
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ka-
tıldığı bir TV kanalında baro baş-

kanlarının yürüyüşüyle ilgili, “Bir kere
80 baro yürümüyor, 30 civarında baro
yürüyor. Bu onların demokratik hakkı.
Sorun gerçekten bu yürüyüş avukatların
yargının sorunlarını çözmek için midir?
Yoksa başka bir şey için midir?” değer-
lendirmesini yaptı. Feyzioğlu, Grup 
Yorum'un bir konserinde Savcı Mehmet
Selim Kiraz'ı şehit eden katillerden biri-
nin ailesini arandığını ve ‘Hepimiz
Şafak Yayla’yız’ diye slogan attıklarını
hatırlattı. Sonrasında Grup Yorum'a
terör örgütünü övdüğü için konser 
yapılmasına izin verilmediğini belirten

Feyzioğlu, “Bu grubun açlık grevi
yapan solisti öldü, diye İstanbul 
Baro Başkanı şehit savcıyı öldürenle-
rin ardından ‘sadece türkülerini söy-
lemek istiyordu’ diye ağıt yakması
normal mi?” diye sordu. Feyzioğlu,
“Savcıyı şehit edenler kahraman ilan
edilmez” dedi. I SAYFA 4

İstanbul’da 2020 yı-
lının ilk beş aylık dö-

neminde, 7 bin 788 yangın
gerçekleşirken, bunların
yüzde 67,9’u Avrupa,
yüzde 32,1’i Anadolu yaka-
sında görüldü. Toplam

yangınların yüzde 34,3
sigara nedeni ile mey-
dana geldi. Sigara ve
elektrik yangınları,
toplam yangınların
yaklaşık yüzde 65’ini
oluşturdu. I SAYFA 5
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ASLA UNUTULMAYACAK

sAYFA 9Hüsamettin AsLAN

Hindistan-Çin 
çatışması...

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz
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Koronadan korkuyorsunuz. Öldürüyor diye… 
1 Ocak ve 19 Haziran tarihleri arasında  
koronadan ölen insan sayısı yaklaşık 450 bin.
Sıtmadan ölen insan sayısı ise 460 bin. 
Korona ile aynı sayı… Sıtma dünyayı 
korkutmuyor, insanları evine kapatmıyor.
Dünyada 171 günde bula-
şıcı hastalıktan ölen insan
sayısı 6 milyon 82 bin.
HİV/AİDS’ten ölen insan
sayısı 788 bin. Sigara-
dan ölen insan sayısı
2 milyon 342 bin...

KORONA DA GEÇECEK;
DERT ETMEYİN...

Koronavirüse yakalandıktan
sonra sezaryenle dünyaya ge-

tirdiği oğlunu kucağına dahi alama-
dan yaşamını yitiren hemşire Dilek
Çetin Akçabelen’in adı yıllardır görev
yaptığı ameliyathaneye verildi. Hem
mesai hem çocukluk arkadaşları,

Dilek hemşireyi anlatırken
gözyaşlarını tutamadı.

Akçabelen’in eşi
Kemal Çetin,

“Çalıştığı
ameliyatha-
neye adının
verilmiş 
olması 
hepimizi
çok duygu-
landırdı”
dedi. 
I SAYFA 8
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Dilek Hemşire’nin 
adı ölümsüzleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, Kars Barajı'nın

açılış törenine telekonferansla 
katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden
bağlandığı törende, “Türkiye'yi bir
gerdan gibi kuşatan barajlar silsi-
lesine yeni bir halka ekliyoruz. 

Hükümete geldiğimizde ülkemizde
276 baraj vardı, bugün ise 585'inci
barajı kazandırıyoruz. Proje ile 475
bin dekar toprak sulanarak yılda
300 milyon lira gelir elde edilecek”
dedi. Erdoğan, “Biz büyüdükçe,
güçlendikçe Türkiye'ye yönelik 
saldırılar arttı” diye konuştu.
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sAYFA 4oktay APAYDIN

Sonuçlar alarm
veriyor ama...

İBB ve Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi Dep-

rem Araştırma Enstitüsü iş birli-
ğiyle “İstanbul İli Olası Deprem
Kayıp Tahminlerinin Güncellen-
mesi Projesi-2019” hayata geçirildi.
Deprem tehlikesi ve riskleri, güncel
bilimsel analiz yöntemleri, mevcut
üst yapı ve alt yapı envanter bilgileri
kullanılarak yeniden ele alındı. 

İlçelere özel olarak analizler ve ha-
ritalamalar yapılarak, İstanbul’un
39 ilçesi için “İlçe Olası Deprem
Kayıp Tahmini Kitapçıkları” 
üretildi. Olası bir depremde ilçe ve
mahallelerdeki bina hasarları, olası
can kaybı ve yaralanmalar, altyapı
hasarları ve geçici barınma ihtiyacı
gibi bileşenler analiz edilerek 
rapor haline getirildi. 
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TÜM BiLEŞENLEr ANALiZ 
EDiLErEK rAPorLANDI

Kitapçıklarda, olası bir 
İstanbul depreminde ortaya

çıkacak bina hasarları ve geçici 
barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü
dikkat çekti. Arnavutköy’de 2 bin,
Ataşehir’de 3 bin, Bağcılar’da 10
bin, Bakırköy’de 6 bin, Beyoğlu’nda
4 bin 200, Büyükçekmece’de 9 bin,
Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5 bin,
Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin,

Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de
13 bin, Sancaktepe’de 3 bin, Siliv-
ri’de 9 bin, Sultanbeyli’de 45 bin,
Tuzla’da 7 bin, Üsküdar’da 4 bin
yapıda orta ve üstü hasar meydana
gelmesi bekleniyor. Avcılar’da 35
bin, Beylikdüzü’nde 27 bin, Esen-
yurt’ta 67 bin 410, Zeytinburnu’nda
31 bin hane için, geçici barınma 
ihtiyacı ortaya çıkacak. I SAYFA 5
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BiNLErcE AiLENiN GEÇici 
BArINMA iHTiYAcI oLAcAK

585’iNci BARAJI
KAZANDIRIYORuZ
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ÇALIK MORAL VERİLDİ

Beylikdüzü Belediyesi, Liselere
Giriş Sınavı (LGS)’nda öğ-

renci ve velilere, ücretsiz su ile maske
dağıttı. Sabah saatlerinden itibaren
ilçe genelindeki okulları ziyaret eden
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Ülke olarak, toplum
olarak zor bir süreçten geçiyoruz. 
Evlatlarımız da yeni koronavirüs 
salgını yüzünden zor koşullarda 
sınava hazırlandı” dedi. I SAYFA 9
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TErÖrisTTEN KAHrAMAN oLMAZ
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300 milyon lira gelir elde edilecek Alkışlarla karşılandılar
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleş-
tirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı

tamamlandı. Sabah ilk oturumu gerçekleştirilen
sınavın ikinci oturumu 11.30'da başladı ve
12.50'de sona erdi. İkinci oturumun bitmesiyle
birlikte öğrenciler sınav salonlarından ayrıldı. Sı-
nava giren öğrenciler okul dışında aileleri tarafın-
dan alkışlarla karşılandı. Sınavın huzur ve güven
içerisinde tamamlandığını söyleyen Milli Eğitim
Bakanı Ziya Selçuk, soru kitapçıklarının pazartesi
günü okullardan alınabileceğini, sınav sonuçları-
nın ise 16 Temmuz’da açıklanacağını kaydetti.
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Ali TARAkcı’nın köşE YAzısı sAYFA 10’dA 

YUZBıNLERCE BıNA
HASAR GoRECEK!

RAKAMLAR 
ÜRKÜTÜcÜ!

Zor koşullarda 
hazırlandılar

KOLAY BİR DUYGU DEĞİL

Koronavirüs nedeniyle haya-
tını kaybeden ilk sağlık çalışanı

Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu
Onur Taşçıoğlu, Demirören Haber
Ajansı (DHA)'na konuştu. Taşçıoğlu,

“Babasız ilk 
babalar günüm.
Kolay değil, 
herhalde tüm
gün boyunca 
her saniye 
geçmişte neler
yaşadıklarımızı
düşüneceğim”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7
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Bu babasız ilk 
babalar günüm

Onur Taşçıoğlu

SİLİVRİLİ GENÇLERE MÜJDE

Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, ihale süreci tamamla-

narak imalatına başlanan Yarı Olim-
pik Yüzme Havuzu Projesi inşaat
alanında incelemelerde bulundu.
Havuz imalatına ilişkin teknik ekipten
bilgi alan Başkan Yılmaz, “Silivri’yi
yüzme havuzu olmayan tek ilçe ol-
maktan kurtarıyoruz. Hızlı bir şekilde
tamamlayıp hemşehrilerimizin 
hizmetine açacağız. Gençlerimiz 
özlediği ve hak ettiğiniz yüzme havu-
zunu doya doya kullanacak” dedi.
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Yüzme havuzunun
yapımına başlandı

AKHİSAR ALARM VERDİ

TFF 1’inci Lig’de 93 günlük
aranın ardından bugün Altay

deplasmanıyla sahalara dönmeye ha-
zırlanan Akhisarspor, corona virüsü
şokuyla sarsıldı. Daha önce antren-
man döneminde takıma yapılan iki
testin sonuçlarının da negatif çıktığı
yeşil-siyahlılarda,
dün yaptırılan
testlerde 67 ya-
şındaki teknik 
direktör Yılmaz
Vural, teknik
heyet, çalışanlar
ve 3 futbolcu
dahil 12 isimde
coronavirüse
rastlandı.
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Yılmaz Vural’da
koronavirüs çıktı

Yılmaz Vural

Türkiye Barolar 
Birliği Başkanı 

Metin Feyzioğlu,
'savunmayı 

savunuyoruz' diyerek
Ankara'ya yürüyüş

başlatan baro
başkanların için 

“Bu yürüyüş
avukatların yargının
sorunlarını çözmek
için midir? Yoksa
başka bir şey için

midir?” diye sordu

BAROLAR NiciN
YuRuYORLAR?

siGArA coK 
cAN YAKIYor
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HABERİN 
DEVAMI SAYFA 5’TE

Uçuş trafiği ilk
kez 50 bini geçti
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EKSİKLİKLER GİDERİLİYOR

Büyükçekmece Belediyesi’nin
köy niteliğini koruyan mahalle-

lerde başlattığı yaz mevsimine hazırlık
çalışmaları bu hafta sonu Türkoba
Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde
devam etti. Belediye Başkanı Akgün,
“Mahallemizde gördüğümüz eksiklik-
leri tamamlıyoruz. Ayrıca vatandaşla-
rımızla bir araya gelip onların sorun
ve taleplerini dinleme fırsatı 
buluyoruz” diye konuştu. I SAYFA 9

ç

Talepleri dinleme
fırsatı buluyoruz

İBB, 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası 
Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları”

hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde
yaşanacak bina hasarları, can kaybı ve

yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici
barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair 
bilgiler yer aldı. Olası bir depremde
yüzbinlerce bina orta ve üstü hasar 
görecek, buna paralel olarak geçici

barınma ihtiyacı ortaya çıkacak
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Metin 
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

KORONAVİRÜSTEN korunmak için alı-
nacak önlemlerin başında, ellerin sık sık 
yıkanması ve dezenfekte edilmesi geli-

yor. Ancak yanlış dezenfekte uygulamaları deride 
kızarıklıktan egzamaya uzanan bir dizi rahatsız-
lığa da yol açabiliyor. Acıbadem Ankara Hasta-
nesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar 
Öznur, son zamanlarda dermatoloji (cildiye) kli-
niklerine bu tür şikayetlerle başvurunun arttığına 
değinerek “Bu şikayetleri önlemek için dezenfek-
tanları doğru bir şekilde kullanmak, ev işleri sıra-
sında eldiven kullanmak, sıvı sabun yerine kalıp 
sabun tercih etmek, eller yıkandıktan sonra mut-
laka nemlendirici ürün sürmek önem taşıyor” 
önerilerinde bulunuyor. 

Kızarıklık görülebilir 

Elleri uzun süre sabunla ovalayarak yıkamanın 
mümkün olmadığı durumlarda dezenfektan 
ürünler kullanılıyor. “Ancak el hijyenini sağlamak 
için kullanılan dezenfektanların sık veya yanlış 
kullanımının deride tahriş, kızarıklık, kabuklanma 
ve yaralar ile sonuçlanan el egzamalarına yol aç-
ması kaçınılmaz oluyor” açıklamasında bulu-
nan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar 
Öznur, sözlerine şöyle devam ediyor: “Son hafta-
larda dermatoloji kliniklerine gelenlerin büyük 
çoğunluğunu ellerde yanma, batma, kızarıklık ve 
kaşıntı şikâyeti ile başvuran hastalar oluşturuyor. 
Bu hastalarda genellikle sık su, sabun, çamaşır 
suyu, kozmetik ürünlerin ve alkol bazlı ürünlerin 
kullanımına bağlı alerjik maddelere hassasiyetin 
artması ve tahriş gelişiyor. Ayrıca elde gelişen eg-
zama daha sonra yüz ve vücuda da yayılabiliyor. 
Çocuklarda da derinin çok ince ve hassas olma-
sına bağlı aynı şekilde elde tahriş ve kızarıklık  
görülüyor.” 
 

Cildinizi ciddiye alın 

NEW Scientist internet sitesindeki ha-
bere göre, Almanya'nın başkenti Ber-
lin'de Robert Koch Enstitüsünden 

Sebastien Calvignac-Spencer ve ekibinin yürüt-
tüğü çalışmada Avrasya, Güney ve Doğu Asya'da 
büyük şehirlerin oluşmaya başladığı sıralarda, en 
az 2 bin 500 yıl önce, kızamık virüsünün ilk ola-
rak büyükbaş hayvanlardan insanlara geçmiş 
olabileceği sonucuna vardı. 
Araştırma ekibi Berlin'de bir müzede bulunan 
1912 yılında kızamık nedeniyle hayatını kaybet-
miş birinden alınan akciğer dokusu  
örneklerini kulla-
narak virüs geno-
munu yeniden 
yapılandırarak in-
celedi. Ekip, elde 
ettikleri kızamık 
virüs genomunu 
sığır vebası gibi 
diğer 50 virüs  
genomuyla 
karşılaştırdı.

Kızamığın tarihçesi

Bülent Şakrak:  
İyi ki evlendim! 

BİR çok başa-
rılı proje ile ek-
ranlarda 

izlediğimiz ve sevdiğimiz 
Bülent Şakrak hem aile 
hayatı ile hem de kariyeri 
ile örnek olmaya devam 
ediyor. Ceyda Düvenci ile 
olan güzel birlikteliklerini 
ve baba olarak bilmediği-
miz yönlerini MAG okur-
ları ile paylaşan Şakrak, 
baba olmayı büyük bir 

aşk olarak tanımladı. 
Melisa ile olan iletişimi-
nin onu adım adım oğlu 
Ali’ye hazırladığını belir-
ten başarılı oyuncu, “ 
Muhteşem bir annemiz 
var. Hayatı benim için 
her anlamda kolaylaştı-
ran bir kadınla berabe-
rim. Çok istediğim 
evlilikten, çok istediğim 
bir tohum daha almış 
oldum” diye konuştu.  

İ stanbul Rumeli Üniversitesi Sağ-
lık Bilimleri Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Nedime 

Köşgeroğlu, normalleşme sürecinde 
havalarında ısınmasıyla tatile giden in-
sanların tereddüt ettiği, ‘havuza ve de-
nize girmek koronavirüsü için risk 
oluşturur mu?’ sorusuna yönelik bilgi 
verdi. Koronavirüsün deniz veya 
havuz suyundan bulaştığına dair her-
hangi bir bulgu olmadığını söyleyen 
Prof Dr. Köşgeroğlu, “Koronavirüsün, 
oda sıcaklığındaki bir suyun içinde on 

iki saate kadar yaşadığı, kanalizasyon 
aracılığı ile deniz, nehir ve göllere taşı-
nabildiği biliniyor. ABD Hastalık 
Kontrol ve Önleme Merkezi’nin 
(CDC) internet sitesinde, virüsün 
havuz, spa, hamam gibi ortamlardan 
bulaştığına dair herhangi bir kanıt ol-
madığı belirtilmişti” dedi. 

Yoğun toz virüsüne dikkat 

Koronavirüsün sudan bulaşma olasılı-
ğının çok düşük olduğunu belirten 
Prof. Dr. Köşgeroğlu, “Benzer şekilde 
İspanya'da Bilimsel Araştırmalar Üst 
Konseyi (CSIC), denizde çözülme ol-
ması ve yoğun tuz bulunmasının vi-
rüsü etkisiz kılabileceğine yönelik 
açıklamaları, İngiltere'de ise Havuz 
Suyu Değerlendirme ve Danışma Gru-

bu’nun (PWTAG), salgın sırasında 
yüzmenin genel olarak güvenli oldu-
ğunu belirtmesi, virüsün su ile bulaş-
masında risk yokmuş şeklinde 
yorumlanabilir. Bu bilgiler belki de 
bizim geçmişte olduğu gibi özgürce 
deniz ve havuz suyundan yararlana-
bilme isteğimizi canlı tuttuğu için, ken-
dimizi bu konuda iyi ve mutlu 
hissedebiliriz. Virüsün deniz veya ha-
vuzdan bulaştığını gösteren kesin bir 
bilgi yok. Mevcut bilgilerin kanıt te-
melli bilgiler olmadığını, virüsün 
sudan bulaşma olasılığının çok düşük 
olduğunu söyleyebilirim” diye ko-
nuştu. 

Sosyal mesafe önemli 

Bu yaz yine de rahat şekilde havuza ve 

denize girmemek gerektiğini aktaran 
Prof. Dr. Köşgeroğlu, “En önemli 
kural, sosyal mesafenin korunması, 
maske kullanımına ve hijyene sıkı sıkı 
uyulmasıdır.  
Virüs havuz içinde klordan etkilenebi-
lir ya da deniz suyunun tuzuyla pasif 
olabilir. Ancak saydığımız üç korunma 
yöntemi ihmal edildiğinde bulaşma 
kaçınılmaz olacaktır. Maalesef virüsün 
boyut değiştirme potansiyeline sahip 
olduğu apaçık ortada.  
Koronavirüsün bulaştığı fakat bazı ki-
şilerde hastalığın yaygın semptomları 
ortaya çıkmadığı yani kendisi hiçbir 
hastalık belirtisi göstermeyen, kişilerin 
varlığı yine bulaşma konusunda dikkat 
etmemiz gereken önemli bir noktadır” 
ifadelerini kullandı. 

UZMANLAR, parmaklarda, 
kolda veya bacağın bir kısmı ya 
da tümünde; şişme, ağırlık, ger-

ginlik hissi, hareket kısıtlılığı veya harekette 
gerginlik hissi, tekrarlayan cilt enfeksiyon-
ları, ciltte sertleşme ve kalınlaşma gibi be-
lirtiler varsa, halk arasında ‘fil hastalığı’ 
olarak da bilinen lenfödem hastalığına ya-
kalanmış olunabileceğine dikkat çekiyor. 
Medical Park Fatih Hastanesi Fizik Tedavi 
ve Rehabilitasyon Uzmanı Fizik Tedavi ve 
Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İb-
rahim Halil Ural, “Genellikle ‘kollarda 
veya bacaklarda meydana gelen cilt altın-
daki şişlikler’ olarak tabir edilen lenfödem, 
vücudun belli bir bölgesini tutabilmekle 
birlikte yaygın şekilde de görülebilir. Erken 
tanı her hastalıkta olduğu gibi bu hasta-
lıkta da birçok istenmeyen sorunun engel-
lenmesini sağlar” diye konuştu. 

Mor izlere dikkat etmek gerek 

Vücuttaki bakteri, virüs ve atık ürünleri 
toplayarak dışarı atmaya yarayan dolaşım 
sistemi olan lenfatik sistemde herhangi bir 

sebepten kaynaklanan tıkanıklıkların şiş-
liğe neden olabileceğini vurgulayan Fizik 
Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. 
Üyesi İbrahim Halil Ural, “Lenfödemin 
neden olduğu şişlik, kolunuzun veya baca-
ğınızın boyutundaki hafif, neredeyse hiç 
fark edilmeyen değişikliklerden, etkilenen 
bölgenin kullanımını zorlaştıran ciddi de-
ğişikliklere kadar değişir. Kolunuzdaki 
veya bacağınızdaki lenfödem, ciddi komp-
likasyonlara yol açabilir. Özellikle enfeksi-
yonların ortaya çıkması çok sık karşımıza 
çıkmaktadır. Lenfatik damarlar ve sistem 
sağlıklı çalışmadığı için ortaya çıkan en-
feksiyon hızlıca yayılma eğilimi gösterir. 
Enfeksiyonlar ciltte selülit tarzında olabi-
leceği gibi, lenf damarları boyunca hızlıca 
yayılıp ‘lenfanjit’ de ortaya çıkarabilir. Ay-
rıca tedavi edilmemiş çok şiddetli vaka-
larda ilerleyen zamanlarda 
‘lenfanjiyosarkom’ denen ve nadir görülen 
yumuşak doku kanseri tipi ortaya çıkabilir. 
Olası lenfanjiyosarkom belirtileri deride 
mavi-kırmızı veya mor izler içerir”  
şeklinde konuştu.

Evde çıplak ayakla gezmeyin 

KORONAVIRUS  
DENIZDEN BULASIR MI? 
Koronavirüs salgını nedeniyle aylardır evlerinde olanlar, havaların ısınmasıyla tatil beldelerine akın etti. Prof. Dr. 

Nedime Köşgeroğlu, koronavirüsün sudan bulaşma ihtimalinin düşün olduğunu söyleyerek, sosyal mesafe  
kuralına, maske kullanımına ve el hijyenine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı

BUNALTICI sıcaklarda, kalabalık 
olmayan saatleri tercih etmeyi öne-
ren Prof. Dr. Köşgeroğlu, “Önce-
sinde ve sonrasında duş almak 
koşuluyla kısa süreli havuz ve 
deniz suyundan yararlanabilirsiniz. 
Bu süreçte sürenin ve sıklığın 
önemlidir” dedi. DHA 

Kalabalık olmayan 
yerlere gidin 

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil Ural, “Evde veya dışarıda çıplak ayakla kesinlikle dolaşmayın. Ayağınıza batacak 
herhangi bir cisim ciltte yaralanmaya neden olarak enfeksiyon oluşmasına ve sonrasında lenfödem hastalığına zemin hazırlayabilir” dedi



S ultanbeyli, Fatih Mahallesi, Pamuk 
sokak üzerinde 5 Haziran 2020 
günü saat 17.40 sıralarında mey-

dana gelen olay görgü şahitlerinin ifadele-
rine göre şöyle gelişti; Aracıyla yolda giden 
olan Erhan B., bu sırada yolu kapatacak 
şekilde araçlarını park eden bir grupla tar-
tışmaya başladı. Yolu açması için korna 
çalan Erhan B. ile yolu açmak istemeyen 
kişiler arasında kavga çıktı. Kavga sonucu 
darp edilen Erhan B. oradan ayrıldı. 

21 yaşında öldü 

Aradan kısa bir süre geçtikten sonra olay 
yerine geri dönen Erhan B. pompalı tüfe-
ğiyle dehşet saçtı. "Bana kavga ettiğimizde 
küfürler eden kimlerdi. Beni dövenler ne-
rede" diye bağırmaya başlayan Erhan B. 
kalabalığa doğru ateş açtı. Olayda Savaş 
Sedef, Doğukan Y., Ömer Y., Tuncay V. 
yaralandı. Erhan B. olay yerinden kaçtı. 
Çevreden yetişenler tarafından hastaneye 
kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Savaş 
Sedef hayatını kaybetti. 

Olay anı kaydedildi 

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliğine bağlı ekipler yaptığı kamera in-
celemeleri sonucu olayın güvenlik kamera-
ları tarafından görüntülendiğini tespit etti. 
Erhan B'nin darp edilmesi görüntülerde 
yer alırken, bir süre sonra elinde pompalı 
tüfekle geri dönen şüphelinin ateş açması 
da kamera görüntülerine yansıdı.

PAZAR 21 HAZİRAN 2020

GÜNCEL 3

KAZA, saat 22.15'de sıralarında Arnavut-
köy Bolluca Mahallesi'nde meydana geldi. 
İddiaya göre, Abdullah Gül Caddesi'nde sü-
rücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybet-
tiği 34 BYS 968 plakalı otomobil, yoldan 
çıkarak bir ağaca çarptı. Kazada Nuri Yıl-
maz, Zeliha Yılmaz, Doğan Yılmaz ve adı 
öğrenilemeyen bir kadın ile 2 çocuğu yara-

landı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ise ma-
hallinde sıkıştı. Yaralılara ilk müdahale 
çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından 
yapıldı. Yaşları küçük olan 2 çocuk ve an-
nesi, çevredeki vatandaşların yardımıyla 
başka bir otomobille hastaneye götürüldü. 
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve 
polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri 

otomobil sürücüsünü sıkıştığı yerden uzun 
uğraşlar sonucu kurtararak sağlık ekiple-
rine teslim etti. Yaralı 3 kişiye ilk müdahale 
olay yerinde sağlık ekiplerince yapıldı. Ya-
ralılar ambulanslarla çevre hastanelere 
kaldırıldı. Tedavi altına alınan 6 kişinin sağ-
lık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ka-
zayla ilgili soruşturma sürüyor. DHA 

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden  
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara 
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan 
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Korkunç kazada aynı aileden 6 kişi yaralı 

MALTEPE'DE polis ekipleri doğum 
günü partisi yapılan günlük kiralık 
eve baskın düzenledi. 12 kişiye top-

lam 37 bin 800 lira para cezası kesildi. Olay, 
geçtiğimiz günlerde Maltepe Altıntepe Ma-
hallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana 
geldi. Mahalle sakinlerinin polis ekiplerine 
günlük kiralık bir evde parti yapıldığını ihbar 
etmesi üzerine ekipler adrese baskın düzen-
ledi. Polisler, ihbar edilen eve giderek kapıyı 
çaldı. İçeride bulunan Yasemin C.K., ise ka-
pıyı açtı. Eve giren ekipler Yasemin C. K., 
Onur K., Seren Y., Didem S., Demet B., 
Ozan T., Arife G., Metehan A., Celal S., 
Ahmet İlter A., Sena İrem A., İlkay E. Ö. 
isimli 12 kişinin sosyal mesafe kurallarına 
uymadan ve maske takmadan doğum günü 
partisi yaptıklarını tespit etti. Evdeki kişilere 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uya-
rınca 3 bin 150'şer TL olmak üzere top-
lamda 37 bin 800 TL para cezası kesildi. 
Günlük kiraya verilen ev ise ruhsatsız olması 
nedeniyle mühürlendi. Yasemin C.K., evi bir 
günlüğüne 450 lira karşılığında Doğaç T. 
isimli kişiden kiraladığını ve evde arkadaşla-
rıyla doğum günü partisi yaptıklarını söyledi.

