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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, partisinin Kara

Kışla Mücadele Hareketi kapsa-
mında gıda sektörü paydaşları ile bir

araya geldi. Kılıçda-
roğlu görüşme sonrası
yaptığı açıklamada, 10
temel gıdaya zam geti-
rilmemesi çağrısı yaptı.
Kılıçdaroğlu, “Hiç
kimse unutmasın, aç
bebeklerin vebali ağır-
dır. Aç yatan insanların
vebali ağırdır. Haram
yemek, tüyü bitmemiş
yetimin hakkını yemek

çok büyük bir günahtır. Türkiye'yi aç-
lığa ve yoksulluğa mahkum etmenize
izin vermeyeceğiz” dedi.
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Aç bebeklerin
vebali ağırdır

SAKIN UNUTMASIN

AVCILAR'DAKI HIZ
ISTANBUL’DA YOK

DEVA Partisi Genel Başkanı
Babacan, Gelecek Partisi ve

Saadet Partisi ile birlikte 3'lü ittifak
kurulup kurulmayacağı sorusu üze-
rine şöyle konuştu:  "İttifak veya koa-

lisyon şu anda
bunların hiçbirisi bizim
gündemimizde değil.
Biz hiçbir ittifakın
içinde değiliz. Bizim şu
an hiçbir ittifakta olma
gibi bir durumumuz
yok ama seçim günü
yaklaşırken bütün al-
ternatiflere bakacağız.
Yani tek başımıza mı

gireriz, ittifak içinde mi oluruz veya
cumhurbaşkanlığı adaylığı konu-
sunda kendi adayımızla mı çıkarız ya
da ortak bir aday üzerinde mi muta-
bık kalırız; bunlarla ilgili hiçbir 
kararımız yok.” I SAYFA 7
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Hiçbir ittifakın
içinde değiliz

GÜNDEMİMİZDE YOK

GİRESUN ÇOK KIYMETLİ

Twitter'da bir kişinin “İBB’nin
kadrolu köpeği BOJİ tram-

vaya pisledi” diye paylaşımının üze-
rine İBB Sözcüsü Murat Ongun bu
iddialara cevap verdi. Sosyal medya
hesabından paylaşım yapan
Ongun, “Güzel bir cana bile düş-
man olanlarla uğraşıyoruz” diye
tepki gösterdi. Ongun'un paylaştığı
güvenlik kamerası görüntülerinde
gerçek ortaya çıktı. Yaşlı bir adamın
dışkıyı koltuğa koyduğu görülürken,
Ongun "Boji’nin tramvaya kaka
yaptığı iddia edilmişti. Ama kame-
ralar bize bu akıl almaz görüntüleri
gösterdi, izleyin" diye konuştu.
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Boji bile 
bunu yapmaz!

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Dünya Çocuk Hakları Günü’nün
32’nci yılında Türkiye'deki tablo

maalesef oldukça iç karartıcı En az 2
milyon çocuk işçinin olduğu Türkiye’de
2021’in ilk on ayında 53 çocuk iş kazala-
rında yaşamını yitirdi. 440 bin çocuk
okul yerine işe giderken bin 347 çocuk ise
cezaevinde bulunuyor. Türkiye’de çalıştı-

rıldıkları işyerlerinde yaşamını yitiren ço-
cukların sayısında da her yıl artış yaşanı-
yor. 2013 ile 2021 yılı arasında en az 513
çocuk çalıştırıldığı işyerinde yaşamını yi-
tirdi. Ölen çocukların 58’i ise mülteci 
çocuklar oldu. Bu yıllar arasında, tarım-
orman işkolunda 294 ölüm, inşaat iş-
kolunda 50 ölüm meydana geldi.
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ÇOCUKLAR OKULA DEĞİL İŞE GİDİYOR