Ev partisi  
yapanlara ceza 

İSTANBUL merkezli olarak, "Nur-
çinler" ve "Özbeyler" olarak bilinen 
organize suç çeteleri üyelerine yö-

nelik olarak düzenlenen operasyonda 16 kişi 
gözaltına alındı. İstanbul Organize Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nur-
çinler" ve "Özbeyler" olarak bilinen iki ayrı 
organize suç örgütünü teknik ve fiziki takibe 
aldı. Yapılan takip sonucu çete üyelerinin 
örgüt kurmak, yönetmek, üye olmak, yardım 
etmek, silahla ateş ederek kasten yaralama, 
yağma, silahlı tehdit, kişiyi hürriyetinden 
yoksun kılma, çek senet tahsilatı, tefecilik ve 
naylon fatura suçlarına karıştıkları belirlendi. 
Tespitlerin ardından çete üyelerine yönelik 
olarak sabah saatlerinde İstanbul merkezli 3 
ayrı ilde 48 adrese operasyon düzenlendi. 
Özel harekat polislerinin de katıldığı operas-
yonlarda hakkında yakalama kararı bulunan 
22 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Operas-
yonların düzenlendiği ev ve işyerlerinde yapı-
lan aramalarda ise 3 tabanca, 2 tüfek, çok 
sayıda mermi ve çok sayıda zorla imzalatıl-
dığı tespit edilen çek ile senet ele geçirildi. 

Çete üyelerine 
operasyon 

HALİÇ Galata Köprüsü ayakla-
rında deniz üzerinde yabancı uy-
ruklu bir erkeğe ait ceset bulundu. 

Kişinin üzerinde yapılan aramalarda pasa-
port bulunduğu ancak cesedin uzun süredir 
suda kaldığı için zarar gördüğü öğrenildi. 
Galata Köprüsü ayaklarında su üzerinde ha-
reketsiz bir kişinin olduğunu gören vatandaş-
lar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 
İhbar üzerine olay yerine deniz polisi ve sağ-
lık ekipleri sevk edildi. Çevredekiler kişinin 
yaşıyor olma ihtimaline karşı suya can simidi 
atarak kıyıya çıkardı. 

Haliç'ten ceset çıktı!

OLAY, dün saat 17.00'da 
Arnavutköy Yunus Emre 
Mahallesi Nizam Sokakta 

meydana geldi. İddiaya göre, küçük 
çocukların kavgası iki komşuyu bir-
birine düşürdü. Çocuk kavgası yü-
zünden aralarında husumet 
bulunan komşusu ile akşam saatle-
rinde tartışan kişi, Süleyman Ayyıl-
dız (68) ve oğlu Talip Ayyıldız'ı (28) 
silahla vurdu. 4-5 el silah sesi duyan 
komşuları sokağa çıktığında baba 
oğlu ayaklarından yaralı halde 
yerde yatarken gördü. Sağlık ekiple-
rini beklemeden komşuların yardımı 
ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne 
götürülen yaralı baba oğulun sağlık 
durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
Komşusu ile oğlunu silahla bacak-
larından vurarak yaralayan şüpheli 
ise olay yerinden bir araçla kaçtı. 
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak 
için çalışmalarını sürdürüyor.

OLAY, öğle saatlerinde Ataşehir'de mey-
dana geldi. İddiaya göre M.E adlı bir kişi, 
Maltepe'de çalıştığı oto galerisindeki iki 
lüks otomobili satacağını söyleyerek 
araçları ekspertize götürmek üzere gale-
riden çıkarttı. Fakat M.E, lüks otomobil-
lerle birlikte ortadan kayboldu. 
Araçlardan ve çalışanlarından haber ala-
mayan iş yeri sahipleri M.E'yi aradı. 
Bunun üzerine M.E, galeri sahiplerine 
araçların kendisinde olduğunu ve banka 
hesabına yollayacakları belirli bir miktar 
para karşılığında kendilerine iade edebi-
leceğini söyledi. Galericiler ise çalışanı-
nın istediği parayı banka hesabına 
yatırdı. Bugün bankaya parayı almaya 
gelen M.E, iş yeri sahipleri ile karşılaştı. 
İş yeri sahipleri M.A, H.G ve S.Y, çalışa-
nını cadde ortasında darp etmeye baş-
ladı. Çevrede bulunan vatandaşlar 
duruma tepki gösterdi. O anlar cep tele-
fonu kameralarına yansıdı.  

Araçların değeri 1 milyon lira 

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri 

sevk edildi. M.A, H.G ve S.Y kısa sürede 
olay yerine gelen Ataşehir İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine 
bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına 
alınırken, M.E ise ambulansla hastaneye 
kaldırıldı. M.E tedavisinin ardından polis 
merkezine getirildi. Polis değeri 1 milyon 
lira olan iki lüks aracı M.E'nin sakladığı 

yerden alarak Yedi Emin otoparkına kal-
dırdı. M.A, H.G ve S.Y, polis merkezinde 
alınan ifadelerinde çalışanları M.E'nin 
kendilerini dolandırdığını ve kendisinden 
şikayetçi olduklarını söyledi. Galeri sa-
hipleri ifadelerinin ardından savcılık tali-
matıyla serbest bırakıldı. M.E'nin ise 
adliyeye sevk edileceği öğrenildi. DHA 

Dolandırıcıya meydan dayağı

Sultanbeyli’de trafikte yol verme meselesi yüzünden çıkan kavganın ardından darp edilen Erhan B. kısa bir süre pompalı  
tüfekle geri dönerek dehşet saçtı. “Beni dövenler nerede” diye bağıran Savaş Sedef’in açtığı ateş sonucu bir kişi öldü 3 kişi 
yaralandı. Olay güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Ataşehir'de iddiaya göre çalıştığı oto galerisini dolandıran bir kişi, iş yeri sahipleri tarafından 
cadde ortasında tekme tokat dövüldü. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı

Arnavutköy'de bir otomobil yoldan çıkarak ağaca çarptı. Kazada otomobilde bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı

POMPALI TUFEKLE DEHSET 
SACAN ADAM TUTUKLANDI

POLİS olayla ilgili yap-
tığı soruşturmada kim-
likleri tespit ettiği 

şüphelilerden pompalı tüfekle ateş 
açan Erhan B. (28) ile olay sıra-
sında yanında bulunan Burhan V. 
(35) ve Hazar V. (36)'yi 24 saat 

içinde gözaltına aldı. Emniyetteki 
işlemleri tamamlanan şüpheliler 
adliyeye sevk edildi. Mahkemeye 
çıkarılan şüphelilerden Burhan V. 
ve Hazar V., serbest bırakılırken 
Erhan B. tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. DHA 

Cezaevine gönderildi

Arnavutköy'de tartıştığı komşusu ve 
oğlunu evinin kapısında silahla 

yaralayan kişi kaçarak izini kaybettirdi. 
Bacaklarından yaralanan baba oğul  

hastaneye kaldırılırken polis şüpheliyi 
yakalamak için çalışma başlattı

Komşusuna  
kurşun sıktı 



M illi Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen
LGS sınavı iki oturumda yapıldı. İlk oturumda öğ-
renciler sözel bölümden ikinci oturumda ise sayısal

bölüm derslerinden sorulacak olan sorulara yanıt verdi. Bi-
rinci oturum öncesi öğrenci ve velileri sabahın erken saatle-
rinden itibaren Üsküdar Capitol Ortaokulu'na gelmeye
başladı. Veliler öğrencilere sınavda başarı diledi. Okul yöne-
timi ve polis memurları sosyal mesafe uyarıları yaparken,
sınav salonuna girmeden önce öğrencilere maske dağıtıldı.

Tek korkum sosyal mesafe

Sınava giren Eren Pala, "Bütün online derslere girdik. De-
neme sınavlarına girdik. Heyecanlıyım. Tek korkum sosyal
mesafeler. Üniversite sınavında pozitifler olmuştu. İnşallah
çıkmaz" şeklinde konuştu. Öğrenci Beyza Ak, "Sınav öncesi
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soruları çözdüm. De-

nemeler yaptım. Fen lisesi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Saat 09.30'da başlayan sınava son anda yetişenler de oldu.
Öğrenci Ali Rıza Okatan kimliğini kaybettiği için sınav salo-
nuna alınmadı. Bir süre öğrenci velileri ve okul müdürü ara-
sında tartışma yaşandı. Bir öğrenci velisi otomobiliyle Ali
Rıza Okatan'ın sınava girebilmesi için nüfus müdürlüğüne
gitti. Belgenin çıkarılması sonucu Ali Rıza Okatan birkaç da-
kika kala sınava yetişti. Öğrenciyi nüfus müdürlüğüne götü-
ren Ali Mert, "Kendi çocuğum sınavda. O da bizim
çocuğumuz sayılır. Mecburen yardım ettik. Aldılar içeri" şek-
linde konuştu. Sınava giren öğrencinin ağabeyi İbrahim Oka-
tan ise "Son anda yetişti. Nüfus müdürlüğüne gittik. Burada
kimliğinin kayıp olduğunu söyledi" şeklinde konuştu. Kimli-
ğini kaybeden bir diğer öğrenci de nüfus müdürlüğüne gide-
rek belge çıkarttı. O belgeyle okula gelen öğrenci birkaç
dakika kala sınava yetişti. DHA
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D ÜNYADA pandemi hız kesmemiş iken
ve Türkiye'de salgının ilk
dalgası  kontrol altına alınmamışken

uzmanların ve başta Türk Tabipler Birliği
olmak üzere hekimlerimizin uyarılarına karşın
başlatılan "Anormal normalleşme" sonuçları
alarm veriyor ama buna kulak vereninde olduğu
maalesef pek söylenemiyor. Kısmi aç kapalarla,
mangal piknik karantinalarıyla bu işin önünü
alacağız demek olsa olsa aşırı iyimserlik içe-
rir.Ekonomik sıkıntılar bir yana halk sağlığını
ekonomiye kurban etmenin anlamı yoktur.Bu
vahim tabloyu ortaya koyan Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mus-
tafa Hasöksüz "Yaz döneminden itibaren ölüm
oranları sıfırlanmazsa ve 300-400'lü sayılara
inilemezse, eylül-ekim dönemiyle birlikte rutin
soğuk algınlığı ile Covid'in daha yüksek sayıda
insanın hayatını kaybetmesine neden olacaktır"
diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı’nın ısrarla COVID-19 pan-
demisi ile ilgili epidemiyolojik verileri açıkla-
maktan kaçındığı bir dönemden geçiyoruz.
Türkiye’de doğrulanmış olgu sayılarındaki artı-
şın alarm veriyor. Türk tabipler Birliği “Sağlık
Bakanlığı’nın elindeki verileri açıklaması ha-
linde illere göre hastalanma ve ölüm hızlarının
hesaplanması, karşılaştırılması ve daha etkili
önlemler alınması mümkün olabilecektir” uya-
rılarında bulunuyor. TTB yaptığı açıklamada,
pandemiyle mücadelenin bireylerin sorumlulu-
ğunu aşan bir kamusal irade ve duyarlılık ge-
rektiğine dikkat çekiyor.

Maalesef Pandemi dünyada hız kesmeden
sürerken ve Türkiye’de salgının ilk dalgası kont-
rol altına alınamamışken yapılan tüm çağrılara
rağmen, Sağlık Bakanlığı COVID-19 pande-
misi ile ilgili olarak epidemiyolojik verileri açık-
lamaktan ısrarla kaçınıyor. Bakan Koca'nın
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği basın top-
lantısında sınırlı da olsa bazı verileri açıklaması
üzerine, erken yeniden açılmanın ilk bulguları
ortaya çıkmış bulunuyor.

Türkiye’de 18 Mayıs – 17 Haziran 2020 ta-
rihleri arasındaki son bir ayda Sağlık Bakanlığı
tarafından bildirilen toplam doğrulanmış olgu
sayısı 33.292’dir ve gün başına ortalama 1.074
doğrulanmış olgu düşmektedir.Bakan Fahrettin
Koca basın toplantısında “Son bir ayda günlük

ortalama vaka sayısı” olarak 10 kente ilişkin
verdiği günlük olgu sayıları toplandığında gün-
lük ortalama olgu sayısının 1.099 olması anla-
şılamamıştır. Bu sayı Bakanlığın her gün
açıkladığı olgu sayılarının ortalamasından yük-
sek olduğu gibi, yalnızca 10 ile ait olması, ge-
riye kalan 71 ildeki olgu sayıları açısından da
bir tartışmayı gündeme taşımaktadır. Bakanlı-
ğın bu konudaki hatayı açıklaması beklenmek-
tedir.Bakan Koca'nın açıklamasından bu 10
ilde; son bir haftada günlük ortalama olgu sayı-
sının 1.193 olduğu ve günlük olgu sayısında
Türkiye ortalamasının (1.384 olgu) %86,20'sini
oluşturduğu,son üç günde ise günlük ortalama
olgu sayısının 1.293’e yükseldiği ve günlük olgu
sayısında Türkiye ortalamasının (1.496 olgu)
%86,43’ünü oluşturduğu anlaşılmaktadır.Sayın
Bakan’ın geriye kalan 71 il hakkında da açık-
lama yapması, kafalardaki soru işaretlerini gi-
dermesi bakımından önem taşımaktadır.

İstanbul: Hâlâ Wuhan gibi

Sağlık Bakanlığı bazı illere ilişkin vermiş ol-
duğu bilgilere göre; son bir ayda olguların
yüzde 60,80’ni İstanbul’dan bildirildi. Türkiye
nüfusunun yüzde 18,66’sının yaşadığı İstan-
bul’dan halen olguların yüzde 60’dan fazlasının
bildiriliyor olması, kentin ‘Wuhan’ gibi bir yo-
ğunluk merkezi olarak nitelendirilmesinin sür-
düğünü göstermektedir. Ankara, Bursa,
Kocaeli, Konya ve Diyarbakır Bakan’ın Türkiye
nüfusu içerisindeki oranına göre son bir ayda
ortalama olarak daha yüksek oranda doğrulan-
mış olgu bildirilen iller arasındadır.

Salgın hız falan kesmedi

Dünyada Haziran ayının ilk haftasında 216
ülkede altı milyondan fazla vaka görülmesine ve
dört yüz bine yaklaşan ölüme yol açan COVID-
19 pandemisi devam ediyor. Ülkemizde arala-
rında onlarca sağlık çalışanı da bulunan beşbine
yakın insanımızı kaybettik. Salgın devam edi-
yor, Türkiye henüz ilk dalgayı tam olarak atla-
tamamışken kamuoyunda adına
“normalleşme” denilen hızlı bir 

"Anormalleşme" süreci yaşıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) sürecin çok
erken aşamalarında salgın yönetiminde başarı-

nın ana kriterinin sağlıklı kişile-
rin hastalanmasının önlenmesi olduğunu, bunun
da yolunun salgın yönetiminin öncelikli ve bi-
limsel bilgiye dayalı olarak, Sağlık Bakanlı-
ğı’nın sorumluluğu ve koordinasyonunda
sürecin tüm bileşenlerinin katılımıyla ve şeffaf
olarak hayata geçirilmesi olduğunu vurguluyor.

Pandemi bitmedi

Pandemini bitmediği gerçeğinden hareketle
en büyük temas riskine sahip olan hekimlerin ve
sağlık çalışanlarının korunması için “kişisel ko-
ruyucu ekipman” temininde ve ekipman kalite-
sinde en küçük bir aksamanın yaşanmaması
sağlanmalıdır.Bu nedenle salgın konusunda alı-
nacak kararların popülizmden etkilenmemesi,
ayrım yapılmadan insan odaklı olması ve toplu-
mun sağlığı başta olmak üzere bütün insani
ekonomik ve sosyal gereksinimlerinin sosyal
devlet anlayışıyla karşılanacağı adımları içer-
mesi gerektiğini ısrarla hatırlatmak istiyoruz.
Unutulmamalıdır ki COVID-19 salgınının her
aşamasında; ancak bilimsel veriler ışığında, he-
kimlerin ve sağlık çalışanlarının büyük çabası
ve toplum katılımı sağlanarak başarı 
sağlanabilir!

Normalleşme anormale döndü

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasök-
süz, 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni nor-
mal hayatın insanlar tarafından yanlış
anlaşıldığına dikkat çekti. Hasöksüz 'ölüm oran-
ları sıfırlanmazsa sonbaharda daha çok insan
hayatını kaybedecek' dedi. Prof. Dr. Mustafa
Hasöksüz, 1 Haziran'dan itibaren başlayan yeni
normal hayatın insanlar tarafından yanlış anla-
şıldığına dikkat çekti.

Hasöksüz; 1500'lü sayıların indirilemez ve
virüs logaritmik olarak yayılırsa ki biz bunu
nisan ayında yaşadık. Yeniden 3 binleri 5 binleri
görebiliriz dedi.

Yeni normal hayatın insanlar tarafından yan-
lış anlaşıldığına dikkat çeken Sağlık Bakanlığı
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mus-
tafa Hasöksüz, "65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile
gençlerin kısıtlaması kaldırıldı. İşletmeler, res-

toranlar, konserler gibi faaliyetler 'yeni normal
hayat' diye tabir edilen bir döneme geçti fakat
insanlarımız maalesef bunu yanlış anladı. Yeni
normali eski normalle karıştırdılar, kurallardan
uzaklaştılar" açıklamasında bulundu.

Dr. Hasöksüz, "Düğünlerimiz, asker uğurla-
malarımız var. Ancak bu kültürlerin içerisinde
insanlar maskesiz ve sosyal mesafeye dikkat et-
meden, çok yakın temaslarla hastalığın bulaş-
masına neden oldular. Öyle ki Sağlık
Bakanımızın açıkladığı vakaya göre bir kişi
150 kişiye hastalık bulaştırmış. Bu virüs loga-
ritmik olarak insandan insana yayılıyor. 1 Hazi-
ran'a kadar olan dönemde günlük vakayı
800'lere kadar indirdik. Avrupa ülkeleriyle kar-
şılaştırılacak olursak, Fransa, İtalya, Almanya,
İspanya gibi şubat-mart ayında pik yapan ülke-
ler bugün günlük vaka sayılarını 300'lere kadar
indirdiler. Biz ise 800'ün altına hiç inemedik.

İran da 800'lere kadar indi ancak onlar da
kuralları pek önemsemedi. Şu anda vaka sayısı
3 binleri gördü ve ikinci pik yapma durumunda-
lar, ikinci bir dalgayı yaşıyorlar" diye konuştu.

Yeniden 5 binleri görebiliriz

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Benim kişisel
korkum; eğer 1.500'lü sayıları indiremezsek ve
virüs logaritmik olarak yayılırsa ki biz bunu
nisan ayında yaşadık. Yeniden 3 binleri 5 binleri
görebiliriz ve nisan ayında yaşadığımız kısıtlı-
lıkları ve önlemleri yeniden yaşayabiliriz. Bu
nedenle özellikle şimdi bin 500'lü sayıları yeni-
den aşağıya doğru çekmemiz gerekiyor. Bu bir
aylık kayıp demektir çünkü bir ay önce de bin
500 idi" dedi.

Sonbaharda ölüm çok olacak

Yaz döneminden itibaren ölüm oranları sıfır-
lanmazsa ve 300-400'lü sayılara inilemezse,
eylül-ekim dönemiyle birlikte rutin soğuk algın-
lığı ile Covid'in daha yüksek sayıda insanın ha-
yatını kaybetmesine neden olacağını belirten
Prof. Dr. Hasöksüz, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu
nedenle yaz dönemini iyi geçirmek ve şimdiki
rakamları en azından bir hafta önceki yerine
çekmemiz gerekiyor. 1.500 vakanın 200'ü has-
taneye yatan olgulardan oluşuyor.

Hastaların yüzde 90-95'i ise hastalığı ayakta
geçiriyor, bunlar semptomu olmayan, asempto-
matik Covid hastaları dediğimiz hastalardır.
İşte bu kişiler farkına varmadan hastalığı yay-
maya devam ediyor. Esas tehlike semptom gös-

termeyen ve virüsü saçan bu kişilerdir çünkü bu
kişiler kalabalık ortamlarda, metrolarda, oto-
büslerde, düğünlerde, restoranlarda virüsü far-
kına varmadan ciddi sayıda kişiye
bulaştırabilirler. Bu nedenle de kısıtlılık söz ko-
nusu olabilir.

O yüzden diyoruz ki; maske, sosyal mesafe
ve el hijyeniyle ciddi başarı elde edilebilir. Bunu
Avrupa ülkeleri yaptılar ama maalesef biz ya-
pamadık ancak yapabiliriz diye düşünüyorum."

42 şehirde zorunlu maske kullanımının söz
konusu olduğunu ve cezai yaptırımların uygu-
landığını kaydeden Prof. Dr. Hasöksüz,"Bu,
önlem paketlerinden biridir. Eğer insanlar gö-
nüllü olarak, sorumluluk sahibi bireyler olarak
bunları uygulamazlarsa devlet yaptırım getir-
mek zorunda kalır. 

Çünkü virüs yaşlılara bulaştığı zaman düşü-
nün ki altta yatan bir başka hastalığı olan yaşlı-
ların ikinci bir hastalığı oluyor veya bağışıklık
sistemleri zayıf olduğu için yoğun bakıma yat-
mak zorunda kalıyorlar. Bazıları maalesef ha-
yatlarını kaybedebiliyorlar. Bu nedenle bu tip
olgularla karşılaşmamak için sayıyı bir şekilde
düşürmemiz gerekiyor" dedi.

Salgını önlemede başarılı olduk

Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, "Geçtiğimiz dö-
nemde kahraman sağlık çalışanları 24 saatten
fazla nöbet tutarak oldukça başarılı bir sınav
verdi. Türkiye'deki ölüm oranları Avrupa ortala-
masının çok altındadır. Belçika'da yüzde 16,
İtalya'da yüzde 15, Fransa'da yüzde 12 gibi ra-
kamlardan bahsediyoruz. Ölüm oranı en düşük
olan Avrupa Birliği ülkesi Almanya'da oran
yüzde 4 iken bizde bu rakam yüzde 2.7. Türki-
ye'nin başarısı alınan tedbirler, hastane, bakım
ve kahraman sağlık çalışanlarının becerileridir
fakat sağlık çalışanları artık yoruldu.

Bu kişilerin yorulmamaları ve motivasyonla-
rını kaybetmemeleri için artık daha fazla hasta-
neye gidilmemesi gerekiyor yani ikinci bir
dalganın olmaması gerekiyor. Olursa sağlık ça-
lışanlarına ayıp olacak. Dolayısıyla insanların
biraz daha sorumluluk sahibi olması gereki-
yor.Bunun için de insanlar kurallara uyacak ve
uymayanı da uyaracak. Bundan sonra herkes
çevresindekileri uyarmak zorunda. Maske tak-
mayanı, sosyal mesafeye uymayanı restoran-
larda, otobüslerde, her yerde uyaracağız çünkü
artık bunu yapmak zorundayız" şeklinde
konuştu.

Sonuçlar alarm veriyor ama
Oktay APAYDIN

apaydinoktay@gmail.com

SON ANDA 
YETISTILER
1 milyon 600 bin öğrencinin katılması beklenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS)
kapsamındaki merkezi sınav dün yapıldı. Üsküdar Capitol Ortaokulu'nda sınava giren
öğrenciler sabahın erken saatlerinden itibaren sınav salonlarına alındı. Kimlik kartlarını
kaybeden iki öğrenci ise başka velilerin yardımıyla sınava yetişti

Okul önünde görev yapan basın mensuplarına bir öğ-
renci velisi tepki gösterdi. Ses çıkardıkları gerekçesiyle
gazetecinin üzerine yürüyen öğrenci velisi, "Geberti-
rim, benim çocuğumun dikkatini dağıtamazsın, sen ga-
zeteciysen ben de
öğrenci velisiyim" diye-
rek sonrasında hakaret
etti. Gazetecileri okul
önünden uzaklaştırmak
isteyen kişiyi bir başka
öğrenci velisi sakinleşti-
rerek uzaklaştırdı.

ÖĞRENCİ VELİSİNDEN
GAZETECİYE TEPKİ

Maksat sorun 
çözmek mi yoksa!

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, baroların başlattığı 'Savunma Yürüyüşü' ile ilgili ilginç bir
değerlendirmede bulundu. Yürüyüş yapan baro sayısının 80 değil 30 olduğunu öne süren

Feyzioğlu, "Yürüyüş yargının sorunlarını çözmek için midir, yoksa başka bir şey için mi?" dedi
Cnn Türk ekranla-
rında yayımlanan ve
Hakan Çelik’in sun-

duğu ‘Burası Hafta Sonu’
programına konuk olan Tür-
kiye Barolar Birliği (TBB) Baş-
kanı Metin Feyzioğlu, baro
başkanlarının eş zamanlı yürü-
yüşüyle ilgili değerlendirmede
bulundu. “Bir kere 80 baro yü-
rümüyor, bu onların demokra-

tik hakkı” diyen Feyzioğlu,
“Sorun, gerçekten bu yürüyüş
avukatların yargının sorunla-
rını çözmek için midir. Yoksa
başka bir şey için midir?” ifa-
desini kullandı. 30 civarında
baronun yürüdüğünü söyleyen
Metin Feyzioğlu, “Çoklu baro
kavramına karşıyız. 80 baro-
muz da karşı. Bir ilde birden
fazla baro kurulmasına izin

veren bir düzenlemeyi istemi-
yoruz. Yargının üç ayağından
biri olan barolar için yanlış bu-
luyoruz. Sayın Cumhurbaşka-
nına da anlattım" diye
konuştu.

Daha güvenli bir yargı

Feyzioğlu, "Sayısı 5 bin avukatı
aşan barolarda çoklu baro ku-
rulsun sadece fikir olarak öne

atıldı. Teklif yok bakın" dedi.
Feyzioğlu açıklamalarının de-
vamında da "Bugün yargıya
dair hepimizin daha sorunu
var. Daha güvenilir bir yargı is-
tiyoruz. Denetim mekanizma-
larının olmasını istiyoruz. Bu
amaçla çok adım atılıyor. Ama
bu hemen çözülmez. Yılların
birikimi var. Bunu çözmek
kolay değil" açıklamasını yaptı. 

Uçuş trafiği ilk
kez 50 bini geçti
Koronavirüs nedeniyle tarihin en büyük
krizini yaşayan havacılık sektöründe mart
ayından bu yana ilk kez dünya genelinde
günlük ticari uçuş trafiği 50 bini aştı

Koronavirüs nedeniyle havayolu şir-
ketleri birbiri ardına seferlerini durdura-
rak uçaklarını yere indirdi. Yolcu

sayılarında dünya genelinde büyük düşüşler ya-
şandı. Özellikle 12 Nisan'da dünyada 46 bin 214'e
kadar uçuş trafiğinin düşmesi dikkat çekmişti. Ko-
ronavirüs önlemleri kapsamında salgının yayılımı-
nın önüne geçilmesi adına birçok ülke arasında
uçuşlar durdu.

En düşük trafik 12 Nisan'da

Hava trafiği ile ilgili anlık bilgiler veren flightradar
uygulamasındaki verilere göre geçtiğimiz mart ayın-
dan bu yana ilk kez dünya genelinde ticari uçuş tra-
fiği 50 binin üzerine çıktı. 18 Haziran'da 50 bin 38
ticari uçuş trafiği gerçekleşti. Ticari uçuşlar toplam
uçuş faaliyetinin yüzde 38,8'ini oluşturdu. Pandemi
döneminde en düşük ticari uçuş trafiği ise 23 bin
923 ile 12 Nisan'da olduğu radar kayıtlarına yan-
sıdı. Geçtiğimiz yılın haziran dönemine göre ise
günlük ticari uçuş trafiğindeki düşüş dikkat
çekiyor.21 Haziran 2019'da günlük ticari uçuş tra-
fiği 126 bin 753 olmuştu. Bu yıl 12 Nisan'da 46 bine
kadar düşen toplam uçuş trafiği ise 18 Haziran ve-
rilerine göre 121 bin 795'e yükseldi. DHA

Metin 
Feyzioğlu



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi, Düzce
ve Gölcük Depremlerinden edinilen
deneyimler ışığında, olası bir İstanbul

depremine karşı hazırlıklarını sürdürüyor.
Deprem tehlikesi ve riskleri, güncel bilimsel
analiz yöntemleri, mevcut üst yapı ve alt
yapı envanter bilgileri kullanılarak yeniden
ele alındı. İBB ve Boğaziçi Üniversitesi
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma
Enstitüsü iş birliğiyle “İstanbul İli Olası
Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellen-
mesi Projesi-2019” hayata geçirildi.

Her ilçe için rapor 

Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileş-
tirme Daire Başkanlığı Deprem ve Zemin
İnceleme Müdürlüğü, bu Projenin çıktıla-
rını özelleştirdi. İlçelere özel olarak analizler
ve haritalamalar yapılarak, İstanbul’un 39
ilçesi için “İlçe Olası Deprem Kayıp Tah-
mini Kitapçıkları” üretildi. Olası bir dep-

remde ilçe ve mahallelerdeki bina hasarları,
olası can kaybı ve yaralanmalar, altyapı ha-
sarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bile-
şenler analiz edilerek rapor haline getirildi.

Sorunlar teşhis edildi

Çalışma sayesinde, her bir ilçeye özgün so-
runlar teşhis edildi. İstanbul genelinde etkili
olabilecek yıkıcı bir depremin, ilçelerde
neden olabileceği hasarlar ve kayıpların bo-
yutları ortaya konuldu. Bu veriler, afet yö-
netimi, kentsel planlama, depreme karşı
yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm gibi
uygulama ve planlama çalışmalarına yol
gösterici önemli bir altlık oluşturdu. Kitap-
çıklarda, ilçelere ait genel bilgiler ile bina,
altyapı ve nüfus bilgileri; üretilen analizler
ve senaryo depremler neticesinde hesapla-
nan kuvvetli yer hareketi parametreleri baz

alınarak hesaplanan olası hasarlı bina sa-
yısı, olası can kaybı ve yaralı sayısı ile bun-
ların mekânsal dağılımları; doğal gaz, içme
suyu ve atık su şebekelerinde oluşması
muhtemel hasarlar ve geçici barınma ihti-
yacı bilgileri yer aldı.

Kitapçıklar web sitesinde

39 ilçeye ait kitapçıklar, https://depremze-
min.ibb.istanbul/guncelcalismalarimiz web
sitesi üzerinden tüm kamuoyunun bilgisine
sunuldu. Kitapçıklarda, olası bir İstanbul
depreminde ortaya çıkacak bina hasarları
ve geçici barınma ihtiyaçlarının büyüklüğü
dikkat çekti. Arnavutköy’de 2 bin, Ataşe-
hir’de 3 bin, Bağcılar’da 10 bin, Bakır-
köy’de 6 bin, Beyoğlu’nda 4 bin 200,

Büyükçek-
me-

ce’de 9 bin, Çatalca’da 2 bin, Esenler’de 5
bin, Fatih’te 15 bin, Kâğıthane’de 2 bin,
Kartal’da 4 bin, Küçükçekmece’de 13 bin,
Sancaktepe’de 3 bin, Silivri’de 9 bin, Sul-
tanbeyli’de 45 bin, Tuzla’da 7 bin, Üskü-
dar’da 4 bin yapıda orta ve üstü hasar
meydana gelmesi bekleniyor.

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 
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Bir başka dünya yok

D ünya ile aynı özellikleri taşıyan yeni bir ge-
zegen bulunmadığı sürece, biz insanların gi-
decek başka bir yeri yoktur. Biz insanlar,

dünyayı tükenmez kaynakları olan bir yer olarak gör-
dük son zamanlara kadar. Ne zaman ki uzaya çıktık,
oradan baktık dünyaya, öyle olmadığını gördük. An-
ladık ki, ormanları tükenebilir, suları, havası ve top-
rakları kirlenebilir, ozon tabakası delinebilir, iklimi
değişebilir, tüm bunlar çoğaldıkça insan türü dahil,
tüm canlı türleri giderek azalabilir. 

İnsanların aya ayak basması ile, dünya ve dünya-
nın çevresel kaynakları hakkındaki düşünceleri de de-
ğişti. İnsanlar çevre sorunlarına küresel bakmaya
başladı. İlk insandan, 1830 yılına kadar dünyanın
nüfusu sadece 750 milyona ulaşabilmişti. Bu gün ise
her yıl 90 milyon artarak 1988 yılında 5 milyarı aştı.
2000'li yıllara 6 milyar olarak girdik. Bu kalabalığın
doğal kaynaklara olan talebindeki artış, dünyanın
doğal sistemlerinin kapasitesini aşmaya başladı. Bu
yıllarda ormanların azalması, çölleşme, balık yatak-
larının kuruması, taban suyu miktarının düşmesi,
toprakların erozyona uğraması, zehirli ve tehlikeli
atıkların yayılması, canlı türlerinin azalması, sera
gazlarının etkisi ile dünyanın ısınması ve nükleer ve
termik santraller yaşam için tehlike sinyalleri ver-
mektedir. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi biz de be-
tona çevirmek için ormanları, tarım arazilerini,
gölleri yok etmek için uğraşıyoruz. 

Yaşamın sürdürülebilir olması için ekonomide,
insan doğum ve ölüm oranları dengede olmak duru-
mundadır, toprak erozyonu doğal yeni toprak oluşum
oranını, ağaç kesimi ağaç dikme oranını, yakalanan
balık oranı balık yataklarının sürdürülebilir verimini,
bir meradaki sığır sayısı meranın kapasitesini, su
pompalama oranı yataklarının yeniden dolma hızını,
yitirilen bitki ve hayvan türü sayısı yeni türlerin geliş-
mesi hızını aşmaması gerekir. Biz, paragöz yönetici-
lerimizle ne yapıyoruz? Ormanları yakıp, kesip
boşalan araziye villalar, oteller, alış veriş merkezleri
dikiyoruz. Daha büyümemiş yumurtlama zamanını
yakalamamış balıkları avlıyoruz. 

Kurduğumuz fabrikalarla, termik santrallerle kali-
tesiz kömür yakarak havayı, suyu kirletiyoruz. İnsa-
nımız depreme uğramadan bilinçlenmeyi, sel
felaketini toprak kaymasını yaşamadan önlem almayı
düşünemiyor. Bunları yaşadıktan sonra da 3-5 yılda
unutuyor. Bize doğru ve bilimsel eğitim gerek. Sağ-
lıklı kalmanız dileklerimle.

İBB, 39 ilçe için ayrı ayrı “İlçe Olası Deprem Kayıp Tahmini Kitapçıkları” hazırladı. Kitapçıklarda, olası bir depremde yaşanacak
bina hasarları, can kaybı ve yaralanmalar, altyapı hasarları ve geçici barınma ihtiyacı gibi bileşenlere dair bilgiler yer aldı.
Olası bir depremde yüzbinlerce bina orta ve üstü hasar görecek, buna paralel olarak geçici barınma ihtiyacı ortaya çıkacak

YUZBINLERCE BINA
HASAR GORECEK!

HIDIR ULAĞ Yapıların Bahçelievler’de yüzde 83’ü, Bayrampaşa’da yüzde 91’i, Beykoz’da üçte ikisi, 
Güngören’de yüzde 90’ı, Şişli’de yüzde 92’si 20 ve üstü; Beşiktaş’ta yaklaşık yarısı, 
Adalar’da yarıdan fazlası, Eyüp’te ise üçte biri 40 ve üstü yaşta bulunuyor.

çok SayıDa Bina 
20 Ve 40 yaŞ ÜStÜnDe

Avcılar’da 35 bin, Başakşehir’de 13 bin 500,
Beylikdüzü’nde 27 bin, Çekmeköy’de 4 bin, 

Esenyurt’ta 67 bin 410, Gaziosmanpaşa’da 14 bin,
Kadıköy’de 17 bin, Maltepe’de 20 bin, Pendik’te

28 bin, Ümraniye’de 16 bin, Sarıyer’de 6 bin
600, Sultangazi’de 10 bin, Şile’de 900,

Zeytinburnu’nda 31 bin hane için,
geçici barınma ihtiyacı 

ortaya çıkacak.

Binlerce geçici 
Barınma ihtiyacı 
ortaya çıkacak

Ali Kılıç, mülteci 
çocuklarla buluştu

Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi
Akademisi Vakfı’nın (WALD) Maltepe
Belediyesi ile işbirliği içerisinde sürdür-

düğü çalışmalar kapsamında, 20 Haziran Dünya
Mülteci Günü’nde önemli bir buluşmaya imza
atıldı. Suriye’den Türkiye’ye göç eden ve Malte-
pe’de yaşayan yaklaşık 20 mülteci çocukla gerçek-
leştirilen telekonferansta, mülteci çocukların
sorunları ele alındı. Telekonferansta Maltepe Bele-
diye Başkanı Ali Kılıç’ın yanı sıra, WALD Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Duman ve Birleşmiş Mil-
letler Temsilcisi Selçuk Şatana da yer aldı.

Başka sorunlar doğurur

Göçmen ve mülteci sorunlarına duyarlı yaklaştık-
larını ifade eden Kılıç, “Maltepe Belediyesi olarak
mülteciler, göç ve göçmen sorunları konusunda
duyarlılıkla çalışıyoruz. Hangi sebeple olursa olsun
insan doğdukları toprakları terk edip başka yerlere
gidince bir takım sorunlarla karşılaşabiliyorlar.
Bunlar inanç, ekonomik ve hatta eğitim sorunu
gibi pek çok şekilde karşımıza çıkıyor. Bu sorunla-
rın çözülmesi noktasın başta hükümetler olmak
üzere yerel yönetimlere de büyük sorumluluk dü-
şüyor. Eğer zamanında önlem alınmadığında bu
durum başka diğer ciddi sorunları da beraberinde
getirir. Türkiye de aslında başlı başına bir göç ül-
kesi. Son yıllarda özellikle kardeş ülkemiz Suriye’de
yaşanan olaylar nedeniyle ülkemize gelen göçmen-
lerin sorunları ile ilgili de gerekli adımlar atılmalı-
dır. Sizleri en iyi anlayanlardan birisi benim.
Çünkü 25 yıl Almanya’da gömen olarak yaşadım.
Oralara göçen Türklerin, Müslümanların hangi
sorunları yaşadığını ve bu sorunların nasıl çözüle-
bildiğini yakından tanıma fırsatı buldum. 2005 yı-
lında Türkiye’ye dönüş yaptım o günden bu yana
katıldığım tüm platformlarda Türkiye’de bir, 'Göç
ve Göçmen Bakanlığı’nın kurulması gerektiğini an-
lattım. Özellikle son yıllarda Suriye’den göç eden
kardeşlerimize bakınca bu ihtiyacı açıkça gösterdi.
Bu konuda Birleşmiş Milletlerin ve Mehmet Bey’in
bakanlığını yaptığı WALD’in çabaları var. Biz de
Maltepe Belediyesi olarak üzerimize düşen sorum-
luluğu yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.
WALD Vakfı Başkanı Mehmet Duman da, mülteci
sorunları ile ilgili Maltepe Belediyesi ile işbirliği içe-
risinde çalışmaktan mutlu olduklarını ifade ederek,
Başkan Kılıç’a teşekkür etti.

Kılıç'a anlamlı hediye

Telekonferansta söz alan çocukların konuşmaları
sırasında ise duygu dolu anlar yaşandı. 13 yaşın-
daki kız çocuğu Sündüs Ali Jan, mülteci bir çocuk
olarak duygularını çizdiği resmi Başkan Kılıç’a ar-

mağan etti. Kılıç, “Benim için çok özel bir armağan
teşekkür ediyorum. Biliyorum hepiniz acı tecrübe-
ler yaşadınız ama önünüzde güzellikler de sizi bek-
liyordur. Belki resim yapan kardeşimiz bu
yeteneğini geliştirir ilerde büyük bir ressam olur. İn-
şallah doğup büyüdüğünüz topraklara bir an önce
barış gelir ve siz de gönül rahatlığı ile doğduğunuz
topraklara dönmüş olursunuz. Ancak hepimiz bi-
leceğiz ki, Suriyeli çocukların Türkiye’de kardeşleri
ve Türkiye’deki çocukların da Suriye’de kardeşleri
var” dedi. SAVAŞ ATAK

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, Dünya Mülteciler Günü’nde Suriye’den göç
eden çocuklarla telekonferans yaptı. 13 yaşındaki kız çocuğu Sündüs Ali Jan,
mülteci bir çocuk olarak duygularını çizdiği resmi Başkan Kılıç’a armağan etti

SiGARA CAN YAKIYOR!
İstanbul’da 2020 yılının ilk beş aylık döneminde, 7 bin 788 yangın gerçekleşirken, bunların yüzde 67,9’u
Avrupa, yüzde 32,1’i Anadolu yakasında görüldü. Toplam yangınların yüzde 34,3 sigara nedeni ile 
meydana geldi. Sigara ve elektrik yangınları, toplam yangınların yaklaşık yüzde 65’ini oluşturdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
İstatistik Ofisi, İtfaiye Daire Baş-
kanlığı’nın verilerinden yararlana-

rak hazırladığı Haziran 2020 İstanbul İtfaiye
İstatistikleri Bülteni’ni yayınladı. İstanbul’da
Mayıs 2020 itibariyle 123 istasyonda, 4 bin
244 profesyonel, 361 gönüllü itfaiyeci hizmet
veriyor. 2019 yılı sonu itibari ile 3 bin 640 ki-
şiye 1 profesyonel itfaiyeci düşüyor. İstan-
bul’da, 2019 yılında toplam 22 bin 543
yangın meydana geldi. 2019 yılı ilk beş aylık
döneminde bu sayı 7 bin 980 olarak kayde-
dildi. 2020 yılının ilk beş ayında meydana
gelen toplam yangın sayısı geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 2 azalışla
7 bin 788 olarak kaydedildi.
2019 yılında İstanbul’daki yan-
gınların yüzde 69,7’si Avrupa
yakasında, yüzde 30,3’ü ise
Anadolu yakasında meydana
geldi. 2020 yılının ilk beş aylık
döneminde, Anadolu yakasın-
daki 2 bin 502 yangın toplam
yangınların yüzde 32,1’ini; Av-
rupa yakasındaki 5 bin 286 yan-
gın ise yüzde 67,9’unu
oluşturdu.

En az yangın Adalar'da 

2020 yılının ilk beş aylık döne-
minde, Anadolu yakasında en

fazla 341 yangın ile Pendik, en az 22 yangın
ile Adalar’da gerçekleşti. Avrupa yakasında,
en fazla 409 yangın ile Esenyurt, en az 81
yangın ile Bakırköy’de meydana geldi. 2020
yılının ilk beş aylık döneminde, sigara nedeni
ile 2 bin 670 (toplam yangınların yüzde
34,3’ü), elektrik nedeni ile 2 bin 382 (toplam
yangınların yüzde 30,6’sı) ve kasıt nedeni ile
552 (toplam yangınların yüzde 7,1’i) yangın
meydana geldi. Çocukların ateşle oynaması
ile 128 (yüzde 1,6) ve parlama nedeni ile 120
(yüzde 1,5) yangın çıktı. Sigara yangınla-
rında en fazla Küçükçekmece (191), Arna-
vutköy (173) ve Gaziosmanpaşa (159)

ilçeleri yer aldı. Sigara yangınlarının en az
görüldüğü ilçeler ise Adalar (4), Silivri (13)
ve Şile (15). Bu yılın ilk 5 ayında en fazla
yangın Ziya Gökalp (Başakşehir-76) ve
İnönü (Küçükçekmece-47) mahallerinde
oldu. Bu mahallelerin dışında Halkalı Mer-
kez’de (Küçükçekmece) 46, Aydınlı’da
(Tuzla) 44 ve Güvercintepe (Başakşehir) ma-
hallesinde 43 yangın geçekleşti.

Müdahale süresi 5 dakika

İtfaiye aracının yangına ortalama müdahale
süresi en fazla olan ilçeler Şile (8 dakika 2
saniye), Silivri (7 dakika 39 saniye), Beykoz

(7 dakika 25 saniye) ve Çek-
meköy (7 dakika 22 saniye)
oldu. Ortalama müdahale sü-
resi Adalar’da 2 dakika 49 sa-
niye, Fatih’te 3 dakika 45
saniye, Güngören’de 4 dakika
6 saniye ve Bahçelievler’de 4
dakika 22 saniye olarak gerçek-
leşti. 2020 yılının ilk beş aylık
döneminde en fazla yangın
ocak ayında (1860), en az yan-
gın mayıs ayında(1148) ger-
çekleşti. 2019 yılının ilk beş
aylık döneminde ise en fazla
yangın mart ayında (1863), en
az yangın şubat ayında(1344)
gerçekleşti.

Ali
Kılıç
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T ürkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklı-
oğlu, Türkiye ile ABD'nin ticaret iliş-

kilerinde Serbest Ticaret Anlaşması'nın 
önemli olduğunu belirterek, "Serbest Ticaret 
Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak 
için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaş-
ması çok yardımcı olacaktır. Bu gerçekle-
şirse her iki ülke için kazan-kazan durumu 
olacaktır." dedi. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla, 
video konferans yöntemiyle düzenlenen 
ABD Ticaret Odası, ABD-Türkiye İş Kon-
seyi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin 
ortak toplantısında değerlendirmelerde bu-
lundu. ABD Ticaret Odası ve TOBB ara-
sında uzun vadeli bir iş birliği olduğuna 
işaret eden Hisarcıklıoğlu, iki ülke arasın-
daki ticaret ve yatırımları engelleyen konu-
ları çözmek için birlikte çalıştıklarını ve iş 
birliğini sürdüreceklerini söyledi. 

Türkiye Çin'e alternatif olabilir 

, iş insanlarının kriz zamanlarında her 
zaman fırsatları gördüğünü dile getirerek, 
"Çin'in iç ve dış ticaretinde önemli düşüşler 
olduğunu biliyoruz. Gelişmiş ekonomisi ve 
nitelikli iş gücü sayesinde Türkiye'nin Çin'e 

iyi bir alternatif olabileceğine inanıyoruz." 
diye konuştu. Türkiye'nin bugün bir sanayi 
devi olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, Avru-
pa'nın tekstil, beyaz eşya, otomotiv, demir-
çelik, züccaciye, gıda ve mobilya 
sektörlerinde en büyük tedarikçisi olduğunu 
bildirdi. Hisarcıklıoğlu, krizden daha güçlü 
ve iki ülkenin birbirine daha yakın şekilde çı-
kabilmesinin mümkün olduğunu vurgulaya-
rak, şunları kaydetti: "100 milyar dolarlık 
ticaret hacmi hedefine ulaşmak için belirli 
konularda liderlerimizin desteğine ihtiyacı-
mız var. Serbest Ticaret Anlaşması'nın her 
iki ülke için çok önemli olduğunu biliyoruz. 
ABD mevcut ticaret anlaşmalarını yeniden 
müzakere ederken, TOBB ve ABD Ticaret 
Odası da ikili Serbest Ticaret Anlaşması'nı 
savunmaya devam edecek. Serbest Ticaret 
Anlaşması yolunda, süreci hızlandırmak 
için iki ülke arasında Tercihli Ticaret Anlaş-

ması çok yardımcı olacaktır. Bu gerçekle-
şirse her iki ülke için kazan-kazan durumu 
olacaktır." 

Yapılabilecek çok şey var 

İki ülkenin inovasyon ve yeni teknolojilerde 
stratejik iş birliğini teşvik etmeye odaklanabi-
leceğini dile getiren Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 
sonrası dönemde öncelik verilecek diğer sek-
törlerin ise inşaat ve altyapı olduğunu ifade 
etti. Hisarcıklıoğlu, "Türk müteahhitler, ya-
bancı proje sayısı bakımından Çin'den sonra 
dünyada ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü ül-
kelerde birlikte yapılabilecek çok şey var." ifa-
delerini kullandı. Türkiye'nin Genelleştirilmiş 
Tercihler Sistemi'ne de yeniden dahil edil-
mesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, 
çelik ve alüminyuma ilave gümrük vergisini 
öngören "Section 232" kararının da gün-
demde olmaması gerektiğinin altını çizdi.

MUSTAFA Yılmaz Kar, yaptığı 
yazılı açıklamada, Doğu Karade-
niz'de yaş çayın, başta Gürcüler 

olmak üzere büyük bölümü dışarıdan getiri-
len yabancı işçiler tarafından toplandığını 
anımsattı. Kovid-19 salgını dolayısıyla alınan 
tedbirlerin, dışarıdan işçi getirilmesine engel 
olduğunu aktaran Kar, Rize, Trabzon, Artvin 
ve Giresun'daki yaş çay üreticilerinin bahçele-
rinde kendi imkanları ile oluşturdukları ekip-
lerle toplama işlemini gerçekleştirdiklerine 
dikkati çekti. Kar, Gürcü işçilerin gelemeyişi-
nin başlangıçta az da olsa üreticinin rahatını 
kaçırdığını ancak yörede ikamet eden 1000 ci-
varındaki Afgan, Azeri ve Suriyeli işçilerin de 
katkısıyla sorunun çözüldüğünü bildirdi. 
Çayın önemli kısmının hasat edildiği birinci 
sürgün döneminde toplama işleminde en 
küçük bir aksama olmadığına işaret eden 
Kar, ''Kovid-19 salgını nedeniyle alınan ted-
birlere bağlı yaş çay hasadında yaşanan 
durum son 10 yılın en kaliteli siyah kuru çayı-
nın ortaya çıkmasını sağlayacak.'' değerlen-

dirmesinde bulundu. 
Kar, bu yıl ki rekoltenin bir önceki yıla eş 
değer olabileceğinin altını çizerek, şunları 
kaydetti:"Toplamda yaklaşık 1 milyon 500 bin 
ton yaş çay toplanacağı gözüküyor. 2009 yı-
lında satın alma gücü olarak 67 cent olan çay 
fiyatı 2020 yılında 51 cente düşmüş olsa da 
lira bazında 3 lira 40 kuruş müstahsil tarafın-
dan makul bulunmuştur. Genel müstahsil 
nezdindeki sezonla genel görüşe gelecek olur-
sak, rahat bir sezon geçirilmektedir. Birinci 
sürgünde dalda yaprak kalmamıştır. Temiz 
bir işçilikle çay ağaçları önceki yıllara göre 
daha da korunmuştur." Bölgede yaklaşık 840 
bin dekarda yaş çay tarımı yapan 210 bin ci-
varındaki müstahsilin her sene hasat döne-
minde yabancı işçilere yaklaşık 100 milyon 
dolar ödediğini vurgulayan Kar, "Üretici bu 
yıl yerli işçi istihdam edip, daha yüksek ücret 
ödemesine rağmen şikayet etmedi. Yerli iş-
çiyle yurt dışına çıkan parayı hem kendi ce-
bine koydu hem de kaliteli ham madde 
üretilmiş oldu." ifadelerini kullandı.