Sadece çalıştırılan değil istismara uğra-
yan çocukların sayısı da azımsanmaya-

cak kadar çok. 2021'in ilk on ayında en az 160
çocuk cinsel istismara uğradı, yine aileleri ta-
rafından en az 27 çocuk öldürüldü. Raporda
son 16 yılda 440 bin çocuğun doğum yaptığı,
cinsel suçların yüzde 46’sının çocuklara karşı
işlendiği kaydedildi. Adalet Bakanlığı’nın ya-

yınladığı son verilerine göre de ço-
cuklara yönelik cinsel istismar suç-
larından 22 bin 689 dava açıldı. 31
Ekim 2021 itibarıyla Türkiye hapis-
hanelerinde bin 347 çocuğun tutuklu
bulunduğu, hükümlü 566 çocuğun ce-
zalarının ise Covid-19 izniyle hapishane
dışında infaz edildiği de ifade edildi.
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COCUKLARIMIZI
KORUYAMADIK!
Dün Dünya Çocuk Hakları Günü kutlanırken, Türkiye maalesef çocukların uğradığı
haksızlıklarla gündeme geldi. 2021 yılı Ekim ayı itibariyle Türkiye'de 2 milyon
çocuk işçi bulunuyor, 22 binden fazla çocuk 2019 yılından bu yana cinsel istismara
maruz kalmış durumda. Bin 347 çocuk ise cezaevlerinde mahkum olarak yaşıyor

Çatalca Belediye 
Başkanı Mesut Üner,
Ferhatpaşa Mahalle-

si'ndeki binaların 
yıkımına başlandığını

belirterek, “Kentsel dö-
nüşüm süreci tüm halkı-
mıza hayırlı olsun” dedi

İstanbul'un birçok ilçesinde ol-
duğu gibi Çatalca'da da kent-

sel dönüşüm çalışmaları başladı.
Ferhatpaşa Mahallesi'nde gerçekle-
şen bina yıkımlarıyla birlikte kentsel
dönüşüm sürecine start verdiklerini
belirten Belediye Başkanı Mesut
Üner, sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada; “1/1000 ölçekli
Çatalca merkez ve yakın çevresi re-

vizyon uygulama imar planı notu
değişikliğiyle, Ferhatpaşa mahalle-
miz İmam Sırrı Pekşen sokaktaki bi-
naların yıkımı gerçekleşti ve kentsel
dönüşüm süreci başladı.  Çatalca
halkımızın tüm sorunlarında yanla-
rında olmaya devam edeceğiz. Kent-
sel dönüşüm süreci ilçe halkımıza
hayırlı olsun. Birlikte Çatalca'yız,
birlikte çalışmayı sürdüreceğiz.”
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KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ BAŞLADI

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde Türkiye’deki çocukların
durumu “bu kadar da olmaz dedirtti.” Binlerce çocuk mağdur durumda.

10 AY İÇİNDE 160 ÇOCUK İSTİSMAR EDİLDİ

Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, kent-
sel dönüşüm konusunda

Avcılar modelinin 
Türkiye'ye örnek olması 

gerektiğini söyledi. 
Hançerli, “Nisan ayından

bu yana Avcılar modeli
kapsamında yenilenme 

çalışmaları, kentsel 
dönüşümde dayanıklı bir

kent inşası süreci hızla
devam ediyor. Bizdeki
hız; İstanbul' da ya da

Türkiye'de yok” dedi

Avcılar'da devam eden
kentsel dönüşüm çalışma-

larına ilişkin katıldığı radyo prog-
ramında açıklamalarda bulunan
Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, “Nisan ayından bu
yana Avcılar modeli kapsamında
yenilenme çalışmaları, kentsel

dönüşümde dayanıklı bir kent 
inşası süreci hızla devam ediyor.
Bin 600 bina kentsel dönüşüm
sürecine girdi. Edindiğimiz bilgi-
lerler, tecrübeler ve yaptığımız ça-
lışmalar sonucunda bizdeki hız;
İstanbul' da ya da Türkiye'de yok
diyebilirim” dedi. I SAYFA 16
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BİN 600 BİNA YENİLENİYOR

Denizli'de konuşan İYİ Parti
Lideri Meral Akşener, erken

seçim çağrısını yineledi. Akşener,
“Türkiye bugün çok derin bir krizle karşı karşıya.
Şimdi ben de size soruyorum: Bu iktidar şu anda mil-
lete gidebiliyor mu? Aranıza gelebiliyor mu? Aranıza
gelmeye yüzleri var mı? Çarşıda pazarda gezebiliyor-
lar mı? Gençlerin karşısına çıkabiliyorlar mı? Aynı
sayın Erdoğan'ın bundan 20 sene önce söylediği gibi,
öyleyse tek bir çözüm var: Seçim, seçim, seçim” dedi.

Tek çözüm
seçime gitmek
ç

DERBİ
AKŞAMI

Süper Lig'in 13. haftasında
bu akşam Fenerbahçe ile

Galatasaray derbi maçta karşı
karşıya gelecek. NEF Stadı'nda
oynanacak ve saat 19.00'da
başlayacak karşılaşmayı hakem
Halil Umut Meler yönetecek.
Zorlu karşılaşma öncesi her iki
takımda sahaya galibiyet paro-
lasıyla çıkacak. I SAYFA 14
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CATALCA’DA
DONUSUM VAR
CATALCA’DA
DONUSUM VAR
CATALCA’DA
DONUSUM VAR
CATALCA’DA
DONUSUM VAR
CATALCA’DA
DONUSUM VAR
CATALCA’DA
DONUSUM VAR

Şişli'de ayrılmak isteyen kız
arkadaşı Tuğba Erçakar'ı

darbettiği ve olayın gerçekleştiği
evin sahibi Ceylan A.'yı da
ölümle tehdit ettiği iddiasıyla
'Basit yaralama' suçundan 3 ay
22 gün hapis cezasına çarptırılan
ve hükmün açıklanması geri bıra-
kılan Mehmet Hanifi B. hakkın-
daki karara itiraz edilmesi
üzerine duruşmalı yapılan yargı-
lamada, aynı ceza verildi. I SAYFA 3
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Şişli'de yol verme tartışmasına
taksideki kadın da dahil olunca

ortalık karıştı. Kadına saldırdığı ge-
rekçesiyle sosyal medyada tepki
gören Furkan A. "Sadece kadını ara-
baya bindirmeye
çalıştım. Başka
da bir amacım
yoktu. Ama ken-
disi beni dar-
betti. Ardarda
tekmeler ve
yumruklar attı.
Mağdurum"
dedi. I SAYFA 3
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Hak ettiği
cezayı aldı

Taksideki kadın ile
eğitmenin arbedesi

Kadınlardan
örnek davranış

Türk Kızılay ve Melda
Aksu Tasarım Galerisi

işbirliğiyle Dünya Kadın
Girişimcilik Günü’nde ka-
dınlara yönelik tasarım atöl-
yesi düzenlendi. Kadınları
meslek sahibi yapmak ama-
cıyla gerçekleştirilen atöl-
yede dikilen kıyafetler ise
Kızılay’ın kermeslerinde ge-
liri kimsesiz kız çocukları
için kullanılmak üzere satışa
çıkacak.  I SAYFA 13
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Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzen-
lenen Giresun Tanıtım Günleri'ne

katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt, Giresun'un çok değerli bir
kent olduğunu söyledi. Giresunlu olan
Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'le
de bir araya gelen Bozkurt, “Giresun yeşi-
liyle, doğası ve kültürüyle tanınması, bi-

linmesi gereken bir
kent. Ülkemizin bütün
kentleri gibi çok kıy-
metli. Bugün de buna
bir kere daha tanık
olduk. Giresunlu
hemşehrilerime misa-
firlikleri için teşekkür
ederim” dedi.
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Değerinin bilinmesi
gereken bir kent

Geçen haftaki yazımda kendi-
mizi gerçekleştirmenin, bir üst versi-
yonumuza erişmenin, kısaca
başarının yollarından birinin de kul-
landığımız kelimeler olduğunu be-
lirtmiş, bu konuda yazar, eğitmen
ve ayrıca benim de metin danış-
manlığımı yapan sevgili kardeşim
Göksel Bekmezci’nin yazdıkla-
rından örnekler paylaşmış-
tım; bu hafta da konumuz
kelimeler ve tabii ki rehbe-
rimiz yine onun kalemin-
den çıkan “Sözün
Büyüsü” kitabı…

Sözün büyüsü (2)

Ziya Şakir Yılmaz'ın yazısı 5'te

İstanbul Metrosu
artık 5 yıldızlı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) iştiraklerinden