Çayda en kaliteli ürün yolda 

Van’da tarih  
yazılıyor! 

ABD'DEKİ medikal cihazların 
Türkiye'de de üretilebileceğini 
ortaya koymak ve bu ürünleri 

dünya pazarına sunmak amacıyla proje ha-
zırlayan Vanlı iş adamı Gökmen Aytin, 2 yıl 
önce YYÜ Teknokent'e Ar-Ge başvuru-
sunda bulundu. Projenin kabul edilmesiyle 
15 milyon lira yatırımla 7 bin metrekare 
alana fabrika kuran Aytin, Güney Kore'den 
getirdiği makinelerle kapalı ameliyatlarda 
kullanılan tıbbi cihazlar ve tıp alanında kul-
lanılan katma değeri yüksek ürünlerin üreti-
mini yapmaya başladı. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) nedeniyle dezenfektan grubu 
malzemelerin üretimine ağırlık veren Aytin, 
fabrikada 40 kişiye iş imkanı sağlayarak hem 
ekonomiye hem de istihdama katkı sundu. 
Fabrikada üretilen tıbbi cihazlar ile dezenfek-
tan grubu malzemeler, Kovid-19 salgınıyla 
mücadele eden Fransa'ya ihraç edilmeye 
başlandı. Görevliler tarafından özenle paket-
lenen malzemelerin yüklendiği tırlar, Fran-
sa'ya gönderilmek üzere İstanbul'a doğru 
yola çıktı. 

Amerika'ya da satacağız 
İş adamı Aytin, yaptığı açıklamada, medikal 
enerji grubu alanında üretimi artırmak için 
çaba gösterdiklerini söyledi. Tüm dünyayı 
etkisi alan Kovid-19 ile mücadele kapsa-
mında tıbbi cihazların yanı sıra dezenfektan 
ürünlerinin üretimine yoğunlaştıklarını anla-
tan Aytin, şunlar kaydetti: "Fabrikamızda 
ultrasonik ses dalgalarıyla yapılan kesim-
lerde kanamayı durdurmada kullanılan yük-
sek teknolojik cihazlar ile tıpta kullanılan 
bazı ürünleri üretiyoruz. Bunun yanında sal-
gın nedeniyle tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu 
dezenfektan grubu ürünlerin üretimini de 
gerçekleştiriyoruz. Ürettiğimiz binlerce 
ürünü ilk başta Fransa'ya ihraç etmeye baş-
ladık. Önümüzdeki günlerde Amerika ve 
diğer Avrupa ülkelerine de ürün satışı ger-
çekleştireceğiz. Bunun için anlaşmalarımızı 
yaptık. Bu alanda bölgedeki tek fabrikayız. 
Üretimimizle hem ülke ekonomisine hem de 
istihdama büyük katkı sunacağız." Fabrika-
nın üretim müdürü Ahmet Çağlar Aytin de 
Ar-Ge çalışmalarını titizlikle sürdürdüklerini 
ve bölge ekonomisine bir katma değer sağla-
maya çalıştıklarını dile getirdi. Yüksek tekno-
lojiyle ürettikleri dezenfektan grubu 
ürünlerin ihracına başladıklarını aktaran 
Aytin, "İlk tırlar Fransa'ya doğru yola çıktı. 
Başka ülkelerle de anlaşmalar sağladık. Bu 
ülkeler için üretimimiz devam ediyor. Amacı-
mız ülkemizin ekonomisine katkı sağlamak. 
Şu an 40 kişiyle üretim yapıyoruz, bu sayıyı 
artırmayı planlıyoruz." şeklinde konuştu. 
 

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez 
Bankası (TCMB), Çin Merkez 
Bankası ile yenilenen swap an-

laşması çerçevesinde Çin yuanı fonlaması-
nın ilk kullandırımlarının 18 Haziran'da 
yapıldığını belirtti. Merkez Bankasından ya-
pılan açıklamada, TCMB ile Çin Halk 
Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında 2019 
yılında yenilenen swap (para takası) anlaş-
ması çerçevesinde Çin yuanı (CNY) fonla-
masının ilk kullandırımlarının 18 Haziran 
2020 tarihinde yapıldığı bildirildi. Bu sayede 
ilgili bankalar aracılığı ile çeşitli sektörlerdeki 
Türk şirketlerinin, Çin'den ithalatlarını CNY 
cinsinden ödeme yaparak gerçekleştirdiği 
ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Swap anlaşması kaynaklarının kullanılmış 
olması, uluslararası ticaret ödemelerinde 
yerel para kullanımı ve Türk firmalarının 
uluslararası likiditeye erişimi açısından 
önem arz etmekte olup aynı zamanda her iki 
ülke arasındaki mali iş-
birliğini de güçlendi-
recek bir adım 
olarak değerlendi-
rilmektedir. Öte 
yandan ticari ban-
kalar da uluslar-
arası faaliyetlere 
ilişkin ürün yelpazelerini, 
söz konusu swap anlaşmasını dayanak alan 
bir strateji ile genişletebileceklerdir. TCMB, 
uluslararası ticaret ödemelerinin yerel para 
birimleri ile yapılmasının yanı sıra swap an-
laşmalarını ve bu kaynaklarının kullanımını 
desteklemeye devam edecektir."

İŞSİZLİK Sigortası Fonu’nda işverenlerin 
yükünü artıracak düzenlemenin bu to-
parlanma sürecini ve sanayi üretimini et-
kileyeceğini ifade eden Kütükcü, şunları 
söyledi: ''Türkiye’nin sanayi üretiminin 
yüzde 34’ünü, istihdamının yüzde 36’sını 
gerçekleştiren organize sanayi bölgeleri 
olarak pandemi sürecinde, sanayi üreti-
mini ve istihdamı korumak için büyük 
mücadeleler verdik. Mücadelemize dev-
letimizin verdiği desteklerle birlikte 
devam ediyoruz. Sürecin en başından bu 
yana organize sanayi bölgelerimizle bir-
likte ‘Tedbir Al, Çalışanını Koru, Üretime 
Devam Et Türkiyem’ şuuruyla hareket 

ediyoruz. Organize sanayi bölgeleri ola-
rak, pandemi döneminde sanayi üreti-
minde derin kayıplar yaşadık, elektrik 
tüketimlerimiz düştü ancak istihdamı-
mızı korumayı başardık.'' 

Olumsuzluklar yaşanmasın 

OSB tarihinde ilk defa 2 milyon istihdam 
rakamının aşıldığını belirten Kütükcü, 
''Bununla da ülkemiz adına, OSB sanayi-
cilerimiz adına gurur duyuyoruz. Ancak 
son dönemde kamuoyunda sıklıkla konu-
şulan İşsizlik Sigortası Fonu kesintile-
rinde işverenlerin payının artırılacağı, bu 
konuyla ilgili yeni kanun değişikliği hazır-

lığı yapıldığı yönündeki haberleri takip 
ediyoruz. İş dünyasının fona katkı payı-
nın artırılması, Covid-19 salgınının yara-
larının sarılmayı çalışıldığı, sanayi 
üretiminde yeni bir toparlanma sürecinin 
başladığı bu dönemde sanayi üretimine 
ve istihdama olumsuz yansıyacaktır. Sü-
recin en başından bu yana üretim kararlı-
lığı gösteren devletimizden, bu konuda 
da aynı hassasiyeti göstermesini talep 
ediyoruz. Bu konudaki taleplerimizi de 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Ha-
zine ve Maliye Bakanlığımıza ve Aile, 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı-
mıza ilettik'' diye konuştu. DHA 

Gündemde işsizlik sigortası var 
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, İşsizlik Sigortası Fonu’ndaki işveren 

payının artırılmasını öngören düzenlemeyle ilgili görüşlerini ilgili bakanlıklara ilettiklerini söyledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) 
Teknokent bünyesinde 15 milyon  
liralık yatırımla kurulan fabrikada 

üretilen tıbbi cihazlar ve dezenfektan 
ürünleri, Fransa'ya ihraç ediliyor

Çay Sanayicisi İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Kar, çay üreticisinin bu yıl ki ürününü kendisinin toplamak zorunda  
kaldığını belirterek, bu durumun ”son 10 yılın en kaliteli siyah kuru çayının ortaya çıkmasını sağlayacağını” aktardı

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 
Türkiye ile ABD’nin ticaret  
lişkilerinde Serbest Ticaret 
Anlaşması’nın önemli  
olduğunu belirterek, “Süreci 
hızlandırmak için iki ülke  
arasında Tercihli Ticaret  
Anlaşması çok yardımcı  
olacaktır” dedi

TICARET ANLASMASI 
SART 

HİSARCIKLIOĞLU, Türki-
ye'den ithal edilen makarna, 
çelik ve son olarak yatak gibi 

ürünlere yönelik yürütülen anti-dam-
ping ve benzeri soruşturmalardan kaçı-
nılması gerektiğini dile getirdi. TOBB 
Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bu önlemler 
ABD-Türkiye özel sektör iş birliğine 
zarar verecektir. Amerikalı politika yapı-
cıların anti-damping uygulamaları ye-
rine kazan-kazan stratejisini 
izleyeceklerini umuyorum. Bu strateji, iki 
ülke arasında karşılıklı ekonomik fayda 
sağlayacaktır." dedi. ABD'nin dijital hiz-
met vergisi uygulayan ülkeler hakkında 
inceleme başlatmasına da değinen Hi-
sarcıklıoğlu, "Söz konusu soruşturmanın 
sonucunun Türkiye'nin ABD'ye ihraca-
tında yeni gümrük vergilerine yol açabi-
leceğinin farkındayız. Taraflar, tek taraflı, 
ayrımcı vergilerden kaçınmalıdır." diye 
konuştu. HABER MERKEZİ 

Ayrımcı vergilerden 
kaçınılmalı

Kar, Gürcü işçilerin  
gelemeyişinin başlangıçta 
az da olsa üreticinin  
rahatını kaçırdığını söyledi.

Çin parasında  
değişiklik 

Hisarcıklıoğlu:  
“ABD mevcut ticaret  

anlaşmalarını yeniden 
müzakere ederken, 
TOBB ve ABD Ticaret 
Odası da ikili Serbest  
Ticaret Anlaşması'nı  
savunmaya devam  

edecek.”

“
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Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

2020 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/309902
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPASA FAHRETTIN KERIM 

GÖKAY 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164143885
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 49 Kalem olmak üzere Çeşitli Kırtasiye Malzemesi 

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

b) Teslim yeri : Kadıköy Belediyesi Merkez Ambar
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş gününde 

başlanıp 20 takvim günü içerisinde yüklenici 
ürünlerin idareye teslimini gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediye Başkanlığı Fahrettin Kerim 

Gökay Caddesi 4.Kat İhale Komisyon Odası No:2 
Hasanpaşa -Kadıköy /İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 30.06.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler teklif etmiş oldukları her bir malzeme için birer adet numuneyi ihale saatinden önce ihale
komisyonuna sunacaktır. İhale komisyonu numunelerin Teknik Şartnamede belirtilen özellikleri kar-
şılayıp karşılamadığını kontrol edecek ve numunesi Teknik Şartnameye uygun olmayan isteklilerin
vermiş oldukları teklifleri değerlendirme dışı bırakacaklardır. Kesinleşen ihale kararı tebliği itibariyele
15 (onbeş) gün içerisinde teslim alınmayan numuneleri idare iade etmeyecektir.
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 Kadıköy Belediye Başkanlığı Fahrettin Kerim Gökay Caddesi
4.Kat İhale Komisyon Odası No:2 Hasanpaşa -Kadıköy /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, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

2020 YILI KIRTASİYE MALZEMESİ ALIMI YAPILACAKTIR
KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK VE TEDARİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1176449)

K oronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden ilk
sağlık çalışanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, adeta sal-
gınla mücadelenin sembolü oldu. Oğlu, Onur Taş-

çıoğlu onun için "Vefatı bile insanlara bir şeyler öğretti,
herkes bu hastalığın ciddiyetinin farkına vardı" diyor. Dost-
ları, öğrencileri ve hastaları tarafından çok sevilen Taşçı-
oğlu, 1 Nisan günü hayatını kaybettiğinde tüm Türkiye
onun için saygı duruşunda bulundu. İsmi ise, Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşatılıyor. Oğlu Onur
Taşçıoğlu, babasız geçireceği ilk babalar günü öncesi, ba-
bası Cemil Taşçıoğlu'nu DHA'ya anlattı. 

Babamı çok sevdiler

Babasının bu kadar seveni olduğunu tahmin edemeyece-
ğini ve çok şaşırdığını ifade eden Taşçıoğlu, "Babamı 1 Ni-
san'da kaybettiğimiz zaman, daha doğrusu 1 Nisan'dan
önceki o süreci yaşadığımız zaman ben de çok şaşırdım.
Ben de babamın bu kadar seveni olduğunu
tahmin etmiyordum. Fakat babamı tanıyan
da, tanımayan da çok sevdi. Çünkü babam,
hastalandığı gün çektiği videodaki doğallı-
ğıyla sevildi. Ki ben bunu babamın vefat ettiği
iddiaları olunca istemiştim. İyi bir insan,
bana göre zaten bakışlarından belli olur. O
hissiyatı, o sıcaklığı veren insan, onu belli
eder. Onun sıcaklığından dolayı, o videodan
sonra tanımayanlar da nasıl biri olduğunu
anladı. Babam kendisine hep
hedef koyan ve o hedefler için
hep uğraşan bir insandı.
Babam sadece hastalarına
değil, biz evlatlarına, dostlarına
mesaj vererek ve bir şeyler öğ-
reterek hayatı göstermeye ça-
lıştı. Hiçbir zaman şunu yap
veya bunu yap demezdi. Her
zaman bir mesaj yoluyla bunu
anlatırdı ve o size sözden daha
değerli gelirdi" dedi.

Sevgi ve saygı duyarlardı

Cemil Taşçıoğlu'nun öğrenci-
leri tarafından neden bu kadar
sevildiğini ise Taşçıoğlu, "Baba-
mın hastalığı ilk nüksettiği
zaman ben İstanbul Tıp Fakül-
tesi Öğrenci Birlikleri ile görüş-
meye başladım. Kaldı ki ben
onlara değil, onlar bana ulaştı-
lar. O kadar üzgündüler ki,
sanki elbirliği ile hocalarını kur-
tarmaya çalışıyorlardı. Bu sa-
yede ben de de öğrencilerine
karşı, babamın öğrencilerine
karşı da ne kadar duygusal ol-
duğunu anladım. Baktığınız zaman hoca kelimesi ya da
doktor kelimesi insanlara biraz uzaktır. İnsanlara kaç tane
hocanız, kaç tane doktor tanıdığınız var diye sorduğunuz
zaman insanın aklına bir iki kişi gelir. Çünkü hoca veya
doktorlar mesafeli gelebilir ya da insanlar onlara mesafeli
durabilir. Babam öyle bir insandı ki, öğrencilerine karşı ke-
sinlikle bir mesafesi yoktu. Öğrencileri de ona hem sevgi,
hem saygı duyarlardı. Baktığınız zaman tıp kitapları bin-
lerce sayfadan oluşuyor ama babam kitaba bağlı kalmazdı.
O insanlara öğretirken bile farklı yollardan öğretirdi. Bun-
dan dolayı da öğrencileri babama hayran kalırlardı. Öğren-
cilerle öğrenci olurdu. Aslında babamın sırrı buydu.
Hastalarla hasta olması veya öğrencilerle öğrenci olması,
dostlarıyla hakikaten dost olmasıydı. Bu onun içinden
gelen bir şeydi. O yüzden öğrencilerinin babamı bu kadar
sevmesi son derece doğal. Benim de öğretmenim olsa, her-
halde en iyi öğretmenim olurdu" diye anlattı. 

Fular merakı benden geliyor

Babasının fular merakını ise Taşçıoğlu, şu sözlerle anlattı:
"Babamın bir fular takışı bile, öğrencilerinden biri oldu-
ğunu gösterirdi. Fular merakı benden geliyor, eskiden ben
çok fular takardım. Daha sonra kendisi takmaya başladı.
Benden daha çok yakıştığını görünce ben çıkarttım o

devam etti. Taktığı fuların renginden bile o günkü ruh halini
anlayabilirdiniz. Ama ne şükür ki, taktığı fularların çoğu
renkli. Rengarenk bir kişilikti. Ben vefatından sonra hocala-
rımla ve öğrencilerle çok fazla diyalog haline girdim.
Babam bir kere bile ne öğrencilerine, ne yanındaki asistan-
larına, ne doktorlara bir kere bile sesini yükseltmeyen bir in-
sanmış. Bu çok önemli. Bir ses tonu vardır babamın, bir
'Alo' dediği zaman bile, bir 'Yürü be koçum!', 'Haydi asla-
nım!' dediği zaman bile o insanın bütün günü pozitif geçer.
Babam işte bunu sağlıyordu, babamın çevresindekiler bu
yüzden mutluydu."

Son konuşmasını unutmuyorum

Tek keşkem "Torunlarını daha fazla görseydi" diyen Taşçı-
oğlu, "Büyük kızımla arası çok iyiydi. Küçük kızımla da
iyiydi ama aralarında biraz utangaçlık sorunu vardı. Ba-
bamla alakalı keşkem hiçbir zaman olmadı ama şöyle

dedim, 'Keşke torunlarını daha fazla gör-
seydi' vefat ettikten sonra tabii kızlarım onu
göremeyecek, onu tanıyamayacaklar, bu
yaşta hatırlayabilecekler mi bilmiyorum.
Fakat ben şuna çok sevindim, babam vefat
etmeden önce yoğun bakımdayken telefo-
nuna son fotoğrafları yüklemiş, en son hep
onlara bakmak için. Benim, ortanca ve en
küçük kardeşimin fotoğrafları ile torunlarının
fotoğraflarını yüklemiş. Ve sürekli onlara

bakmış. Bu işte çok ince bir çizgi.
Aslında benim, en duygulandığım
noktalardan biri bu oldu. Çünkü
iyi bir hoca ve ne olacağını bilmi-
yor. Belki de biliyor ve bizimle son
konuşması biraz duygu yüklüydü.
'Ne olacağım belli olmaz' gibi ko-
nuşmuştu. Ve bunu bile bile, onla-
rın fotoğraflarına bakarak
sonsuzluğa gitti diyelim. Bu yüz-
den, keşke torunlarıyla biraz daha
fazla zaman geçirseydi. Ben bunu
çok isterdim" ifadelerini kullandı. 

'Kendinize iyi bakın' dedi

Babasıyla son konuşmasını ise
Taşçıoğlu, şöyle anlattı: "Salı gü-
nüydü koronavirüse yakalandığını
öğrendiğimizde ve kötüye gidiş
vardı. Çarşamba günü yoğun ba-
kıma girdi. 'Kahvaltı yapmak isti-
yorum ve Onur bana iç çamaşırı
gönderebilir mi?' dedi. O iç çama-
şırı veya kahvaltısını istemesiyle
dünyalar bizim oldu. Çok garip
bir şey ama mutluluk vardı içi-
mizde. Bir torba yaptık, babama
iç çamaşırı koydum, içine fular

koydum ve son olarak da babama bir mektup yazdım.
"Baba, bir an önce iyileş, seni sevdiğimi unutma, iyileş ve
daha sık vakit geçirelim. Fuları gönderiyorum, öğrencileri-
nin karşısına fularsız çıkma' diye bir yazı yazdım. Asistanı
babama bunu verdikten sonra babam beni aradı ve 'Oğlum
mesajını aldım, çok teşekkür ederim. Ne olacağımız belli
değil, kendinize iyi bakın' dedi ve son konuşmamız bu oldu.
Annem, eşi ve torunlarıyla da konuştu"

Onunla sohbet edeceğim!

Babasız ilk babalar gününde babasının mezarına gidece-
ğini sözlerine ekleyen Taşçıoğlu,  "Babasız ilk babalar
günüm. Kolay değil, herhalde tüm gün boyunca her saniye
geçmişte neler yaşadıklarımızı düşüneceğim. Her babalar
gününde sabah ilk babamı arardım. Bu kez herhalde an-
nemi arayacağım çünkü o da bana babalık yapmıştır. Zor
olacak ama güçlü olmamız lazım. Herhalde telefon edece-
ğime, mezarına gidip babamla orada sohbet edeceğim.
Babam Fularıyla sembolleşti. Bir insanın fularıyla sembol-
leşmesi çok güzel. Babamı sevenler sosyal medyada bile o
sembolü kullanmaya başladılar. Ben de mezarına giderken,
daha üstümü bile giyinmeden ilk aldığım şey fular oldu.
Onu unutamazdım. En son gittiğimde ıslanmıştı ama ye-
rindeydi. O fuları hiçbir zaman çıkartmayacağız” dedi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı twite verdiği ya-
nıtın ardından, telefon açarak kendisiyle uzun bir
konuşma yaptığını da anlatan Taşçıoğlu,  "Babam
yoğun bakımdayken bir ilaç gerekti. Çin'den getiri-
len bir ilaç. Ama gümrükler, sınırlar kapalı. Dört
koldan ulaşmaya çalıştık. Konsolosluklar, İstanbul
Valisi yardımcı oldu, Sanayi Odası Başkanımız
yardımcı oldu ve en son tabii Sağlık Bakanı ve
Cumhurbaşkanımıza bu haber gitti. Sağ olsunlar
çok hızlı bir şekilde gerekeni yaptılar ve sadece o
ilaç için koca bir uçak ayarladılar. İki üç gün içinde
de o ilacı Çin'den getirdiler. Önce İstanbul'a uğradı
o uçak ve babama yetiştirildi, daha sonra Anka-
ra'ya devam etti. Benim bu kadar güçlü kalmamın
nedenlerinden bir tanesi sayın valimizin, sayın
Sağlık Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın ya-

nımda olmaları. Bu çok önemli bir süreçti benim
için. Bunun dışında tüm siyasi partilerden millet-
vekilleri ve üst düzey yetkililerin desteklerini his-
settim. Bir kere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
twitime cevap vermesi benim için inanılmaz şa-
şırtıcı oldu çünkü benim de öğrendiğim kadarıyla,
hayatında ilk defa yapıyormuş. Çok şaşırdım ve
ben şunu da söyleyeyim,  Cumhurbaşkanısınız ve
çok fazla işiniz var. Bir insan o tiwiti attıktan sonra
orada bitirebilir ancak, Cumhurbaşkanımız akşam
beni aradı. Bu bana çok ilginç geldi gerçekten,
bunu söylemek zorundayım. Bir insan başsağlığı
dilemek için arar, bu en fazla bir dakika sürebilir
ama sayın Cumhurbaşkanımız benimle 9 dakika
konuştu. Bunun sadece bir dakikası başsağlığı di-
leğiydi ama geriye kalan 8 dakika beni motive etti.

Kendisine çok teşekkür ederim. Çok içten bir şe-
kilde benimle sohbet etti. Sağlık bakanımız da
aynı şekilde. Bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu da aradı. Bunlar benim için çok
önemli şeyler tabii, çok güzel şeyler" dedi.

CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
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Babasıyla alakalı "Olursa mutlu olacağım" dediği
birkaç şeyden bahseden Onur Taşçıoğlu, "Bunun
bir tanesi Süper Lig'e isminin verilmesi. Babam bir
futbolseverdi. Takımını söylemeyeceğim çünkü
her takımdan seveni var. Böyle bir şey olunca her
gün yapılan futbol maçları sayesinde babamın
anılması, sadece babam için değil, bu yaşadıkları-
mızı bir daha unutmamamız için, bir sene boyunca
yapılacak bir şey aslında. Bunca sağlık çalışanının
ön saflarda olması, vefat etmesi, bireylerin bu kor-
kunç hastalığı yaşaması ve bazılarının sonunda
vefat etmesi. Bu sayede bir sene boyunca aslında
bunu unutturmayacağız. Bu birinci temennim.
İkinci temennim de şu, babam 1 Nisan'da vefat etti
ve tüm hastanelerde saygı duruşunda bulunuldu
babam için. Böyle bir davranış benim çok hoşuma
gitti. Ben bunun her 1 Nisan'da yapılmasını arzulu-
yorum. Bu sadece babam için değil. Babamın ve-
fatı, aslında bir nevi insanlara bu hastalığın
önemini gösterdi" diye konuştu.

İSMİ SÜPER LİG'E 
VERİLSİN İSTİYORUZ

Koronavirüs nedeniyle
hayatını kaybeden ilk
sağlık çalışanı Prof.Dr.
Cemil Taşçıoğlu'nun
oğlu Onur Taşçıoğlu,
Demirören Haber
Ajansı (DHA)'na
konuştu. Taşçıoğlu,
"Babasız ilk babalar
günüm. Kolay değil,
herhalde tüm gün
boyunca her saniye
geçmişte neler
yaşadıklarımızı
düşüneceğim" dedi



H enüz 30 yaşındaydı Dilek
Çetin Akçabelen. 10 yıl bo-
yunca İstanbul Mehmet

Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar
Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hasta-
nesi’nde (EAH) önce yoğun bakım,
ardından ameliyathane hemşiresi ola-
rak yüzlerce hastaya şifa verdi. En çok
istediği şey ise anne olmaktı. Ancak
34 haftalık hamileyken koronavirüse
yakalandı. Durumu hızla kötüleşince
bebeği sezaryenle alındı. Oğlunun ko-
kusunu dahi alamadan yoğun ba-
kıma kaldırıldı ve 47 günlük yaşam
mücadelesini 31 Mayıs’ta kaybetti.
Çalıştığı hastane ve mesai arkadaşları
Dilek hemşireyi unutmadı. Onun adı
artık, her gün koşarak gittiği, yüzlerce
hastaya şifa verdiği ameliyathane-
sinde ölümsüzleşti.

Durgun da unutulmadı

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs
Kalp ve Damar Cerrahisi EAH Yöne-
timi, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yi-
tiren Hastane Sicil Şefi Abdulmenaf
Durgun’un ismini de konferans salo-
nuna verdi. Her iki sağlık çalışanı için
düzenlenen törene Akçabelen ve Dur-
gun’un ailesi, çalışma arkadaşları ile
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Kemal Memişoğlu, Hastane Başhe-
kimi Doç. Dr. Mehmet Ertürk ve Kü-
çükçekmece Kaymakamı Turan
Bedirhanoğlu katıldı. Daha sonra her
iki sağlık çalışanı için lokma dağıtıldı
ve dua okutuldu.

Koca'dan ricada bulundu

Dilek Çetin Akçabelen’in acılı babası
Kemal Çetin, onunla gurur duydu-
ğunu söyleyerek duygularını şöyle
özetledi: “Çalıştığı ameliyathaneye
adının verilmiş olması hepimizi çok
duygulandırdı. Ama Sağlık Bakanı-
mızdan tek isteğim var, benim kızımın
ismini çok güzel bir hastaneye de ver-
sinler. Buradan Sayın Bakanımıza da
sesimizi duyması ümidiyle selamlar
söylüyorum.”  Törenin ardından De-
mirören Haber Ajansı’na konuşan İs-
tanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.
Kemal Memişoğlu, duygularını ifade
etmenin çok zor olduğunu söyleyerek,
“Hemşire hanım 30 yaşında, bebeğini
göremedi. Doğduktan 45-50 gün
sonra rahmetli olması gerçekten çok
üzücü. Ailesine sabır diledik. Sayın
başhekimimiz uygun görmüş, burada
ameliyathaneye onun ismini vermiş-
ler. Konferans salonuna da sicil me-
muru Abdulmenaf Durgun’un adı
verildi. Ben vatandaşlarımızdan bu
empatiyi kurmalarını, bu acıları gör-
melerini istiyorum. Haziran ve Tem-
muz ayının ilk haftaları izolasyon
açısından çok daha dikkat etmemiz
gereken zamanlar olmalı. Dilek hem-
şirenin bebeği artık bizim de bebeği-
miz. O da ailesi de artık bize
emanettir. Sadece hekimler değil, tüm
sağlık çalışanları bu pandemi süre-
cinde çok büyük mücadele örneği ve
gösterdiler. Biz onların hakkını ne
yapsak ödeyemeyiz. Onların hakkını
ödemek için toplumun izolasyona,
maskeye, hijyene dikkat etmesi gereki-
yor” dedi. Hastane Başhekimi Doç.
Dr. Mehmet Ertürk ise “Dilek hem-
şire çok özverili, çalışkan, taşın altına
elini koymasını bilen ve öğrendiklerini
de arkadaşlarına aktarmayı seven, çok
sosyal, sevecen, güzel bir insandı. Biz
onun ve diğer sağlık çalışanı arkadaşı-
mız Abdülmenaf Bey'in en azından
bir eserde adları kalsın istedik” diye
konuştu.

Kovid olduğunu öğrendim

Dilek hemşirenin çocukluk arkadaş-

larından olan ve onunla bir süre aynı
ameliyathanede çalıştıktan sonra
Aile Hekimliği hemşiresi olarak ge-
beliğinin takibini de gerçekleştiren
meslektaşı Kübra Vural Fırat, onu
anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Fırat, Tunç bebeğin aşı takiplerini de
kendisinin yürüttüğünü söyleyerek
şunları anlattı: “Dilek’le ilkokuldan
beri arkadaştık. Aynı zamanda bu-
raya birlikte atandık. İkimiz de
yoğun bakımda çalıştık, sonra beni
de ameliyathaneye geçmeye ikna etti.
Bir süre orada da beraber çalıştık.
Aynı mahallede yaşıyorduk zaten.
Her sabah beraber gelir bu ameliyat-
hane kapısından birlikte girerdik
içeri. Sonra ben Aile Hekimliği'ne
geçtim. Onların Aile Hekimlikleri de
benim çalıştığım yerdi. Gebelik ta-
kiplerini de yaptım arkadaşımın,
hatta tetanoz aşısı için gelmişti en
son. Dileği tekrar aşıya çağıracağım
diye düşünürken bir Pazartesi sabahı
işe gittiğimde ekranda onun adını
gördüm pozitif vaka olarak. Şoke
oldum, yok o değildir isim benzerli-
ğidir diye düşündüm önce. Sonra eşi
Tansu Akçabelen’i de hasta temaslısı
olarak sistemde görünce hemen Di-
lek’i aradım. Açmadı, mesajla iyi his-
setmediğini yazdı. Bu kadar ileri
boyutta olduğunu da düşünmemiş-
tim. Sonra sesli mesajlar gönderdi
bana, iyi değilim, sezaryene alacak-
lar dedi. Doğumdan sonra da mesaj
yollamış ama sesi nefes nefeseydi.
Tansu ile irtibat halindeydik bebek
için. Aşılarını da ben yaptım
Tunç’un. Hatta daha yeni 2 aylık aşı-
sını yaptık. Ama Dilek yok, bebeğin
aşıya baba ve babaanne ile gelmesi
beni çok yaraladı. Çok kalabalık geli-
yor kuzum ama annesiz geliyor. Sis-
teme girerken arkadaşımın ‘vefat’
yazısını görmek de kahrediyor. O
kadar güzel bir bebek ki, Rabbim an-
nesinin ömrünü ona versin, güzel bir
kaderi olsun inşallah.” DHA
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5 KISIM KVC CERRAHİ ALET İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/303559
1-İdarenin
a) Adresi : EMEK MAHALLESİ NAMIK KEMAL CAD. 

54 SANCAKTEPE SANCAKTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02166063300 -
c) Elektronik Posta Adresi : satinalmasancaktepe@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KISIM KVC CERRAHİ ALET ALIMI İHALESİAyrıntılı 

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

b) Teslim yeri : Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi , Emek Mahallesi Namık Kemal 
Caddesi No: 54 Sancaktepe /İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işi başlanacak 
olup,; idarenin yazılı talebi doğrultusunda peyder 
pey teslimat yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. 

İLHAN VARANK EAH-TOPLANTI SALONU, EMEK MAH. 
NAMIK KEMAL CADDESİ NO :54 SANCAKTEPE İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 24.07.2020 - 14:00
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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kap-
asite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İma-
lat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
2 (İki) Yıl Teknik Servis ve Bakım Onarım garantinası verilmelidir.
4.3.3.
4.3.3.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
-Mevzuatı gereği T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıt ve Sağlık Bakanlığı ile
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) onayı gereken/istenilen ürünler ile bu ürünleri teklif edecek olan istekli-
ler, TİTUBB a kayıtlı ve onaylı olmalıdır. İstekliler ile teklif edecekleri ürünlere dair UBB belge yada inter-
net çıktıları, firma tanımlayıcı numarasının ve Üretici Firmanın Bayisi olduğuna dair Belgelerin teklif
dosyasında sunulması gerekmektedir.-Sağlık Bakanlığı ve/veya SGK onaylı/kayıtlı olmayan ya da
hatalı/farklı ürün beyanı/içeriği/numarası veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.Mev-
zuatı gereği UBB kaydı gerektirmeyen ürün/ürünler için ise istekliler bu durumu belirteceklerdir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
a) Teklif edilen cihazların teknik şartnamelerinde belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla ay-
rıntılı teknik bilgilerin yer aldığı orjinal Türkçe ve/veya Türkçe tercümeli katolog, broşür vb  tanıtım ma-
teryallari ihale dosyasında sunulacaktır.
b) Teklif edilecek malzemelerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla
ihale satinden sonra  idarenin belirleyeceği bir tarihte satın alma birimine ürünlerin herbiri için numune
verilecektir.Teklif edilen malzemelerin numunelerinin üzerinde firma adı, ürün sıra numarası, markası yer
alması gerekmektedir. Ürün üzerinde bu bilgilerin yer almadığı numuneler değerlendirmeye 
alınmayacaktır.
c) Numueler ihale kararı yazılıp tebliğ edildikden sonra 1 ay içinde, numuneler geri verilecektir. Numune-
lerini almayan firmaların numuneleri hastane bünyesinde kalacaktır.
d) Aşağıda belirtilen malzemelerin numuneleri ihale saatinden önce teslim edilecektir. Numeleri teslim
etmeyen firmaların teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur.8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTANBUL SANCAKTEPE ŞEHİT PROF. DR. İLHAN VARANK
EAH-SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1176456)
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ADI OLUMSUZLESTI

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı
dün saat 09.30 itibariyle başladı.

Sınav öncesinde sınava girecek
olan öğrencilere okulların önünde

çay, maske ve su dağıtıldı

Koronavirüs gölgesinde ger-
çekleşen LGS’ye bu yıl yakla-
şık 1.8 milyon öğrenci giriyor.

Salgın nedeniyle okul ve salon sayısının
artırıldığı Türkiye’de 8. sınıf öğrencileri

ilk kez kendi okullarında sınava girdiler.
Önlemlerin üst düzeyde olduğu sınav için
Beşiktaş Belediyesi de öncelikle ilçedeki
tüm okullarda dezenfekte işlemi gerçek-
leştirdi. Okulların önüne stant açan Be-

şiktaş Belediyesi ve mobil büfeleri ile
BELTAŞ A.Ş. öğrencilere ve velilere çay,
maske, su ve dezenfektan dağıttı. 

Alın terinizde saklı

Bu yıl pandemi dolayısıyla stresli bir
süreç geçirdiklerini belirten öğrenciler
ve veliler Beşiktaş Belediyesi’nin gerçek-

leştirdiği bu uygulama için Başkan Rıza
Akpolat’a teşekkür ettiler. LGS’ye giren
öğrenciler için sosyal medya hesabından
bir paylaşım gerçekleştiren Başkan Ak-
polat, “Tüm çocuklarımız umarım emek-
lerinin karşılığını alır ve hedefledikleri
okullara girebilirler. Umudumuz alın teri-
nizde saklı” ifadelerini kullandı. DHA

Öğrencilere maske ve su

Koronavirüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan
yaşamını yitiren hemşire Dilek Çetin Akçabelen adı yıllardır görev yaptığı ameliyathaneye verildi.
Hem mesai hem çocukluk arkadaşları, Dilek hemşireyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı

16 yıldır Dilek Akçabelen ile arka-
daş olduklarını anlatan meslek-
taşı diyaliz hemşiresi Hilal Demir
ise sözlerini şöyle sürdürdü: “Li-
seden beri birlikteydik. Yakın ar-
kadaşım, kardeşimdi. Bütün özel
anlarımızda birbirimizin yanında
olduk. Onu kaybetmek benim için
çok büyük bir acı. Dilek çok hayat
dolu bir insandı, çok neşeliydi,
çok güzel, çok fedakâr bir arka-
daşlığı vardı. Kendisi için ne is-
terse bizim için de aynısını
isteyen bir insandı. Şu bu ameli-
yathanede adını gördüğümde çok
üzülüyorum ama yapılan şey çok
büyük bir incelik. Herkese teşek-
kür ediyorum onuna adını yaşat-
tıkları için. Dilek, oraya adının
yazılmasını gerçekten hak eden
bir hemşireydi. Yoğun bakımda
bir süre beraber çalışmıştık. Has-
talarına ailesinden biri gibi yakla-
şır, onlarla sohbet eder, onları
motive ederdi. O hastalarının
saçlarını tarar, temizler, tedavisini
eksiksiz yapardı. En son hasta-
neye ilk yattığı günlerde görün-
tülü konuşmuştuk. Başaracağını
düşünüyorduk, o da öyle düşünü-
yordu. Oğlunu kucağına almayı
çok istemişti. ‘Sarılamadım Hilal’
dedi bana bir gün. ‘Ama çok tatlı,
hem bana hem babasına benzi-
yor’ dedi. 4-5 günde toparlanıp
çıkacaksın, her şey düzelecek,
Tunç’u kucağına alacaksın, emzi-
receksin diye konuştuk. Ama ol-
madı.”

OĞLUNU KUCAĞINA
ALMAK İSTİYORDU

Dilek Akçebelen’in
16 yıllık arkadaşı
Hilal Demir, “En
büyük arzusu
oğlunu kucağına
alabilmekti.
Gerçekten çok
yazık oldu, çok
büyük üzüntü
içindeyiz”
diye konuştu.
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E ğitime her zaman destek veren
Beylikdüzü Belediyesi, LGS’de de
öğrenci ve öğrenci velilerini yalnız

bırakmadı. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’ın talimatıyla ilçe
genelindeki 52 devlet ve özel okul
önünde, su dağıtım stantları kuruldu.
Kültür İşleri Müdürlüğü görevlileri tara-
fından sınav öncesinde ve sınav süre-
since, ücretsiz olarak su ve maskesi
olmayan öğrencilere maske dağıtımı ya-
pıldı. Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık, sabah saatlerinden
itibaren okul önlerinde kurulan su dağı-

tım stantlarını inceledi. Öğrencilerle ko-
nuşarak panik ve heyecan yapmamaları
konusunda tavsiyelerde bulundu ve başa-
rılar diledi. Zorlu sınav öncesi öğrencilere
moral olan Başkan Çalık, velilerin de he-
yecanlı bekleyişlerine eşlik etti. Başkan
Çalık’ın sınav öncesinde yaptığı okul zi-
yaretlerine, Beylikdüzü Belediye Meclis
Üyeleri de eşlik etti. 

Zor bir süreçten geçiyoruz

Öğrenci velileriyle yaptığı konuşmalarda,
gençlere her zaman inandığını söyleyen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık “Ülke olarak, toplum olarak
zor bir süreçten geçiyoruz. Evlatlarımız

da yeni koronavirüs salgını yüzünden zor
koşullarda sınava hazırlandı. Çok çalıştı-
lar. Allah, her birine zihin açıklığı versin.
Güzel bir sınav geçirip iyi neticelerle çık-
maları, emeklerinin karşılığını almaları en
büyük temennimiz. Güzel bir gelecek on-
ları bekliyor.” dedi. 

Çalık’a teşekkür etti 

Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı
sabah saatlerinden itibaren okullarda
gören veliler, duydukları memnuniyeti
Başkan Çalık’a “Elinize, kolunuza, yüre-
ğinize sağlık. İlgi, alakanız için teşekkür
ederiz. Mutluluk verdiniz. İşte, Beylik-
düzü farkı" şeklinde dile getirdi.

Beylikdüzü Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS)’nda öğrenci ve velilere, ücretsiz su ile maske
dağıttı. Sabah saatlerinden itibaren ilçe genelindeki okulları ziyaret eden Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, "Ülke olarak, toplum olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Evlatlarımız
da yeni koronavirüs salgını yüzünden zor koşullarda sınava hazırlandı" dedi

OGRENCILERE 
MORAL VERDI

Hindistan-Çin çatışması ve
dünya jeopolitiğinin durumu

Eksiklikleri
tamamlıyoruz
Büyükçekmece Belediyesi’nin köy niteliğini koruyan mahallelerde başlattığı yaz mevsimine
hazırlık çalışmaları bu hafta sonu Türkoba Mahallesi ve Çayırlar mevkiinde devam etti. Belediye
Başkanı Akgün, "Mahallemizde gördüğümüz eksiklikleri tamamlıyoruz" diye konuştu

Fen İşleri Müdürlüğü, Park
ve Bahçeler Müdürlüğü, Te-
mizlik İşleri Müdürlüğü,

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta
Müdürlüğü, Sağlık İşleri Müdürlüğü,
Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü
ekipleri hafta sonu Türkoba Mahallesi
ve Çayırlar mevkiinde hummalı bir ça-
lışma gerçekleştirdi. Mahallenin tüm so-
kaklarına giren belediye ekipleri
gelişigüzel atılmış molozları topladı,
metruk yapılar kaldırıldı. Sokaklar süpü-
rülerek tazyikli su ile yıkandı. Çöp kon-
teynerlerinin tamamı ilaçlı sularla
yıkanırken, hasarlı konteynerler yenileri
ile değiştirildi. Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü ekipleri mahallede budama ve ot
biçme işlemi yaparken, Fen İşleri Mü-
dürlüğü’ne bağlı Acil Yol Yapım Ekipleri
ise yol ve kaldırımlarda oluşan hasarlı
bölgeleri onardı. Sağlık İşleri Müdür-
lüğü ekipleri ise yatalak, yaşlı ve engelli
vatandaşları evlerinde ziyaret ederek
sağlık hizmeti verdi. Belediye Başkan
Yardımcısı Adem Yazır ve birim müdür-
leri ile birlikte çalışmaları yerinde incele-
yen Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
bölge halkına yapılan çalışmalar hak-
kında bilgi verdi.

Kapsamlı bir çalışma

Türkoba Mahallesi’nde yapılan çalış-
maları yerinde inceleyen Başkan Akgün,
mahalle sakinleriyle bir araya gelerek
onların talep ve sorunlarını dinledi. Bü-
yükçekmece Belediyesi’nin köy niteliği
taşıyan mahallerde başlattığı hizmet se-
ferberliğinin süreceğini belirten Başkan
Akgün, “Belediyemizin tüm müdürlük-
leri hummalı bir çalışma içerisindeler.
Bu hafta sonu Türkoba mahallemiz ve
Çayırlar mevkiinde kapsamlı bir çalışma

gerçekleştiriyoruz. Mahallemizde gör-
düğümüz eksiklikleri tamamlıyoruz. Ay-
rıca vatandaşlarımızla bir araya gelip

onların sorun ve taleplerini dinleme fır-
satı buluyoruz" dedi.  
TAYLAN DAŞDÖĞEN

H indistan ile Çin arasındaki tansiyon, Keş-
mir’de yaşanan bir çatışmadan ötürü yük-
seldi. İki dev nüfusa sahip ülke arasında

gerçekleşen çatışma da 20 Hint askeri öldü. Çin ta-
rafı ise herhangi bir kayıp açıklamadı The Times of
India , en az 43 Çinli kayıp olduğunu ortaya
koydu. Bu arada US News ve World Report,  
“Amerikan istihbaratı 35 Çinli askerin öldüğüne
inanıyor” dedi.

Hindistan ve Çin geçmişte onlarca kez karşı kar-
şıya gelmiş; yalnızca bir kere 1962’de savaşmış ve
Hindistan büyük bir yenilgi almıştı. Çin-Hindistan sı-
nırının dört önemli lokasyonundan biri olan Galwan
Vadisi'nde patladı.

Hindistan ve Çin'in tartışmalı 3.500 kilometrelik
sınırın bir kısmı, Himalayalardan geçiyor.
Ayrıca  Keşmir’de Pakistan, Hindistan ve Çin’in hak
iddia ettiği bölgeler var. Keşmir’in dağlık ve nehir-
lerle dolu yapısı, sınırların mutabakatını zorlaştırıyor.

Bununla birlikte, kapitalizminin çöküşü ve emper-
yalistler arası ve büyük iktidar çatışmasında ortaya
çıkan dalgalanmalar altında, Çin-Hindistan sınır an-
laşmazlığı, ABD-Çin stratejik rekabetiyle birlikte ör-
tüşünce jeo-politik tansiyonun çıkmasına büyük
ölçüde katkıda bulundu.

Dünyanın en kalabalık ülkeleri, nükleer silahlı Hin-
distan ve Çin, Güney Asya, Güney Doğu Asya, Orta
Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki pazarlar, kaynaklar
ve jeo-stratejik nedenlerden ötürü rakipler.

Ancak sınır anlaşmazlığını bu kadar yanıcı ve yan-
gın çıkarıcı yapan Çin ve ABD emperyalizmi arasın-
daki stratejik olarak bir mücadele içinde olmasından
ötürü Çin-Hindistan rekabeti de artmaya başladı. 21.
yüzyılın başından bu yana, Cumhuriyetçi ve Demo-
krat başkanlar fark etmeden Washington, Hindistan'ı
stratejik gündemine ağlamak için agresif çalıştı.

Böylelikle  “Hint-ABD küresel stratejik ortaklığı”
üzerine inşa edilen Hindistan'ın aşırı sağ Bharatiya
Janata Partisi (BJP) ve Modi hükümeti, Hindistan'ı
Washington'un Pekin'e karşı askeri-stratejik saldırı-
sında gerçek bir cephe durumuna dönüştürdü. 

Bu durum, Hindistan deniz kuvvetlerini ve hava
üslerini ABD kuvvetlerine vermeyi, ABD ve başlıca
Asya-Pasifik müttefikleri, Japonya ve Avustralya ile
sürekli genişleyen; iki taraflı, üç taraflı ve dört taraflı
askeri stratejik ağının geliştirilmesini de içeriyordu.
Çin ise Pakistan ile yakınlaşarak, ABD-Hint ittifa-
kına Çin-Pak ittifakıyla cevap verdi.Dolayısıyla  Hint-
Çin ve Hint-Pakistan sınırları küresel bir çatışma için
potansiyel hatta dönüştürüldü.

Trump yönetimi son haftalarda Çin'le gerginliği ar-
tırdı. Pekin'i ihmalinden ve yetersizliğinden kaynakla-
nan COVID-19 pandemisinde meydana gelen büyük
can kaybından sorumlu tutarken Pasifikteki her geri-
limde de Çin ile karşı karşıya gelmekten çekinmedi.
Son olarak geçen hafta ABD savaş gemilerini bu böl-
geye gönderdi.

ABD açısından Hindistan, Çin'in güney sınırına
stratejik baskı uygulamak ve deniz kıyılarını Çin'in
petrol ithalatının kanalları ve deniz ticaretini kontrol
altında tutmak için; Hint Okyanusu’nda ABD hakimi-
yetini korumak adına Hindistan’ı bir araç olarak
kullanıyor.

Çin-Hindistan sınırı Himalayalar boyunca uzanan
seyrek nüfuslu ve büyük ölçüde çorak arazidir. Ancak,
dünya kapitalist sistematik çöküşü ve emperyalistler
arası ve çatışma koşulları altında, birdenbire büyük
bir stratejik önem kazandı. Daha da önemlisi, Çin Pa-
kistan Ekonomik Koridoru (CPEC) Hindistan'ın iddia
ettiği topraklar, Çin'in Aksai Chin bölgesinden 
geçiyor. 

Pakistan'ın Arap Gwadar limanı Gwadar ile Çin
arasındaki boru hattı, demiryolu ve karayolu bağlan-
tılarıyla demirlenecek 60 milyar dolarlık CPEC, Pe-
kin'in ABD'nin Hint Okyanusu ve Güney Çin'i ele
geçirmek istemesiyle; Çin'i ekonomik olarak boğma
planlarına karşı koyma çabasıdır.

ABD'nin Çin'i zayıflatma stratejilerinden biri de,
etnik azınlıklar arasındaki şikayetleri
kullanmaktır. Hindistan, Çin'in Tibet Özerk Bölgesi ve
Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile sınır komşusudur.
Son haftalarda Hint ve Çin arasında yaşanan çatış-
malar Hindistan'da Ladakh ve Aksai Chin arasındaki
Kontrol Hattı boyunca gerçekleşiyor.

Hindistan’da ise Modi ve BJP, şüphesiz Çin ile ça-
tışmayı bir araç olarak kullanmaya çalışacaktır.
Çünkü 120 milyon işsiz ve ülke genelindeki koronavi-
rüs vakalarında dramatik bir artış söz konusu. Bu
bağlamda geçen sene Pakistan-Hindistan çatışmasını
‘genel seçim zaferi’ ile taçlandıran Milliyetçi Modi,
yerel seçim öncesi Çin-Hint gerilimi siyasi ve medikal
sorunları örtmek için kullanması kaçınılmaz 
gözüküyor.

Bu bağlamda Çin ile Hindistan arasında bir savaş
kısa ve orta vadede çıkmaz; ancak düşük yoğunluklu
çatışma ve gerilimin devam etmesi kaçınılmaz gözü-
küyor. Son tahlilde bu çatışmaların Çin’e ekonomik
açıdan zarar vereceği gibi Hindistan’daki popülist
milliyetçi Modi’ye de siyasi olarak kazanım sağlaya-
cağı yüksek ihtimal. Elbette bu tablo Çin’in agresif
tepkilerine neden olacaktır.

MATEMATİK
ÇOK ZORDU!
LGS sınav sorularını
değerlendiren Eğitimci A. Serdar
Şeker, Türkçe sorularının
beklendiği gibi matematiğin ise
yoğun işlem gerektiren 
sorulardan oluştuğunu söyledi

Millî Eğitim Bakanlığı tara-
fından 8’inci sınıf öğrencile-
rine yönelik yapılan Liselere

Geçiş Sınavı (LGS) sona erdi. LGS
soru kitapçıkları 22 Haziran Pazartesi
günü velilere teslim edilecek. Mekte-
bim Koleji Ortaokul ve Lise Eğitim
Koordinatörü A. Serdar Şeker, sınav
öncesi aldıkları önlemleri anlatarak
soruları değerlendirdi. Bu yılın pan-
demi dolayısıyla ekstra zor olduğunu
söyleyen A. Serdar Şeker, “Önceki yıl-
larda çocukları sınavlara akademik ve
psikolojik olarak hazırlardık. Bu sene
koronavirüs salgını nedeniyle ek bir
yükümüz daha oldu. Bu çocuklar
üzerinde bir baskıydı, sağlıklarını ko-
ruyacak şekilde sınava girmelerine
gayret gösterdik. Sağlık Krizleri Bilim
Kurulları oluşturduk, burada çalışan
arkadaşlarımız her gün öğrenci ve ve-
lilerimizle iletişim halinde oldu. Sı-
nava ilişkin yönlendirmeler yapıldı
ayrıca sınav esnasında öğrencilerin
sağlık güvenliğini sağlamak için hatır-
latmalarda bulunuldu. Maske, sosyal
mesafe kuralı ve dezenfektan kulla-
nımı hatırlatıldı” diye konuştu.