Metro İstanbul, İs-
tanbullulara daha
güvenli ve kon-
forlu hizmet su-
nabilmek için
yürüttüğü çalışma-
lar ödüllendirildi.
Türkiye’de bir ilki ger-
çekleştiren Metro İstanbul, raylı sis-
tem işletmeciliğindeki başarısını “5
Yıldız Belgesi” ile tescilledi. I SAYFA 5
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Meral 
Akşener

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Ali Babacan

DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ'NDE TÜRKİYE’DE ORTAYA ÇIKAN TABLO HERKESİ KAHRETTİ
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ERKEN TANI
HAYAT KURTARIR
Türkiye’de ve dünyada çok sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kronik böbrek hastalığına ilişkin Türk Nefroloji Derneği
harekete geçti. Başlattıkları proje ile böbrek hastalığının erken tanısında vatandaşa destek olduklarını söyleyen Türk Nefroloji
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Alaattin Yıldız, “Toplumun yüzde 10’unda gizli böbrek hastalığı var. Yapacağımız
müdahaleyi erken yapmak her şeyi hem durdurabilmek hem de geciktirmek açısından çok önemli” ifadelerini kullandı

T ürk Nefroloji Derneği tarafından
kronik böbrek hastalığına dikkat
çekmek, toplumda farkındalık

sağlamak amacıyla ‘Sağlıklı Böbrek Sağ-
lıklı Hayat’ projesi hayata geçirildi. Türki-
ye’de Ankara, İstanbul ve İzmir’de
uygulanan projenin ikinci ayağı İstanbul
Üsküdar’da yapıldı. Bugün Üsküdar
Meydan’da olan tır, yarından itibaren 3
gün boyunca Kadıköy’de olacak. Proje
kapsamında yola çıkan gezici tır ile va-
tandaşlara hızlı tanı testleri aracılığıyla
idrar tahlili, tansiyon ölçümleri, ücretsiz
böbrek tarama işlemi yapılıyor. Toplu-
mun yüzde 10’unda gizli böbrek hastalığı
olduğunu ve bu proje ile farkındalık ya-
ratmak istediklerini belirten Prof. Dr. Ala-
addin Yıldız, “Bu tır toplumdaki böbrek
hastalığı, tansiyon problemleriyle ilgili bir
tarama yapmak ve hastalığın yaygınlığını
ortaya koymak için var. Yaklaşık 3 bin in-
sanımızı tansiyon, şeker, böbrek hastalığı
açısından taramayı amaçlıyoruz. Anında

bakılan idrar tahlili ile böbrekte erken
hasar bulgusu var mı? Tansiyonları nasıl?
Öykülerinde şeker olup olmadığı kayde-
diliyor.  Böbrek hastalığının en ileri evresi
diyaliz evresi. 70 bin civarında diyaliz
hastası var. Yaklaşık 20 bin civarında
böbrek nakil hastası var. Bundan çok
daha fazla erken evrede böbrek hastaları-
mız var” diye konuştu.

Farkedilmesi önemli

Böbrek hastalığının erken fark edilmesi-
nin önemine dikkat çeken Yıldız, “ Yapa-
cağımız müdahaleyi erken yapmak her
şeyi hem durdurabilmek hem de geciktir-
mek açısından çok önemli. Erken fark
edilmesi için de bu tür taramalar önemli.
Özellikle her tansiyonu olan hastanın
gizli böbrek hastalığı açısından tespit edi-
len her şeker hastasının da acaba böbrek
etkileşimi var mı diye bunların erken fark
edilmesi son derece önemli. Uzun zaman
şeker hastalığı ile beraber yaşayıp prob-

lemlerin ilerlemesi söz konusu. Şekerin de
erkenden fark edilmesi böbrek hastalığı
açısından çok önemli” ifadelerini kul-
landı.

Yaşla artıyor

Böbrek hastalığının yaş ile birlikte artan
bir hastalık olduğuna vurgu yapan Yıldız,
“Bütün organlar yaşla birlikte bir miktar
etkileniyor. Yaşla birlikte kalple ilgili olay-
lar artıyor, bu durum da böbrek hastalık-
larını etkileyebiliyor. Hipertansiyon
hastasıysa iyi kan basıncı kontrolü, şeker
hastasıyla çok iyi kan şekeri kontrolü ya-
pılmalı. Beslenmeye dikkat edilmeli, obe-
ziteden korunulmalı. Böbreğe
dokunabilecek, mümkün olduğunca ge-
reksiz ilaç kullanmamak gerekir. Özellikle
ağrı kesicileri kullanırken çok dikkatli ol-
mamız lazım. Ağrı kesicilerin uzun
dönem zararları var. Bizim incelemelerde
kullandığımız kontrast denilen boyalı
ajanların zararları var" dedi.

Sinüzitin
belirtileri
nelerdir?
Bir çok kişi için can sıkıcı sorun haline
gelen sinüzit alın, ense veya yüzde 
görülen baş ağrıları ile kendini belli
edebiliyor. Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Baha-
dır Baykal sinüzit nedir, belirtileri ne-
lerdir ile ilgili açıklamalarda bulundu

'Sinüzit ,yüz kemiklerinin arasına yer-
leşmiş içi hava dolu boşlukların – si-
nüslerin-  iltihabı demektir' diye

tanımlayan Baykal, “Sıklıkla soğuk algınlığı son-
rasında gelişir. Alın, ense veya yüzde görülen baş
ağrılarına yol açabilir. Koyu yeşil renkli geniz
akıntısı, burun tıkanıklığı, koku ve tat alma bo-
zukluğu eşlik edebilir. Çocuklarda  ihtiyaç olma-
dığı sürece film çektirmeyi önermiyoruz. Elbette
küçük çocuklar baş ağrısını doğrudan söyleye-
mezler ama davranışlarıyla bunu gösterebilirler.
Başını tutma, yanaklarını ovalama, saçını çekme
gibi alışık olmadığınız mizaç değişikliklerini anne
babaların dikkate almaları gerekir. Geniz akıntı-
sını sıklıkla yuttukları için bulantı kusma olabilir,
kötü bir ağız kokusu da çoğu zaman mevcuttur”
ifadelerini kullandı.

Risk altındadır

Op. Dr. Baykal, “Sık sık sinüzit geçiriyorsanız
burun içinde mutlaka anatomik bir problem var-
dır. Kemik eğriliği, burun eti büyümesi, polipler
sinüzit oluşumunu kolaylaştırır. Alerjisi olanlar ve
sigara tiryakileri de risk altındadır. Tabii bunların
dışında başka sebepler de olabilir, o zaman spesi-
fik olarak araştırmak gerekebilir kişiyi. Sinüzite
diş implantları da neden olabiliyor. Son yıllarda
diş implantların yaygınlaşmasıyla beraber diş kö-
kenli sinüzite daha sık rastlamaya başladık. Üst
çeneye implant takılırken sinüs duvarı zedelenebi-
linir, enfeksiyona meyilli hale gelebilir sinüs boş-
luğu, şayet bu durumun farkına varılmazsa kişi
tekrarlayan sinüzit atakları geçirebilir. Aslında siz
kendiniz bile sinüzit tanısını koyabilirsiniz. 10
günden fazla süren burun akıntınız, baş ağrınız
varsa sinüzit olduğunuzu düşünebilirsiniz. Ama
doğru tedavi için mutlaka Kulak Burun Boğaz
Hastalıkları uzmanına gitmeniz gerekir. Burun ve
sinüsleri açılı endoskoplarla değerlendirmek ol-
dukça mühim. Unutmayın ki, yetersiz tedaviler
kronik sinüzite yol açabiliyor, bu durumda cer-
rahi şart oluyor” şeklinde konuştu.

"Kavak Yelleri" dizisi ile
şöhreti yakalayan, şimdilerde
"Kıbrıs Zafere Doğru" dizi-
siyle izleyici karşısına çıkan
Pelin Karahan, sosyal medya
paylaşımlarına hız kesmeden

devam ediyor. Sosyal med-
yayı oldukça aktif kulla-

nan ve her paylaşımıyla
dikkatleri üzerine
çeken oyuncu, son
olarak spor salo-
nunda verdiği poz-
ları ve boks
yaparken çekilen bir
videosunu takipçile-
rinin beğenisine
sundu. Pelin Kara-
han'ı görenler, "Kim
der iki çocuk annesi