Türkçe beklendiği gibi geldi

Her sene farklı derslerden zorluk dü-
zeyi değişen testler olduğunu söyle-
yen Şeker, “Öğrencilerle konuşup
aldığımız geri dönüşlere göre mate-
matik ve fen bilgisi sorularının bir
miktar zor olduğunu öğrendik. Türk-
çe’de mantık üzerine kurulu 2-3 soru
vardı, bu sorularda öğrenciler ter dök-
müş olabilir onun dışındaki sorular
beklendiği gibiydi. T.C. İnkılap Tarihi
ve Atatürkçülük dersinde kavram bil-
meyi gerektiren sorular vardı. Os-
manlı devletinin hukuki ya da fiili
olarak sona ermesini çocukların ayırt
etmesi için bilgi sahibi olmaları gere-
kiyordu, bu yönde sorular geldi” ifa-
delerini kullandı. Şeker, “Din Kültürü
ve Ahlâk Bilgisi dersinde çocuklar her
yıl kaza ve kader sorularında zorlanı-
yor. Bu yıl da yine çeldiricilerin güçlü
olduğu sorular vardı. İngilizce beklen-
diği gibiydi, düzenli bir şekilde çalışan
bütün öğrencilerin çözebileceği bir
testti” dedi.

Öğrenciler tatili hak etti

İkinci oturumdaki matematik testinde
öğrencilerin zorlandığını aktaran
Şeker, “İşlem yoğunluğu bol olan so-
rulardan oluşuyordu. Fen testi deney
düzenekleri ve gerçek yaşam üzerine
kuruluydu. Matematik ve fen bilimleri
soruları öğrencileri sözel alandaki
derslere göre daha çok uğraştırdı”
diye konuştu. “Sonuçlar açıklanana
kadar önümüzde bir süreç var” diyen
Şeker, “Öğrenciler bu yıl hem psikolo-
jik hem de fiziksel anlamda çok yo-
ruldu. Sonuna kadar hak ettikleri
tatile hızlı bir şekilde çıkıp çok iyi din-
lenmelerini istiyoruz. Pandeminin
sınav sürecine denk gelmesi çocukları
yıprattı” ifadelerini kullandı.  DHA

Herkesin tek tek ateşi ölçülecek
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi
kurban pazarları oluşturulmaya baş-
landı. Sultanbeyli’de kurulumu

devam eden kurban pazarında da hijyen tedbir-
leri en üst düzeyde alındı. Pazarda 5 adet kesim
ünitesinde periyodik aralıklarla dezenfekte iş-
lemleri devam edecek. Sınırlı sayıda vatandaşın
kontrollü şekilde alınacağı pazarda satıcıların
ateşleri düzenli olarak ölçülecek.Yoğunluğu en-
gellemek için sınırlı sayıda vatandaşın alınacağı
kurban pazar yerinde vatandaşların kurban et-
leri parçalanarak teslim edilecek. Aynı zamanda
ortak kurban kesen vatandaşlar için önceki yıl-

larda oluşturulan paylaşma üniteleri de bu yıl
pandemi nedeniyle oluşturulmayacak.

Dezenfekte devam ediyor

Alana giren vatandaşların girişte ateşinin ölçü-
leceğini ve maskesiz kimsenin içeri alınmayaca-
ğını söyleyen Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin, “Kurban Bayramı için hazırlık-
larımızı yapıyoruz. Kurban satış alanı ve kesim
merkezini kuruyoruz. Önceki yıllardan farklı
olarak bu yıl koronavirüs sebebiyle önemli bir
mücadele veriyoruz. Bu süreç ile birlikte kont-
rollü sosyal yaşantımıza döndük. Bizlerde Ba-

kanlığımızın genelgesi doğrultusunda kurban
bayramı için hazırlıklarımızı yapmaya başladık.
Bu konuda alanımıza girerken hem satıcılarımı-
zın hem alıcılarımızın mutlaka ateşlerine ölçerek
kurban alanlarına almayı planlıyoruz” dedi.

Zorlu sınav öncesi öğrencilere moral veren Başkan Çalık, velilerin de heyecanlı bekleyişlerine eşlik etti. 
Başkan Çalık’ın sınav öncesinde yaptığı okul ziyaretlerine, Beylikdüzü Belediye Meclis Üyeleri de eşlik etti. 



K oronadan korkuyorsunuz. Öldürüyor diye… 
1 Ocak ve 19 Haziran tarihleri arasında  
koronadan ölen insan sayısı yaklaşık 450 bin.

Sıtmadan ölen insan sayısı ise 460 bin. Korona ile
aynı sayı… Sıtma dünyayı korkutmuyor, insanları evine
kapatmıyor.

Dünyada 171 günde bulaşıcı hastalıktan ölen insan
sayısı 6 milyon 82 bin. HİV/AİDS’ten ölen insan sayısı
788 bin. Sigaradan ölen insan sayısı 2 milyon 342 bin.

Ölüm oranlarına bakınca dünya devletleri panik ha-
linde değil, ekonomiler batmıyor, kimse sokağa çıkmak-
tan korkmuyor. Evet, 171 günde salgın hastalıklardan
ölen insan sayısı 6 milyon 82 bin. Dünyada günde 35 bin
567 kişi ölmüş.

Ve en önemlisi dünyada 27 milyon 555 bin insan
ölmüş. Her gün 161 bin 140 kişi ölmüş.

Enseyi karartmayın… Dert etmeyin… Zaten 
öleceksiniz…

Trafik kazalarında 170 günde ölen insan sayısı 632
bin 500, koronadan daha fazla. Arabaya, toplu taşıma
araçlarına mı binmiyorsunuz, günde 3 bin 699 kişi tra-
fikte ölüyor diye…

Dünya altı aydır korona ile yattı, korona ile kalktı.
Dünya metropollerinde korona yoktu. Türkiye’ye gelme-
mişti… Kim takardı koronayı…

*** 
İtalya kırılıyordu, Fransa tutuşuyordu, Almanya kor-

kuyordu, İspanya içine kapanmıştı…
Ölüm Avrupa’da 7’den 70’e herkesi korkutarak 

dolaşıyordu.
Türkiye ise hiçbir şey olmamış gibi davranıyordu.

***
Dünyanın tüm ülkeleri ile uçuşlar serbestti, düşünün

koronanın merkezi Çin ile bile serbestti. İran’da korana
vakalarına rastlanırken, Türkiye’de yoktu; ancak umre
ziyaretleri tıkırında gidiyordu.

***
Çin’de ilk ortaya çıktığında dünya ile beraber Tür-

kiye’de seyretmişti, Avrupa’da ortaya çıktığında ise Tür-
kiye yine seyretmişti. Çünkü korona Türk genini görünce
kaçıyordu.

İlk vaka 10 Mart tarihinde açıklandıktan tam 9 gün
sonra iki vatandaşımızı kaybetmiş ve toplam 191 vatan-
daşımızda korona tespiti yapılmıştı.

17 ve 18 Mart tarihlerinde devlet, iki vatandaşını peş
peşe kaybedince, ilk vakanın 10 Mart tarihinde değil,
şubat ayının son günlerinde Türkiye’de ortaya çıktığı
ancak tespit edilemediği anlaşılıyordu.

***
Dünyanın en gelişmiş ülkelerinde sağlık sistemi çöker-

ken, Türkiye’de sağlık sistemi çökmemişti. Devletin ya-
yınladığı rakamlar üzerinde bakınca oldukça başarılı bir
mücadele yürütmüştü. Devletin rakamları öyle söylü-
yordu. Koskoca devletten daha mı iyi bilecekti, fani 
insanlar…

Kazın ayağı ise dedikleri gibi değildi
Korana ile başarılı mücadele yürüten devlet, 19 Mart

tarihinde 65 yaşı üstü vatandaşlara ücretsiz maske ve
kolonya dağıtılacağını ve ekonomiye de 100 milyarlık
destek müjdesi vermişti.

Dünyanın her yerinde hikmetin sual olunmaz devlet-
leri gibi Türkiye devleti de, vatandaşlarına tam 19 mad-
delik müjde paketi açıklamıştı.

Ve burası çok önemliydi. İç havayolu taşımacılığında
3 ay süreyle KDV oranı yüzde 18’den 1 indirilecekti.

Türkiye devletini yönetenler uçuşların devam edece-
ğini düşünmüşler ve havayolu şirketlerinin çökmemesi
için önlem almışlardı.

19 maddelik 100 milyarlık destek paketinde yine çok
önemli bir madde daha vardı.

500 bin liranın altındaki konutlarda kredilendirilebilir
miktar yüzde 80’den 90’a çıkarılacak ve asgari peşinat
yüzde 10’a düşürülecekti.

Emeklilerin bayram ikramiyesi nisan ayı başında öde-
necekti. Emeklilerin maaş promosyon ödemeleri şube-
lere gitmeden doğrudan hesaplarına yatırılacaktı.

Yani Türkiye devleti salgına karşı önlemlerini almıştı.
Nedense, eleştiri hastalığına tutulmuş olan; vatan hain-
leri, devlet düşmanları sürekli eleştiriyorlardı.

***
Devleti yönetenler bilim adamlarının ve muhalefetin

evde tut kampanyasını uygulasa, dört hafta boyunca in-
sanlar sokağa çıkarılmasa ve ihtiyaçları karşılansa, an-
lamsız müjdeler verilmese en az 1300 insanımızı
yitirmeyecek ve ekonomik kayıp bugünden farklı 
olmayacaktı.

Devleti yönetenlerin uygulamalarını, önlemlerini
ölümlü insanların anlaması mümkün değildi. Çünkü yö-
netenler kutsanmış insanlardı ve onların kararları 

tartışılamazdı.
Gelelim asıl konuya…
Bugün dünyada korona vaka sayısı 8 milyon

340, iyileşen hasta sayısı 4 milyon 360, ölüm
oranı ise 450 bini geçti. Türkiye’de vaka sayısı
115 bin 245, iyileşen hasta sayısı 157 bin
516, ölen insan sayısı ise 4 bin 905.

Dünyanın en gelişmiş ülkelerine göre ra-
kamlar çok iyiydi. Yılda 430 bin civarında in-
sanın öldüğü Türkiye’de koronadan ölenler
ölüm oranlarının yüzde 1,2’si bile değil.

Dünyada ve Türkiye’de ölen insan sayısı
neyi ifade ediyor?

Devletler vaka sayılarından ve ölüm oran-
larından dolayı bir şaşkınlık mı yaşıyorlar?
Yanıtım hayır.

Ölüm oranları ve vakalardan dolayı kimse
şaşkın değil. Ölüm oranları korkutucu değil.
Sakın “ne diyor bu?” demeyin. Sizlerle ra-
kamlar paylaşacağım. O zaman ne demek iste-
diğimi daha iyi anlayacaksınız.

Devlet yöneticilerinin salgından korkuları,
sağlık sisteminin ve salgın ile ilgili ilaç ve aşı
arayışları uzadıkça ekonominin çökme riski
kaygılarıydı.

Bu kaygıları dünyanın her yerinde görmek
mümkündür. Güçlü olan ülkeler ekonomik du-
rumu aşacak birikime sahip iken, gelişmekte olan
ülkelerin çökme riski dünya finans sistemini alt
üst edebileceği gerçeği gelişmiş ülkeleri de 
kaygıya itti.

Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği yere.
Dünya nüfusu 7 milyar 792 bin 490 bin. 1 Ocak

tarihinden itibaren dünyada doğanların sayısı 65
milyon 633 bin. Ölenlerin sayısı 27 milyon 555 bin.

Bu satırları yazarken 11 dakikada dünya nüfusu 2
bin, doğanların sayısı 3 bin 400, ölenlerin sayısı da 1
bin 700 kişi arttı.

Dünyada kamusal sağlık harcamalarına 322 milyar
dolar, kamusal eğitim harcamaları için 223 milyar dolar
harcanırken, silah harcamaları için 100 milyar dolar
harcandı.

***
Dünyada aç insan sayısı 844 milyon, aşırı kilolu insan

sayısı 1 milyar 695 milyon.
Bu yıl bulaşıcı hastalıktan ölen insan sayısı 6 milyon

82 bin… Koronadan ölen insan sayısı ise 450 bin.  Yani
yüzde 8’i bile değil. Dedik ya… Devletleri yönetenlerin
kaygıları ölüm oranları değil… Yeni bir virüs, bilinmiyor,
aşısı ve ilacı yok. Devletleri yönetenlerin dertleri sağlık
sistemi ve ekonomi çökmesin. Çökerse bir daha seçile-
mezler… Asıl mesele bu…

***
Bu yıl dünyada 5 yaşın altında ölen çocuk sayısı 3

milyon 561 bin.           
HİV/AİDS’İN sebep olduğu ölen insan sayısı 788 bin.
Kanserden ölen insan sayısı 3 milyon 848 bin.
Sıtmadan ölen insan sayısı 460 bin.
Sigaranın sebep olduğu insan sayısı 2 milyon 342 bin.
Alkolün sebep olduğu insan sayısı 1 milyon 171 bin.
Trafik kazalarından ölen insan 632 bin 500.

***
Koronadan korkuyorsunuz. Öldürüyor diye… 1 Ocak

ve 19 Haziran tarihleri arasında koronadan ölen insan
sayısı yaklaşık 450 bin. Sıtmadan ölen insan sayısı ise
460 bin. Koronadan daha fazla sayı… Sıtma dünyayı
korkutmuyor, insanları evine kapatmıyor.

***
Dünya da 171 günde bulaşıcı hastalıktan ölen insan

sayısı 6 milyon 82 bin. HİV/AİDS’ten ölen insan sayısı
788 bin. Sigaradan ölen insan sayısı 2 milyon 342 bin.

Ölüm oranlarına bakınca dünya devletleri panik ha-
linde değil, ekonomiler batmıyor, kimse sokağa çıkmak-
tan korkmuyor. Evet, 171 günde salgın hastalıklardan
ölen insan sayısı 6 milyon 82 bin. Dünyada günde 35 bin
567 kişi ölmüş.

Ve en önemlisi dünyada 27 milyon 555 bin, günde
161 bin 140 insan ölmüş.

Dünya da trafik kazalarında 170 günde ölen insan sa-
yısı 632 bin 500, koronadan daha fazla. Arabaya, toplu
taşıma araçlarına mı binmiyorsunuz, günde 3 bin 699
kişi trafikte ölüyor diye…

***
Enseyi karartmayın… Dert etmeyin… Zaten ölecek-

siniz… Korona öldürmezse, sigara; sigara öldürmezse
alkol; alkol kullanmıyorum diyorsanız trafik; hiçbiri ol-
mazsa bir salgın hastalık, o da olmazsa kanser… Beyler
altı ayda sıtmadan koronadan daha fazla insan ölmüş…
Neyin hesabını yapıyorsunuz?

Son söz: Dünyada aç insan sayısı 844 milyon, aşırı ki-
lolu insan sayısı 1 milyar 695 milyon. Aşırı kilolu insan-
lar sadece az yeseler dünya da açlık kalmıyor… Kafayı
koronaya değil bunlara takın…

Bu yazı https://turkish.aawsat.com sitesinden 
alınmıştır. 
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Bilgisayar ve Bilgisayar Bileşenleri Mal Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/302433
1-İdarenin
a) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ MARMARA CADDESİ 

1/2 AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2126956200 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi : admin@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Belediyemiz Bilgisayar İhtiyacı için gerekli 179 kalem 

malzeme içermektedir. Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin 
ekinde yer almaktadır. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bilgi İşlem Müdürlüğünü Deposu. 
c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra 10 gün içerisinde 

tüm mallar teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Avcılar Belediye Başkanlığı Merkez Hizmet Binası 

Bilgi İşlem Müdür Odası
b) Tarihi ve saati : 07.07.2020 - 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Avcılar Belediyesi Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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 üze-
rinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1173916)

BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ SATIN ALINACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

KORONA DA GEÇECEK… 
DERT ETMEYİN…



ISRAIL’DEN SOK 
EDICI IDDIA!
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HİNDİSTAN’DA Nature 
M.S. olarak bilinen bir 
kişi 60 bin arının kafa-

sında durmasına izin verdi. Ödüllü 
arıcı olan babası Sajayakumar saye-
sinde arılarla tanıştığını belirten Na-
ture M.S. 7 yaşından bu yana 
arkadaşlarını etkilemek için arıların 
kafasını ve kollarında gezinmelerine 
izin veriyor. Henüz çocukken bir 
kraliçe arıyı avucunun içine alan 
Nature, diğer arıların kraliçeyi koru-
mak için koluna konmaya başladık-
larını, daha sonra ise tüm kolunu 
kapladıklarını belirtti. Nature, “Bir 
sonraki gün kraliçe arıyı başıma 
koydum. Kısa bir süre içerisinde arı-
lar tüm kafamı kapladı” dedi. 

Onlar benim arkadaşım dedi 

Arıların kendisini bir tehdit olarak 
görmediğini ifade eden Nature, on-
ların en yakın arkadaşları olduğunu 
söyledi. Nature ayrıca 4 saat 10 da-
kika boyunca arıları kafasında tuta-
rak Guinness Rekorlar Kitabı’na da 
girdi. Arılar tarafından defalarca so-
kulduğunu da belirten Nature, 
bunun arıların değil kendi suçu ol-
duğunu söyledi. Babasının arılar 
hakkında kendisine öğüt verdiğini 
ifade eden Nature, “Babam her 
zaman arılara sakin ve arkadaşça 
davranmamı öğütledi. Korktuğum 
zaman derin nefes almamı ve kor-
kuya teslim olmamamı söyledi. Arı-
larla aramda özel bir bağ oluştur” 
diye konuştu. Öte yandan, arılara 
olan tutkusu onu akademik alanda 
da araştırmalar yapmaya yönlen-
dirdi. Nature, şu anda Bangalore 
kentinde bir üniversitede arıcılık 
üzerine yüksek lisans yapıyor.

S ahip olduğu petrol gelirleriyle bölge 
ülkelerini dizayn etmeye çalışan 
küçük Körfez ülkesi Birleşik Arap 

Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muham-
med Bin Zayed ile ilgili İsrail medyasından 
önemli bir iddia yer aldı. İsrail medyasından 
Kanal 13’ün siyaset muhabiri Barak Ravid, 
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Za-
yed’in 25 yıldır Tel Aviv ile birlikte çalıştığını 
söyledi. Söz konusu ‘birlikteliğin’ İsrail’in 
Batı Şeria’yı ilhak planında da devam ettiği 
öne sürüldü. İsrail’in en önemli ‘hedeflerin-
den’ biri olan Batı Şeria’yı ilhak planı konu-
sunda ABD’nin yanında Birleşik Arap 
Emirlikleri’nin de destekçi olduğu iddia edi-
liyor. BAE’den gelen bu desteğin ise bin Za-
yed’in Tel Aviv ile olan ‘gizli ittifakı’ ile 
bağlantılı olduğu ifade edildi. 

Batı Şeria'yı ilhak planı  

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Baş-
bakanı Binyamin Netanyahu arasında 
Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantı-
sında sözde Orta Doğu barış planı açıklan-
mıştı. Söz konusu planda, Batı Şeria'daki 
yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin 
 ‘İsrail toprağı’ kabul edilmesi ve İsrail yöne-
timinin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki 
hakimiyetini sürdürmesi maddelerine de  
yer verilmişti.

Arıları kafasında 
taşıdı! 

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) ABD'deki okullarından 
Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli 

Okulu (Paterson Art and Science Charter 
School) müdürüne karşı "cinsel taciz" iddia-
sıyla açılan davada, davacı kadın çalışana okul 
yönetimi 450 bin dolar ödedi. ABD medyasın-
dan Paterson Times gazetesinin New Jersey 
Yüksek Mahkemesi belgelerine dayandırdığı 
haberde, Paterson şehrindeki FETÖ okulunda 
danışma görevlisi olarak çalışan J.R'nin, kendi-
sine defalarca sözlü ve fiziksel cinsel tacizde 
bulunduğunu belirttiği okul müdürü Danny 
Necimo'dan 2019 yılında davacı olduğu kay-
dedildi. FETÖ okulunun, davacı kadın çalı-
şanla 450 bin dolar karşılığında anlaştığı ve bu 
miktarı 3 ayrı çek halinde ödediği ifade edildi. 

Kadın bir de işinden atılmıştı 

Gerçek ismi ''Doğan Necimoğlu'' olan 
ancak,Türk kimliğini saklamak için ismini 
Danny Necimo olarak değiştiren okul müdürü 
hakkındaki dava belgelerinde, 2015-2017 yılla-
rında okulda resepsiyon görevlisi olarak çalı-
şan J.R'ye, ilki Şubat 2017'de olmak üzere 
birçok defa hem sözlü hem de fiilen cinsel ta-
cizde bulunduğu kaydedildi. Dava dosya-
sında, J.R'nin Ağustos 2017'de konuyu 
Paterson'daki okulun bağlı bulunduğu başka 
bir FETÖ okulu olan iLearn Okullarının insan 
hakları bölümünde görevli Gülten Bergall ve 
Lori Cobb isimli kişilere bildirdiği, bir gün 
sonra ise mağdur J.R'nin "işini düzenli yapma-
dığı" gerekçesiyle okul müdürü Necimo tara-
fından görevine son verildiğini öğrendiği 
bilgisine yer verildi.

FETÖ’cü müdüre  
para cezası 

BELARUS’TA 9 Ağus-
tos’ta yapılacak devlet 
başkanlığı seçimleri ön-

cesi Lukaşenko’nun en büyük rakibi 
olarak gösterilen eski bankacı Viktor 
Babariko’nun gözaltına alındığı bil-
dirildi. Rus basınında yer alan ha-
berlere göre Babariko, adaylık için 
gerekli imza sayısına ulaşmak için 
çalışma yürüttüğü sırada, imza top-
lama süresinin bitimine bir gün kala 
oğluyla birlikte gözaltına alındı.Ba-
bariko’nun, eskiden yönetim kurulu 
başkanlığını yaptığı 
Belgazprom bankasına yönelik vergi 
kaçakçılığı ve kara para aklama da-
vasında ‘tanıklar üzerinde baskı 
kurduğu’ şüphesiyle ilgili ifadesinin 
alınacağı, ünlü muhalefet liderinin 
evinde arama yapıldığı ifade edildi. 

Cezaevinde elini kesti 

Öte yandan cezaevinde bulunan 
ünlü muhalif Pavel Severinets’in, 
hapishane şartlarını protesto etmek 
için elini kestiği bildirildi. Severi-
net'in, kişisel eşyalarının kendisine 
verilmediğini ve cezaevinde suların 
akmadığını öne sürdüğü belirtildi. 
Belarus’ta seçim kampanyalarının 
sürdüğü son 1,5 ayda muhalefet 
adaylarının gösterilerine katılan çok 
sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı 
muhaliflere de idari cezaya 
çarptırıldı.

Belarus’ta  
hukuksuzluk var 

Amerikalı aktör cinsel tacizle suçlanıyor 
ABD’li 26 yaşındaki aktör Ansel Elgort, 2014 
yılında sosyal medya hesabı üzerinden konuş-
tuğu 17 yaşındaki genç kıza yönelik cinsel ta-
cizle suçlanıyor. Sosyal medyada Gabby 
kullanıcı ismiyle 17’inci doğum günü önce-
sinde ünlü aktörün kendisine cinsel içerikli me-

sajlar attığını iddia eden genç kız, olayın ya-
şandığı dönemde acı çektiğini vurguladı. Elgort 
son olarak Steven Spielberg'ün yönettiği, Kris-
tie Macosko ve Krieger Kevin McCollum ile bir-
likte yapımcılığını üstlendiği, 18 Aralık’ta 
vizyona girmesi planlanan eski müzikal filmi 

olan 1961 yapımlı Batı Yakasının Hikâyesi'nin 
(West Side Story) yeni versiyonunun başro-
lünde yer aldı. Ünlü aktör aynı zamanda Aynı 
yıldızın altında (Fault in our stars), Uyumsuz 
(Divergent), Tam Gaz (Baby Driver) gibi birçok 
filmde de rol almıştı.

DÜNYA BUNU KONUŞUYOR 

İsrail medyası, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in, İsrail ile  
25 yıldır birlikte çalıştığını yazdı. İsrailli gazeteci Barak Ravid, bin Zayed’in, Tel Aviv ile birlikte çalıştığını söyledi

İsrail medyasından 
Kanal 13’ün siyaset 
muhabiri Barak 
Ravid, BAE Veliaht 
Prensi Muhammed 
bin Zayed’in  
25 yıldır Tel Aviv ile 
birlikte çalıştığını 
söyledi.  
İsrail’in en önemli 
‘hedeflerinden’ biri 
olan Batı Şeria’yı 
ilhak planı  
konusunda ABD’nin 
yanında Birleşik 
Arap Emirlikleri’nin 
de destekçi olduğu 
iddia ediliyor. 

ÇİN'İN Vuhan kentinde ortaya 
çıkan ve etkisini sürdüren ko-
ronavirüs salgını nedeniyle 

hayatını kaybeden kişi sayısı dünya ge-
nelinde 462 bin 691’e yükseldi.  As-
ya'daki vaka sayıları da açıklandı. Asya 
ülkelerinde koronavirüs vaka sayısı 
artan ülkelerden Afganistan’da toplam 
enfekte kişi sayısı 27 bin 878’e ulaştı. 
Ülkede virüs sebebiyle hayatını kaybe-
denlerin sayısı ise son 24 saatte deği-
şim göstermeyerek 548’de kaldı. 
Ülkede enfekte kişilerin arasında bulu-
nan 7 bin 662 kişi ise iyileşti. Pakis-
tan’da salgında enfekte kişi son 24 
saatte 6 bin 604 artarak, toplam en-
fekte kişi sayısı 171 bin 666’ya yükselir-
ken; son 24 saatte virüs nedeniyle 153 
kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam 
ölü sayısı 3 bin 382’ye çıktı. Öte yan-
dan ülkede enfekte kişilerin arasından 
63 bin 504 kişinin de iyileştiği belirtildi. 

Hindistan'da rakamlar artıyor 

Hindistan’da ise toplam vaka sayısı 
396 bin 182’ye ulaştı. Ülkede virüs  
nedeniyle 12 bin 970 kişi hayatını kay-
bederken; enfekte kişilerin arasında  
bulunan 214 bin 209 kişinin ise  
iyileştiği açıklandı.  
Singapur’da koronavirüs teşhisi konu-
lan hasta sayısı 41 bin 615’e ulaşırken; 
toplamda 33 bin 459 kişinin iyileştiği 
bildirildi. Ülkede virüs nedeniyle haya-

tını kaybeden kişi sayısı ise son 24 sa-
atte değişmeyerek 26 olarak kalmaya 
devam etti. 

Endonezya ne durumda? 

Öte yandan Endonezya’da koronavi-
rüs nedeniyle şu ana kadar 2 bin 373 
kişi hayatını kaybederken; ülkede top-

lamda 43 bin 803 kişinin enfekte ol-
duğu ve bunların arasından 17 bin 349 
kişinin iyileştiği açıklandı. Filipinler’de 
ise salgında toplamda 28 bin 459 kişi 
enfekte oldu ve bunların arasından 7 
bin 378 kişi iyileşti. Virüs nedeniyle 
toplamda 1,130 kişinin de hayatını 
kaybettiği belirtildi. DHA 

Asya ülkelerinde virüs bilançosu 

YÜZÜKLERİN Efendisi ve 
Hobbit filmlerinde Bilbo 
Baggins karakterinin yaşlı 

halini canlandıran 83 yaşındaki Sir 
Ian Holm, Parkinson hastalığına 
yenik düştü.  
Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit film-
lerinde Bilbo Baggins karakterinin 
yaşlı halini canlandıran 83 yaşındaki 
Sir Ian Holm'dan acı haber geldi. 
Ünlü aktör 88 yaşında parkison has-

talığına yenik düştü. Oscar adayı da 
olan aktör, daha önce Yüzüklerin 
Efendisi’nin oyuncularının katıldığı 
görüntülü etkinliğe katılamadığı için 
özür dilemişti. Bilbo Baggins'i ünlü 
oynayan yıldız, "Sizi şahsen görme-
diğim için özür dilerim, hepinizi öz-
lüyorum ve maceralarınızın sizi 
birçok yere götürdüğünü umuyo-
rum, hobbit evimde veya holm'de  
karantina altındayım" demişti.

Bir çınar daha devrildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki 
okullarından Paterson Sanat ve Bilim Sözleşmeli 
Okulu (Paterson Art and Science Charter School) 
müdürüne karşı "cinsel taciz" iddiasıyla açılan 
davada, davacı kadın çalışana okul yönetimi 

 450 bin dolar ödediği bildirildi

83 yaşındaki  
Sir Ian Holm,  
Parkinson  
hastalığına  
yenik düştü

25 yıllık 
‘gizli ittifak’ 
iddiası
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İstanbul Muazzez Ersoy’u dinledi
İLETİŞİM Başkanlığı koordinas-
yonunda bir ay sürecek Cum-
hurbaşkanlığı "İstanbul 

Yeditepe Konserleri"nin sekizinci gü-
nünde, Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy se-
vilen şarkıları seslendirdi. 
Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı 
YouTube kanalında yayınlanan konser, 
saat 21.00'de başladı. Konserde ilk sahne 
alan sanatçı Zekai Tunca, "İstanbul Yedi-
tepe Konserleri"nde yer almaktan mutlu-
luk duyduğunu belirterek, "Musikiye 
sağladıkları imkandan dolayı Sayın Cum-

hurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a 
şükran ve saygılarımı sunuyorum." diye 
konuştu. Muazzez Ersoy ise Cumhurbaş-
kanlığı ve İletişim Başkanlığı koordinasyo-
nunda oluşturulan konserde olmanın 
onurunu yaşadığını dile getirerek, "Sayın 
Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 
Beyefendiye saygı, sevgi ve hürmetlerimi 
gönderiyorum. Lütfen kabul edin efendim, 
çok teşekkür ederim." dedi. Ersoy'un per-
formansının bir bölümünde Zekai Tun-
ca'da kendisine eşlik etti ve iki sanatçı 
birlikte sevilen şarkıları seslendirdi. Zekai 

Tunca ve Muazzez Ersoy'un ardından 
devam edecek konserlerde, Özhan Eren-
Orhan Hakalmaz-Ceyhun Çelikten, Ebru 
Yaşar-Bülent Serttaş, Selami Şahin-Nük-
het Duru, Hande Yener-Kutsi, Murat Dal-
kılıç-Gökhan Tepe, Yavuz Bingöl-Hilal 
Özdemir, Fatih Kısaparmak-Gülay, Zerrin 
Özer-Ümit Sayın, Melihat Gülses-Sami 
Özer, Uğur Işılak-Şükriye Tutkun, Mus-
tafa Keser-Burcu Güneş, Özdemir Erdo-
ğan-Emre Altuğ, Metin Şentürk-Derya 
Uluğ, Murat Kekilli-Merve Özbey, Berkay 
ve Bengü sahne alacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakan-
lığınca, "Yeniden Keşfet" 
sloganıyla düzenlenen bu-

luşmaya katılan 50 büyükelçi ile ya-
bancı gazeteciler, uçaklardaki ve 
Antalya Havalimanı'ndaki tedbirleri in-
celedi. Avrupa'da güvenli turizm belge-
lendirme sistemini hayata geçiren ilk 
ülke olan Türkiye'nin tanıtım görselle-
rini izleyen konuklara sunum yapan 
Fraport TAV Antalya Havalimanı 
Genel Müdürü Deniz Varol, amaçları-
nın virüsten uzak şekilde yolculara hiz-
met vermek olduğunu söyledi. Varol, 
sunumunun ardından gazetecilere 
yaptığı açıklamada, uluslararası stan-
dartların üzerinde önlemler aldıklarını 
dile getirerek, uluslararası uçuşlar baş-
ladıktan sonra bazı ülkelerde " 
Türkiye'ye güvenli şekilde uçulur mu?" 
diye soru işaretleri olduğunu, bu nok-
tada Kültür ve Turizm Bakanlığının gü-
venli turizmi anlatmak için "Yeniden 
Keşfet" sloganıyla yaptığı tanıtım etkin-
liğinin çok yerinde bir proje olduğunu 
kaydetti. 

Tecrübe yaşadılar 

Türkiye'ye gönül rahatlığıyla seyahat 
edilebileceğini gösterdiklerine dikkati 
çeken Varol, şöyle konuştu: "Sosyal 
mesafenin korunması, maske kullanımı 
ve düzenli olarak dezenfektanlarla elle-
rimizi temizlemek bizim üç temel ol-
mazsa olmazımız. Bunların yanında 
havalandırma sisteminde de değişiklik 
yaptık. Tüm klima santralleri maksi-
mum taze hava sirkülasyonu sağlamak 
üzere çalıştırılmaktadır. Temas noktala-
rında hijyen standartlarının sağlanması 
için hijyen ekibi oluşturuldu.Türki-
ye'nin uçmak için en güvenli ülkelerden 
birisi olduğunu gönül rahatlığıyla söy-
leyebiliriz." Havalimanındaki inceleme-
lerin ardından büyükelçi ve yabancı 
gazeteciler, konaklayacakları Kundu 
Turizm Merkezi'ndeki Lara Barut 
Otel'e geldi. Konuklar, Türkiye'nin su-
nacağı güvenli turizm hizmetini otelde 
tecrübe etti.

KONYA'DA Zengibar Ka-
lesi olarak adlandırılan ve 
tarihte Roma'nın en büyük 

eyaletlerinden İsaura Antik Kenti, sur-
ları, büyük bölümü ayakta kalan burç-
ları, tiyatrosu, zafer takı, kilisesi ve 
kaya mezarlarıyla ziyaretçilerin ilgisini 
çekiyor. Bozkır ilçesinin Hacılar ve 
Ulupınar mahalleleri arasında, Toros-
lar'ın uzantısı dağda 1850 metre yük-
seklikte kurulan ve tarihte Hititler, 
Persler ve Romalılarca kullanılan Zen-
gibar Kalesi, hala gün yüzüne çıkarıl-
mamış yapılarına rağmen ziyaretçileri 
etkiliyor. Roma döneminde en büyük 
ve önemli eyaletlerden İsaura Antik 
Kenti'ni çevreleyen kalenin, sur ve 
burçlarının bir bölümü ayakta duru-
yor. Konya-Bozkır yolu üzerinden 
Hacılar Mahallesi'ndeki yönlendirme 
levhalarıyla stabilize yolun uzandığı 
antik kente araçla çıkılabiliyor. İsaura 
Antik Kenti'ne kalenin güneyinde 4 
metre yükseklikte, beşgen ve altıgen 
mimaride yapılan ve biri tamamen yı-
kılmış iki kule arasındaki üstü kemerle 
tamamlanan kapıdan giriliyor. Roma 
dönemi taş işçiliğinin en önemli ör-
neklerinden Zengibar Kalesi'nde ti-
yatro, zafer takı, kilise, su kemerleri ve 
benzeri mimari yapılar dikkati çekiyor. 
Güneydeki kapıdan girilen yerde ana 
caddeyi takip eden ziyaretçiler, zafer 
takı ile sonradan kilise olarak kullanı-
lan kentin en büyük binası bazilikaya 
ulaşıyor. Kentteki bazı taşlarda çelenk, 
miğfer, dizlik, kılıç, kalkan ve ok gibi 
yüksek kabartmalı çok sayıda işleme 
bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı “İstanbul Yeditepe Konserleri”nin sekizinci gününde, Zekai Tunca ve Muazzez Ersoy sahne aldı

Yeniden  
keşif vakti 

Antik kentin 
sırları 

İçişleri Bakanı Soylu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen  
“Uluslararası Göç Filmleri Festivali” (UGFF) kapsamında açılan “Göçün İzleri” ve “Göç Duygusu” sergilerini gezdi

İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Kültür 
ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde İçişleri 

Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce 
düzenlenen "Uluslararası Göç Filmleri Festi-
vali" (UGFF) kapsamında açılan "Göçün İz-
leri" ve "Göç Duygusu" sergilerini gezdi. 
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından des-
teklenen, Anadolu Ajansının Global İletişim 
Ortağı olduğu festivalin sitesinde, yeni tip 
koronavirüs tedbirleri kapsamında çevrimiçi 
olarak gerçekleştirilen sergileri, her iki Bakan, 
görüntülü ve sesli iletişim kurarak gerçek me-
kanda olduğu gibi avatarlarıyla gezme fırsatı 
yakaladı. 

Renkli modeller uygulanıyor 

"Göçün İzleri" sergisinde, Suriye bölgesinde 
yer alan çeşitli dönemlere ait göçlerle oluşan 
tarihi yapıların bugüne ulaşan halleri, özel 
bir tarama yöntemiyle taranarak üç boyutlu 
ve renkli olarak modelleniyor. Sergide ayrıca 
Hama'daki Masyaf Kalesi, Tarsus'taki Feni-
keliler dönemine ait Amrit Liman Şehri, Os-
manlı döneminden Azm Sarayı, Lazkiye 
yakınlarında milattan önce 15. yüzyıla ait 
Ugarit tarihi arkeoloji kalıntıları, Lazkiye ya-
kınlarında 16. yüzyıla ait Selahaddin Kalesi, 
Şam'da bulunan Emeviye Camisi ile Os-
manlı döneminde ticaretin merkezi kabul 
edilen Halep Çarşısı'nın son halinin modelle-
meleri yer alıyor. 

İnternetten ulaşabilirsiniz 

"Göç Duygusu" sergisi ise 1960'larda başla-
yarak, Avrupa'ya olan işçi göçlerinden bahse-

diyor. Diasporatürk'e göçmen aileler tarafın-
dan gönderilen gerçek anılar ve objeler üze-
rinden hazırlanan sergideki objeler içerisinde, 
fotoğraflar, belgeler, ses kayıtları ve çeşitli vi-

deolar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. 
Dijital ortamda avatar bedenler üzerinden 
gerçek zamanlı olarak deneyimlenebilen ser-
gide, ziyaretçiler objelerin sesini duyarak, 

1960'lardan bugüne ulaşan hatıraların duy-
gularına şahit olabilecek. Sergiler, ücretsiz 
olarak "www.migrationff.com" adresinden 
görülebilecek.

GEÇEN yıl Milli Kütüphanedeki kitap sa-
yısı 1 milyon 443 bin 751 olarak tespit 
edildi. Buradaki diğer materyalin sayısı 
185 bin 527 oldu. Milli Kütüphaneden 
yararlananların sayısı, geçen yıl bir ön-
ceki yıla göre yüzde 12,2 artışla 711 bin 
523 olarak kayıtlara geçti. Halk kütüpha-
nelerinin sayısı bu dönemde yüzde 1,7 
artarak 1182'ye yükseldi. Halk kütüpha-
nelerindeki kitap sayısı söz konusu dö-
nemde yüzde 3,9 artışla 20 milyon 742 
bin 540 oldu. Bu kütüphanelerdeki kayıtlı 
üye sayısı yüzde 39,3 artarak 3 milyon 
955 bin 908'e ulaştı. Bu kütüphanelerden 
yararlananların sayısı yüzde 11,4 artarak 
31 milyon 451 bin 920'yi buldu.  

Halk kütüphanelerindeki diğer materyal 
sayısı ise geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 
yüzde 1,4 arttı. 

Kitap sayısı artış gösterdi  

Üniversite kütüphanelerinin sayısı geçen 
yıl 610 olarak kayıtlara geçti. Buralardaki 
kitap sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2 
artışla 17 milyon 945 bin 383 oldu. 
Resmi ve özel okul ile özel kurs kütüpha-
nelerini kapsayan örgün ve yaygın eğitim 
kütüphanelerinin sayısı 2019'da bir ön-
ceki yıla göre yüzde 3,1 artarak, 30 bin 
618'e ulaştı. Bu kütüphanelerdeki kitap 
sayısı, aynı dönemde yüzde 5,8 artış kay-
dederek 32 milyon 6 bin 784'e yükseldi.

32 bin kütüphane var
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2019 yılına ilişkin “Kütüphane İstatistikleri”ni açıkladı. Buna göre, ülke genelinde geçen yıl itibarıyla biri milli, 

1182’si halk, 610’u üniversite, 30 bin 618'i örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 32 bin 411 kütüphane faaliyet gösteriyor

BAKANLAR SANAL 
MUZE TURU YAPTI 

“Göçün İzleri”  
sergisinde, Suriye  

bölgesinde yer alan  
çeşitli dönemlere ait  
göçlerle oluşan tarihi  

yapıların bugüne  
ulaşan halleri, özel bir  

tarama yöntemiyle  
taranarak üç boyutlu  

ve renkli olarak  
modelleniyor.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tara-
fından desteklenen, festivalin Ins-
tagram hesabı üzerinden 

yayınlanan etkinliğin moderatörlüğünü Efe 
Erdal üstlendi. Ertuğrul, festival filmleri ara-
sında yer alan "Kızım Gibi Kokuyorsun" fil-
minin çekim süreci ve oyunculuk 
serüveninden bahsetti. Kendi canlandırdığı 
karakterin serüvenini de anlatan Ertuğrul, 
"İbrahim filmdeki diğer karakterlere bir nevi 
rehberlik yapıyor. Yapmak zorunda kalıyor 

aslında babaannesinin biraz ısrarıyla. Onlara 
yardım ederken aslında biraz da kendi insani 
yönlerini keşfediyor." dedi. Ertuğrul, filmin 
bazı sahnelerinin mülteci kamplarında çekil-
diğini aktararak şunları söyledi: "Biz Ha-
tay'daki mülteci kamplarında çekim yaptık. 
Benim için de bir ilk oldu.  
Yani İbrahim'in de ilkti bu filmde, Çağlar için 
de ilk oldu. Aslında o bakımdan güzel bir tec-
rübe oldu. Güzel bir tecrübe diyorum ama 
tabii ki bu acı bir tecrübe bir yandan da. Mül-

teci kampları tabii ki bizim şehirliler olarak 
sadece haberlerde gördüğümüz tesisler. Ora-
daki hayatı tam olarak bilemiyoruz. Bize yan-
sıtıldığı kadarını biliyoruz.  
Şunu ben açıkça söylemek istiyorum; birçok 
konuda hükümeti severiz, eleştiririz ama 
şunu ben takdir etmek istiyorum, orada ben 
büyük devlet olgusunu gördüm.  
Savaştan kaçan insanlara bir sığınma olanağı 
sağlamış Türkiye. Bunu tamamen objektif bir 
şekilde söylüyorum."

Live Talk'ın konuğu Çağlar Ertuğrul oldu

Türkiye'de görev yapan  
50 büyükelçi ile çok sayıda  

yabancı gazeteci, Türkiye'nin yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınıyla mücadelesindeki nor-
malleşme sürecinde sunacağı 

turizm hizmetlerinin anlatılacağı  
“Yeniden Keşfet” tanıtım etkinliği 

için Antalya'ya geldi 
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Tah-
kim Kurulu, Kayserispor maçında kırmızı 
kart gören Fenerbahçeli Ozan Tufan'ın 2 
resmi müsabakadan men cezasının 1 
maça indirildiğini açıkladı. TFF Tahkim 

Kurulu, olağanüstü toplantısında günde-
mindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki 
kararın alındığını açıkladı: “Fenerbahçe 
Futbol A.Ş.,'nin futbolcusu Ozan Tufan'ın 
rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi 

faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uya-
rınca 2 resmi müsabakadan men cezası-
nın; 1 resmi müsabakadan men cezası 
şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar 
verilmiştir.” 

Ozan Tufan’ın cezası 1 maça indirildi 

KENTTE, sporcular ara 
verdikleri antrenmanla-
rına, normalleşme süre-

ciyle yeniden başladı. Gençlik ve 
Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki te-
kerlekli kayak sporcuları, antrenörleri 
eşliğinde antrenman yapıyor. Muş 
Alparslan Üniversitesi kampüsünde 
antrenman için bütün hazırlıklarını 
tamamlayan sporcular, sıcak havaya 
rağmen asfaltta saatlerce ter döktü. 
Sosyal mesafe kuralına uygun şe-
kilde antrenmanlarını yapan sporcu-
lar, uzun süre sonra bir arada 
antrenman yapmanın mutluluğunu 
yaşadı. Normalleşme süreci önce-
sinde de evde var olan imkanlarla 
antrenmanlarını sürdüren sporcular, 
büyük bir özveriyle Türkiye Tekerlekli 
Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. 
Tek amaçlarının olimpiyatlarda Tür-
kiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ol-
duğu belirten sporcular, zor şartlar 
altında da olsa şampiyonada başarı 
elde edebilmek adına büyük bir öz-
veriyle çalıştıklarını söyledi. 

En iyisini yapmak istiyoruz 

150 sporcu ile normalleşme süre-
cinde antrenmanlara başladıklarını 
ifade eden Kayak Federasyonu İl 
Temsilcisi Mehmet Akif Çavuş, 
"Milli takım antrenörlerimizin neza-
retinde idmanlarımızı yapıyoruz. 
Pandemi sürecinin kontrollü sosyal 
hayata geçişiyle birlikte bizlerde an-
trenmanlarımıza başladık. İnşallah 
düzenlenecek olan Tekerlekli Kayak 
Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi en 
iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" 
diye konuştu. Milli takım antrenörü 
Süleyman Yıldırım ise "Yaz mevsi-
minde asfaltta, sonbahar mevsimine 
doğru imitasyon güç-kuvvet şek-
linde, kış mevsiminde ise kar üze-
rinde antrenmanlarımızı yaparak 
yarışmalarımıza hazırlanıyoruz" 
dedi. Sporculardan Rabia Akyol da 
sıcak havaya rağmen çalışmalarını 
sürdürdüklerini, hedeflerinin olimpi-
yatlara gitmek olduğunu kaydetti. 
Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edip, 
dereceler getirmek istediklerini bildi-
ren Akyol, hayallerini gerçekleştire-
ceğini söyledi. DHA 

Asfalt üzerinde 
antrenman  

GÖZTEPE Kulübü'nden yapılan 
açıklamada, Leo Schwechlen'in 
kulübe yolladığı ihtarname ile 

sözleşmesini tek taraflı feshettiği bilgisi 
paylaşıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer ve-
rildi: "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de pandemi nedeniyle hayatın durduğu 
dönemde ödemelerinin yapılmadığı gerek-
çesiyle Leo Schwechlen sözleşmesini tek 
taraflı olarak feshettiğini tarafımıza bildir-
miştir. Süreci yakından takip eden kulübü-
müzün bu haksız fesih karşısında hukuki 
haklarını arayacağını kamuoyunun  
bilgisine sunarız."

Göztepe’de ayrılık 

Ü lkemizde 12 yıldır VakıfBank'ı, 3 yıl-
dır da Kadın Milli Voleybol Takı-
mı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti, 

Babalar Günü öncesi duygularını Demirören 
Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. Eski milli 
voleybolcu Bahar Toksoy ile evli olan ve 4 
yaşında Alison adlı kızları bulunan Giovanni 
Guidetti, ilk baba olacağını öğrendiğinde ta-
rifsiz bir duygu yaşadığını söyledi. Guidetti, 
"Daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk ol-
duğunu hatırlıyorum. Galibiyetler, şampi-
yonluklar, kupalar, madalyalar... O ana 
kadar, en büyük mutluluğun sahada yaşana-
bileceğini sanıyordum. Haberi aldığım an hiç 
de öyle olmadığını anladım. Mutluluğun be-
raberinde çok büyük bir sorumluluk hissi ge-
tirdiğini ve hayatımın bir daha asla eskisi gibi 
olamayacağını düşünüp heyecanlandığımı 
hatırlıyorum. Başka biri olacaktım" ifadele-
rini kullandı. 

Cesur olmayı teşvik ediyorum 

Kızı Alison'u yetiştirirken özellikle farklılık-
lara açık olmasına teşvik ettiğini belirten tec-
rübeli spor adamı, "Alison'u hayattaki her 
şeye açık olmaya, farklılıkları kucaklamaya 
ve cesur olmaya teşvik ediyorum. Ön yargı-
lardan, kalıplardan, dışarıdan dayatılmış her-
hangi bir şeyden uzak durmasını sağlamaya 
çalışıyorum. Engel tanımasın, büyüdüğünde 
istediği, hayalini kurduğu yönde ilerleyebile-
ceğini bilsin istiyorum. Bilinçsizce de olsa 
benim ve annesinin istekleri, hayalleri, hedef-
leri doğrultusunda şekillenmesin diye kendi-
mizi çok ciddi anlamda kendimizi 
dizginliyoruz. Onun adına karar vermek ye-
rine, onun kararlarını desteklemek için varız" 
diye konuştu. 

Kızlar babaya düşkün oluyor 

Guidetti, kız çocuğu babası olmanın güzel-
likleri ve zorlukları için ise şunları söyledi: 
"Kız çocukları gerçekten babalarına çok düş-
kün oluyormuş, bunu tatma fırsatım olduğu 
 için kendimi çok şanslı hissediyorum. Yaşı 
küçük olduğu için şimdiye kadar çok büyük 
bir zorluk yaşadım diyemem. Ancak biraz 
daha büyüdüğü zaman, cinsiyet eşitliğini bir 
türlü sağlayamadığımız bir dünyada, kız ço-
cuklarının karşılaştığı birçok engel ve zorluk 
ile karşılaşacağını biliyorum. Onu bu engel-
lerle mücadele edebilecek ve zorlukların üste-
sinden edebilecek kadar güçlü yetiştirmeliyiz; 

bunun farkındayım." 
Bir baba olarak kızıyla kaliteli vakit geçir-
meye özen gösterdiğini dile getiren Guidetti, 
"Baba olduğum günden beri, benim için boş 
zaman demek, kızım demek. Evde olabildi-
ğim her an, tek önceliğim Alison'dur. Birlikte 
geçirdiğimiz her an, onun dünyasına girebil-
mek, onunla birlikte öğrenmek, eğlenmek, 
keşfetmek için büyük çaba harcıyorum. İki-
miz de çok hareketliyiz ve karakterlerimiz bir-
birine çok benziyor. O nedenle birlikte çok iyi 
vakit geçiriyoruz" dedi. 

Prenses değil savaşçı olacaklar 

Sporun kız çocuklarına katkısı için de değer-
lendirmelerde bulunan deneyimli antrenör, 
"Sporun kız çocuklarının zihinsel ve bedensel 
gelişimine sağladığı katkı tartışılmaz. Bunun 
yanı sıra, kazandıkları öz güven ve tecrübe, 
hayatlarının her alanında çok büyük fark ya-
ratıyor. Sahada kazanmayı ve kaybetmeyi de-
neyimlemiş insanların çok daha hızlı 
olgunlaştığını görüyorum. Kendi ayakları 
üzerinde durabileceklerini anlıyorlar. Takım 
sporlarında birlikte hareket etmeyi, etrafında-
kileri yükseltmeyi ve paylaşmayı öğreniyorlar. 
Sadece Disney prensesi değil, yenilmez bir 
savaşçı olabileceklerini fark ediyorlar. Sporcu 
kimliği, genç kızların güçlenmesi, cinsiyet 
eşitliğine inanması ve hak ettiğinden daha 
azına boyun eğmemesi için çok güçlü bir 
araç" diye konuştu. Eşi Bahar Toksoy ile 
UNDP Türkiye Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 
Savunuculuğu'nu üstlenen Giovanni Gui-
detti, bu kapsamda hayata geçirilen 'Yarının 
Sultanları' projesiyle birçok kız çocuğunun 
hayatına dokunma fırsatı bulduklarını an-
lattı. Guidetti, proje ve gelecek planlarıyla il-
gili şöyle konuştu: "Cinsiyet eşitsizliği sadece 
kadınların değil, insanlığın sorunu. Bu ne-
denle, bu kadar büyük bir çatı altında müca-
dele veren insanlardan biri olmak, cinsiyet 
eşitliği savunucusu olmaya layık işler yapmış 
olmak çok büyük bir onur. Salgın nedeniyle, 
Yarının Sultanları projesinin tüm paydaşları-
nın sağlığını göz önünde bulundurarak erte-
lediğimiz seyahatlerimize yeniden başlamak, 
dezavantajlı bölgelerdeki kız çocuklarına, ai-
lelerine, beden eğitimi öğretmenlerine ulaş-
mak ve spor aracılığı ile güçlenmelerini 
sağlamak için sabırsızlanıyorum. Yarının 
Sultanları projesi fırsat eşitliği anlamında da 
çok önemsediğim bir girişim."

KARABAĞLAR'IN Bozyaka semtinde tek göz 
eski bir emlak ofisinde tek başına yaşayan 
Mahmut Yüzbaşı'yı sosyal medyadan gören 
ve kendilerini 'Kabus Bozyaka' olarak adlandı-
ran Altaylı taraftarlar, Yüzbaşı'nın kaldığı yeri 
yenilemek için harekete geçti. Kendi arala-
rında para toplayan taraftar grubu, yapının ta-
dilatını da kendileri yaptı. Tek gözlü yapıyı ve 
içindeki eşyaları yenileyen gençlere, Mahmut 
Yüzbaşı teşekkürlerini iletti. Mahmut Yüzba-
şı'ya ilk olarak başka bir yere taşınmasını 
söylediklerini, ancak olumsuz yanıt aldıklarını 
belirten İrfan Tiyanşan (34), "Sosyal med-
yada Mahmut amcamızın yardıma muhtaç ol-
duğunu görünce Altaylı Bozyaka taraftarları 
olarak harekete geçme kararı aldık. Elimizden 
geldiğince yardım etmek istedik. Kendisiyle 
görüştüğümüzde kira bedelini tarafımızca 
karşılanacağı bir daireye taşınması öneri-
sinde bulunduk.  
Ancak Mahmut amca yıllardır burada oturdu-
ğunu, mutlu olduğunu ve gitmek istemediğini 
söyleyince biz de 'Oturduğu yeri güzelleştire-
lim' dedik. Aramızda yardım topladıktan sonra 
yapıyı komple boşaltarak çalışmaya başladık. 
Boya ve çatıyı elden geçirdikten sonra parke-
leri değiştirdik. Eşyaları da yeniledik. Elektrik 
bağlanmadığı için onu da güneş enerjisi sis-
temiyle çözdük. Mahmut amcamızın oturduğu 

yeri baştan aşağı yeniledik. Hepimiz bu sem-
tin çocuklarıyız. 'Komşusu tokken aç yatan 
bizden değildir' diyoruz. Biz de çok mutluyuz" 
dedi. 

Hepimiz çok mutlu olduk 
Taraftarlardan Anıl Bayır (25) da yapının ön-
cesiyle sonrası arasında büyük farklar oldu-
ğunu söyledi. Bayır, "Mahmut amcaya yardım 
etme kararı vermemizin ardından ilk olarak 
bir hesap numarası belirledik ve para topla-
maya başladık. Ancak istenen düzeyde para 
toplayamayınca sosyal medyada durumu du-
yurup daha fazla para topladık. Bunun yanı 

sıra hiçbir ücret istemeden çalışan ustaları-
mız oldu ve yapıyı yeniledik. Önceki duru-
muyla arasında ciddi bir fark var. Eski hali 
adeta harabeyi andırıyordu. Bu işe takdir top-
lamak veya alkış almak için değil, Mahmut 
amcanın yaşadığı yeri güzelleştirelim diye 
girdik. Hem biz hem Mahmut amca çok 
mutlu. Yardım eden herkese teşekkür ederiz" 
diye konuştu. Oturduğu yer baştan aşağı ye-
nilenen Mahmut Yüzbaşı ise "Hepsinden 
Allah razı olsun. Destek olan herkese çok te-
şekkür ediyorum. Hepsine bol bol dua ediyo-
rum, işleri güçleri rast gitsin" ifadelerini 
kullandı. DHA 

Futbol sadece futbol değildir
İzmir'in Karabağlar ilçesindeki bir grup Altay taraftarı, tek göz ve harabeyi andıran eski emlak ofisinde tek başına oturan Mahmut 

Yüzbaşı (67) için harekete geçti. Aralarında para toplayan gençler ardından harabeyi andıran yapıyı ve eşyaları yeniledi

Kayserispor maçında 
kırmızı kart gören  
Tufan'ın 2 resmi  
müsabakadan men 
cezasının 1 maça  
indirildi

EN BUYUK MUTLULUK 
BABALIK DUYGUSUDUR 

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekibi VakıfBank'ı ve Türkiye Kadın 
Milli Voleybol Takımı'nı çalıştıran Giovanni Guidetti, Babalar 

Günü öncesi açıklamalarda bulundu. Bir çocuk babası  
47 yaşındaki İtalyan antrenör, "Babalık duygusunun daha önce 

hiç tatmadığım bir mutluluk olduğunu hatırlıyorum. Galibiyetler, 
şampiyonluklar, kupalar, madalyalar... O ana kadar, en büyük 

mutluluğun sahada yaşanabileceğini sanıyordum" dedi

A MİLLİ Kadın Voleybol Takımı'nın katı-
lacağı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı'nın pandemi nedeniyle ertelenmesini 
de değerlendiren Guidetti, "Adaletsiz bir 
durum yok, herkes için aynı koşullar ge-
çerli sonuçta. Bu bekleme süreci herkes 
için farklı işleyecek. Bazı takımlar bunu 
avantaja dönüştürmeyi başarırken, diğer-
leri için dezavantaja dönüşecek. Her şey-
den önce, umuyorum ki katılım sağlayan 
herkesin sağlığı ile ilgili en ufak bir endi-
şesi olmayacak koşullar altında yarışma 
imkanımız olur. Türk Milli Takımı olarak 
biz de elimizden gelenin en iyisiyle orada 
mücadele etmeye hazır olacağız. Olimpi-

yat tarihinin en gösterişli, birleştirme ve 
iyileştirme gücü en büyük organizasyo-
nunda yer alacağımızı düşünerek hazır-
lanacağız" açıklamasında bulundu. 

Türkiye en iyisini yapacak

Muş'ta tekerlekli kayak sporcuları, 
koronavirüs nedeniyle ara verdikleri 
antrenmanlarını, normalleşme süreci 

ile birlikte asfalt üzerinde sosyal 
mesafe kuralına uyarak yapıyor

GALATASARAY, Süper 
Lig'in 28. haftasında bu 
akşam Gaziantep FK'yı 

konuk edecek. Türk Telekom Sta-
dı'nda saat 21.00'de başlayacak mü-
sabakayı hakem Alper Ulusoy 
yönetecek. Süper Lig'de 14 galibiyet, 
8 beraberlik ve 5 yenilgisi olan Gala-
tasaray, 27. haftayı 50 puanla dör-
düncü sırada tamamladı.  
Ligde 33 puana sahip Gaziantep FK 
ise 27. haftayı averajla 9. sırada bi-
tirdi. Son maçında Çaykur Rizes-
por'a yenilerek şampiyonluk 
yarışında yara alan Galatasaray,  
Gaziantep karşısından galibiyetle ay-
rılarak zirve yarışını sürdürmeye çalı-
şacak. İki takım arasında sezonun ilk 
yarısında oynanan maçı Galatasa-
ray, 2-0'lık skorla kazanmıştı. 

Galatasaray  
galibiyet arıyor 



S üper Lig'in 28. haftasında Recep Tay-
yip Erdoğan Stadı'nda saat 18.30'da 
başlayacak Fenerbahçe - Kasımpaşa 

karşılaşmasını hakem Fırat Aydınus yönete-
cek. Fenerbahçe, ligde geçen hafta sahasında 
Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenerken pua-
nını 43'e yükseltmişti. Sarı-lacivertliler, hafta 
içinde ise Trabzonspor'a 3-1 yenilerek Ziraat 
Türkiye Kupası'na veda etmişti. Fenerbahçe, 
Kasımpaşa deplasmanına takım kaptanı 
Emre Belözoğlu'ndan yoksun çıkacak. Emre, 
sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ile oynadığı 
kupa maçında yedek kulübesinde çift sarı 
karttan kırmızı kart görmüştü. 

Serdar'ın durumu belirsiz 

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in durumu belir-
sizliğini koruyor. Tecrübeli stoper, Trabzons-
por maçında sakatlanmış ve yerini Jailson'a 
bırakmıştı. Serdar Aziz'in durumu, maç saa-
tinde belli olacak. 

Fenerbahçe'de Kasımpaşa karşısında 3 fut-
bolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 
Sarı-lacivertlilerde Vedat Muric, Garry Rod-
rigues ve Tolga Ciğerci, sarı kart görmeleri 
durumunda 29. haftadaki BtcTurk Yeni Ma-
latyaspor maçında forma giyemeyecek. İki 
ekip arasında geride kalan 33 maçtan 26'sını 
Fenerbahçe, 3'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 
müsabaka da berabere sonuçlandı. Fener-
bahçe'nin lig maçlarındaki 81 golüne, Ka-
sımpaşa 30 golle yanıt verdi. Sezonun ilk 
yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı 
ev sahibi Fenerbahçe 3-2 kazandı. 

Kasımpaşa 14 maçtır kazanamıyor 

Kasımpaşa, Süper Lig'de Fenerbahçe ile 
yaptığı son 14 maçta galip gelemedi.  
Fenerbahçe karşısında son galibiyetini 
2012-2013 sezonunun ilk yarısında evinde 
2-0'lık sonuçla alan lacivert-beyazlılar,  
daha sonraki 14 maçtan 12'sini yitirdi, 

2'sinde berabere kaldı. 

Kasımpaşa'daki maçlar 

Kasımpaşa, maçlarını yaptığı Recep Tayyip 
Erdoğan Stadı'nda Fenerbahçe'yi 9. kez ağır-
layacak. İki takım arasında Kasımpaşa'daki 
statta oynanan tamamı Süper Lig'deki 8 mü-
sabakadan 7'sini konuk Fenerbahçe, birini ev 
sahibi ekip kazandı. Deplasmandaki son 6 
maçtan galip ayrılan Fenerbahçe, Kasımpa-
şa'da toplam 20 kez gol sevinci yaşadı, kale-
sinde 7 gol gördü. Geçen sezon Recep 
Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan lig maçını 
Fenerbahçe 3-1 kazandı. 

En farklı skorlar 

İki takım arasında oynanan maçlarda en 
farklı skorlu galibiyetleri Fenerbahçe, 6-2 ve 
5-1'lik skorlarla elde etti. 2010-2011 sezonu-
nun ilk yarısında Kasımpaşa'nın sahasındaki 
yenileme çalışmaları nedeniyle Ali Sami Yen 

Stadı'nda oynanan maçı Fenerbahçe 6-2 ka-
zandı. 2016-2017 sezonunun ilk yarısındaki 
5-1'lik maç da iki ekip arasındaki 33 müsa-
baka içinde en farklı skorlardan biri olarak 
kayıtlara geçti. Kasımpaşa ise 2009-2010 se-
zonunda Kadıköy'de yapılan ve Fenerbah-
çe'nin cezası nedeniyle seyircisiz oynanan 
maçtan 3-1, 2012-2013'te kendi sahasındaki 
karşılaşmadan da 2-0 galip ayrıldı. Bu arada, 
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, iki aşamalı olarak 
oynanan 1962-1963 sezonunda hem Beyaz 
Grup'ta hem de Final Grubu'nda birlikte yer 
alınca, bir sezonda birbirleriyle toplam 4 maç 
yapmış oldu.
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10'UNCU dakikada 
Skrtel'in ceza sahası içinde 
Lobjanidze'ye yaptığı faul 

sonrası hakem Hüseyin Göçek pen-
altı noktasını gösterdi. 12. dakikada 
penaltı vuruşunu kullananan Rodri-
gues, topu filelere göndererek takı-
mını öne geçirdi: 1-0. 14. dakikada 
Visca'nın sağ kanattan kullandığı kor-
nerde ceza sahası içinde Crivelli'nin 
yaptığı kafa vuruşunda Lobjanidze, 
filelere gitmek üzere olan meşin yu-
varlağı çizgiden çıkarttı. Pozisyonun 
devamında savunma topu tehlikeli 
bölgeden uzaklaştırdı. 26. dakikada 
konuk ekibin savunmadan uzaklaştı-
ramadığı topu Michalak önünde 
buldu ve ceza sahasının sol çapraz-
dında kaleciyle karşı karşıya kaldı. 
Michalak'ın şutunda meşin yuvarlak 
kaleye paralel bir şekilde gitti ve MKE 
Ankaragücü net bir fırsatı değerlendi-
remedi. 27. dakikada Medipol Başak-
şehir'de Visca'nın ceza sahasının 
dışından sol çaprazdan çektiği sert 
şutta, top direğin dibinden auta gitti. 
35. dakikada sağ kanattan Visca'nın 
ceza sahası içine girerek ortaya çıkar-
dığı topu kaleci Friedrich, uzaklaştır-
mak istedi ancak meşin yuvarlak 
Aleksic'in önüne düştü. Aleksic'in şu-
tunda kaleci Friedrich'in tokatladığı 
top direğe çarparak oyun alanına 
döndü. 36. dakikada savunma arka-
sına atılan topa hareketlenen Visca, 
ceza sahasının sağ çaprazında topla 
buluştu. Visca'nın sert şutunda kaleci 
Friedrich, sağına uzanarak topu kur-
tardı ve mutlak bir golü engelledi. İlk 
yarı MKE Ankaragücü'nün 1-0'lık üs-
tünlüğüyle sona erdi. 

İkinci yarı işi bitirdi 

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı. 
52. dakikada soldan ceza sahasına 
giren Crivelli, topu yanındaki Visca'ya 
bıraktı. Plase vuruşla topu uzak köşe-
den ağlara göndermek isteyen Vis-
ca'nın şutunda kaleci Friedrich, 
soluna uzanarak meşin yuvarlağı kur-
tardı.  59. dakikada Medipol Başakşe-
hir beraberliği yakaladı. MKE 
Ankaragücü'nün hücuma çıkarken 
kaptırdığı top sonrasında Robinho 
soldan ceza sahasına girdi. Robin-
ho'nun şutunda kaleci Friedrich, so-
luna uzanarak topu kurtardı. 
Friedrich'ten dönen topu kale sahası-
nın içindeki Aleksic düzgün bir vu-
ruşla tamamlayarak meşin yuvarlağı 
filelere gönderdi: 1-1. 73. dakikada 
Medipol Başakşehir öne geçti. Ceza 
sahasının hemen önündeki Aleksic, 
pasını ceza yayının içindeki Visca'ya 
çıkardı. Topu kontrol eden Visca, düz-
gün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağ-
lara yolladı: 1-2. Medipol Başakşehir, 
sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Başakşehir 
yine kazandı 

BIR TESELLI VER! 
BIR TESELLI VER! 
BIR TESELLI VER! 
BIR TESELLI VER! 
BIR TESELLI VER! 
BIR TESELLI VER! BIR TESELLI VER! BIR TESELLI VER! 

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde bu akşam 34. kez karşılaşacak. Ligde  
aldığı kötü sonuçları unutturmak isteyen sarı lacivertlilerin tek hedefi kazanmak

Süper Lig'in 28. haftasında  
Medipol Başakşehir, 1-0 geriye 

düştüğü MKE Ankaragücü  
deplasmanı 1-2 kazandı

İSPANYOL mahkemesi, Barce-
lona Kulübü ile olan sözleşme-
sini feshetmesinden 

kaynaklanan davada haksız bulduğu Bre-
zilyalı futbolcu Neymar'ı 6,7 milyon avro 
ödemeye mahkum etti. Neymar'ın 2016'da 
Barcelona ile yenilediği sözleşmenin, bir yıl 
sonra Paris Saint Germain'e transfer olma-
sıyla feshedilmesinden kaynaklanan tazmi-
nat sorunu tarafların karşılıklı olarak 
birbirlerine suçlamasıyla mahkemeye ta-
şınmıştı. Davaya bakan Barselona 15 nolu 
Sosyal Mahkemesi, Barcelona Kulübünü 
haklı bularak, Brezilyalı futbolcunun 6,7 
milyon avro ödemesiyle ilgili kararını açık-
ladı. Söz konusu davada taraflardan Ney-
mar 43,6 milyon avro, Barcelona Kulübü 
ise 22,5 milyon avro talep ediyordu. Mah-
kemenin kararından duyduğu memnuni-
yeti yazılı bir açıklamayla dile getiren 
Barcelona Kulübü, "Karar, 43,6 milyon 
avro talep eden futbolcunun gerekçelerini 
tamamen reddetmektedir ve Barcelona'nın 
başvurusunun büyük bölümünü haklı gös-
termektedir." ifadelerini kullandı. Ney-
mar'ın, kararı üst mahkemeye itiraz etme 
hakkı bulunuyor.

Neymar borçlu çıktı

SANDIKLI'DA oturan emekli marangoz us-
tası Mehmet Utku, 15 yıl önce 2'si erkek 
5 kardeşiyle birlikte Ece Mahallesi'nde 
5 katlı apartman yaptırdı. Fanatik Fener-
bahçe taraftarı olan kardeşler, o dönem 
apartmanın dış cephesini sarı lacivert 
renklere boyattı. Kardeşlerin birlikte otur-
duğu apartmanın dış cephe boyası iste-
dikleri renkleri tutmayınca en büyükleri 
Mehmet Utku, yeniden boyatmaya karar 
verdi. 5 yıl önce apartmanın dış cephesini 
İstanbul'dan getirttiği özel boyayla yeni-
den sarı lacivert renklere boyatan Meh-
met Utku, her katın balkonuna kabartma 
Fenerbahçe amblemi, birinci kat balko-
nuna ise 'Fenerbahçe' yazısı yaptırdı. 
Mehmet Utku, birinci kat hariç tüm bal-
konlara ise Fenerbahçe'nin şampiyonluk-
larını simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 
Fanatik taraftarın asansörünü de sarı la-
civert renklere boyattığı apartman, ilçede 
'Fenerbahçe Apartmanı' olarak anılmaya 
başladı. 

Evdeki herkes Fenerbahçeli  
Mehmet Utku, "Daha önce de Fenerbahçe 
renklerinin boyası vardı. Ama evi kaplama 
yaptırırken böyle bir şeye başvurduk. Fe-
nerbahçe yazılarını dahi yazdırdık. Bizde 
başka takım yok. Evde herkes Fenerbah-
çeli. Boyalarının gelmesi için bir ay bek-
ledik. Her şeyi orijinal oldu. Aile boyu 
Fenerbahçeliyiz. 5 kardeşiz. 5'imiz de Fe-

nerbahçeliyiz. Bu apartman da her katı 
birimizin olmak üzere 5'imizin. Daha Fe-
nerbahçe'den hiçbir yönetici arayıp sor-

madı. İstanbul'dan Galatasaraylı biri duy-
muş aradı, sordu. Ama Fenerbahçe'den 
kimse sormadı" dedi. DHA  

Fenerbahçe Apartmanı! 
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Fenerbahçe taraftarı Mehmet Utku (68), kardeşleriyle 

yaptırdığı apartmanının dış cephesini sarı lacivert renklere boyattı, balkonlara da Fenerbahçe 
amblemiyle şampiyonlukları simgeleyen yıldızlar yaptırdı. 5'i de fanatik Fenerbahçeli olan 

kardeşler, yıllardır bölgede 'Fenerbahçe Apartmanı' adıyla ünlenen binada oturuyor

BIR TESELLI VER! 
Kasımpaşa, Fenerbahçe ile lig tarihinde 
yaptığı 33 maçın 14'ünde gol atamadı. 
Lacivert-beyazlılar, Fenerbahçe filelerini 
19 maçta havalandırabilirken, kalesinde 
ise sadece 4 maçta gol görmedi. DHA 

Kasımpaşa’nın  
14 maçta golü yok 

SÜPER Lig'in 27. hafta-
sında Çaykur Rizespor ile 
oynadıkları karşılaşmada 

yaşadığı sakatlık sebebiyle ameliyat 
edilen Uruguaylı kaleci, GS TV'ye 
açıklamada bulundu. Hastaneden ta-
burcu olmasının ardından Florya 
Metin Oktay Tesisleri'nde arkadaşla-
rını ziyaret eden Muslera, "Bu za-
mana kadar gösterdikleri ilgiden 
dolayı Liv Hospital'a çok teşekkür 
ediyorum. 
Bugün buraya, 
antrenmana gel-
memin en büyük 
sebebi bir kaptan 
olarak takımıma 
mesaj vermek, 
onların yanında 
olduğumu gös-
termek, onların 
benim yanımda 
olduğumu gör-
meleri.” dedi. 

Hep destek  
tam destek 
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B eylikdüzü Fatih Sultan 
Mehmet Cami önünde ku-
rulan stantta, Beylikdüzü 

Kızılay için kan bağışında bulunu-
lan etkinliğe Beylikdüzü İlçe Kay-
makamı Dr. Mustafa Altınpınar, AK 
Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Dila-
ver Sargın, Beylikdüzü Kızılay yöne-
ticileri; Mustafa Günaydın, Kemal 
Sır, Atilla Kıratlı ile AK Parti Beylik-
düzü Belediye Meclis üyeleri ve çok 
sayıda ilçe yöneticisi katıldı. Kan 
vermenin sağlık için çok önemli ol-
duğuna ve Kızılay'a desteğin her 
şeyden elzem olduğuna dair konu-
şan AK Parti İlçe Başkanı Sargın, 

“Yurt içinde ve yurt dışında, sa-
vaşta, heyelanda, barışta her zaman 
ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan 
Kızılay'a destek olmak için Beylik-
düzü AK Parti İlçe Teşkilatı olarak 
buradayız. Koronavirüs sebebiyle 
Kızılay'ın kan stoklarında önemli bir 
düşüş var. Biz de sürece can verebil-
mek için bütün teşkilatımızı ve va-
tandaşlarımızı kan vermeye davet 
ettik. İstiyoruz ki hayalde değil ger-
çekte kahraman olalım. Kan vere-
lim, umut olalım” ifadelerini 
kullandı. 

Beylikdüzü halkı çok duyarlı 

Kan verme konusunda Beylikdüzü 
halkının oldukça duyarlı olduğunu 

kendilerine her zaman destek oldu-
ğunu belirten Kızılay İlçe Yöneticisi 
Mustafa Günaydın ise, “Bizim en 
büyük şansımız Beylikdüzülü hem-
şehrilerimiz. Herkes kan verme ko-
nusunda oldukça duyarlı. Özellikle 
koronavirüs sürecinde kan stokları-
nın düştüğü yönündeki açıklamalar-
dan sonra halkımız kan verme 
konusunda ciddi bir eğilim gösterdi. 
Her zaman Kızılay'ın yanında ol-
duklarını ve bize destek vereceklerini 
açık yüreklilikle ortaya koydular. Va-
tandaşlarımıza teşekkürü bir borç 
biliyoruz” dedi. Günaydın ayrıca, 
Kızılay'ın Beylikdüzü'ndeki çalışma-
larına ara vermeden ve çok çalışarak 
devam edeceğini de ifade etti.  
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BARIŞ KIŞ

ÇOBAN ÇİFTLİĞİ
RESTAURANT&CAFE 

EDNAN ÇOBAN

AİLENİZLE, EŞ, DOST VE 
ARKADAŞLARINIZLA, ŞELALE 

BAHÇESİNDEN AKAR SU VE KUŞ 
SESLERİ İLE BİRLİKTE YEMEK 

YEMENİN TADINI YAŞAYIN

EĞİTİMLİ KADROLARIMIZ  
İLE İŞ TOPLANTILARINIZDA VE 
ÖZEL GÜNLERİNİZDE 
HER ZAMAN 
HİZMETİNİZE HAZIRIZ

Adres: Cihangir Mahallesi Şehit Komando Ayhan Aslan Sokak No: 10 (Koska Fabrikası Arkası) Avcılar - İST. 

İRTİBAT TEL: (0212) 422 1444- (0212) 422 1 445 
GSM: 0532 055 09 35 OTOPARK SIKINTISI YOKTUR.

DOĞA İLE İÇ İÇE 
MÜTHİŞ BİR  

KONSEPT 

İSTANBUL Modern’in 6 farklı 
üyelik programından birini ba-
banıza hediye ederek sanat dolu 
bir yıl geçirmesini sağlayabilir-
siniz. Müzenin üyelik prog-
ramları babanıza bir yıl 
boyunca müzede ayrıcalıklı 
ve farklı bir sanat deneyimi 
sunuyor. Babaların bu özel 

günü anımsayacakları seçenekler 
ise İstanbul Modern Mağaza’da 
sanatseverleri bekliyor. Babalar 
Günü özel seçkisinde, müzenin 
koleksiyonundaki yapıtlardan 
ilham alarak tasarlanan kravatlar, 
tasarımcıların imzasını taşıyan 
objeler ve sanat yapıtlarının rep-
rodüksiyonları yer alıyor.

Babalar için müze keyfi var 

AK Parti Beylikdüzü İlçe Teşkilatı, Kızılay'ın koronavirüs döneminde azalan kan stoklarına 
destek vermek amacıyla kan bağışında bulundu. “Kan vermekten mutluyuz” diyen AK Parti 
İlçe Başkanı Dilaver Sargın, “Herkes kan versin. Hayali değil gerçek kahraman olsun” dedi

HAYALI DEGIL GERCEK 
KAHRAMAN OLMALIYIZ