diye", "Mükemmel gö-
rünüyorsun" yorumla-
rında bulundu

KALBİ
TETİKLİYOR
Yaşanan enfeksiyonlara erken müdaha-
lenin de böbrekleri korumak için önemli
olduğuna dikkat çeken Yıldız, “Enfeksi-
yon olduğu zaman çok erken ve hızlı
müdahale etmek gerekir. Özellikle idrar
yolu enfeksiyonlarında gecikme, gebelik
esnasında olabilir, çocukluk çağında ola-
bilir… Bunları geç tedavi ettiğiniz zaman
böbrekte hastalıkların gelişimi, böbrek
dokusunun kaybı ile birlikte oluyor. Yete-
rince su tüketelim. Böbrek sağlığı kalp

için de çok önemli.
Kalp ve böbrek hastalı-
ğının birlikte olması
gibi bir anti tez söz ko-
nusu. Böbreğimizdeki
hastalığı erken dö-
nemde fark etmek ve
bununla ilgili önlemler
almak aslında kalp sağ-
lığı için de çok önemli”
şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık
olarak açıkladığı, illere göre risk
haritasında 'sarı' kategoride bulu-

nan; birinci doz aşı oranı yüzde 82,5, ikinci
doz aşı oranın ise yüzde 70 olduğu Van'da
alınan önlemlerle yoğun bakımda yatan
hasta sayılarında büyük düşüş yaşandı. Gün-
lük vaka sayısının 20'nin altına düştüğü
kentte, toplam vaka sayısının ise 600 olduğu
belirtildi.  Yoğun bakımda yatan hasta sayıla-
rında da düşüş olduğunu kaydeden Van Va-
lisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili
Bilmez, bunun en önemli nedeninin, taziye
yemeklerinin yasaklan-
ması olduğunu belirterek,
şunları söyledi: "Korona-
virüs risk haritasında ken-
tin şu an Türkiye'nin en
iyi illeri arasındayız. Pan-
demi süreci boyunca
geçen sene haziran ve
eylül aralarında kötü iller
arasındaydık ama onun
dışında genelde durumu-
muz iyi. Şu aralar ise
hasta anlamında duru-
mumuz fena değil. Hastanede yoğun ba-
kımda yatan pozitif vaka sayımız 37 kişi ve
bunların da yüzde 85'i aşı olmayan ya da bi-
rinci doz aşı olup da ikinci doz aşı olmayan-
lardan oluşuyor. Birinci doz aşılama
oranında yüzde 82,5 civarındayız, ikinci doz
aşı ise yüzde 70 oranında. Aşıda hala isteni-
len noktada değiliz ama mesafe, hijyen konu-
sunda Vanlıların duyarlığı sayesinde düğün
sezonlarının bitmiş olması, Batı illerinden
yaz aylarında memlekete gelenlerin geri dön-
müş olması sayesinde günlük vaka sayımız

son hafta 20'nin altına düştü. Şu an en iyi il-
lerden biriyiz. Okullarımızda hemen hemen
yok denecek kadar az vaka çıkmaktadır.
Eğitimimizde herhangi bir aksamamız
yok ama biz şu an hastanede yatanların
üçüncü doz aşısını yapmayan veyahut
da hiç aşı olmayan kişilerden oluştu-
ğunu ve bunun için zamanı gelen va-
tandaşlarımızın mutlaka üçüncü doz
aşılarını olmalarını istiyoruz. Bu süre
zarfında başta sağlık emekçilerimiz
olmak üzere görev alan herkese te-
şekkür ediyorum."

Herkes aşı
olmalı

65 yaş üstü
hastanede yatan
sadece 1 hastanın
olduğunu da belir-
ten Vali Bilmez, "Aşı
sırası gelen veya aşı
imkanı olan herke-
sin mutlaka aşı ol-
ması ve özellikle
çocuğu lisede oku-

yan velilerimizin muvafakati, izni ge-
rekiyor. Çocukların aşı olması,
eğitimin aksamaması için çocukları-
mızı mutlaka aşılamamız gerekiyor. İkinci
doz aşılamada 'sarı' kategorideyiz çünkü 17
yaş üstü kesimde daha yüzde 70'teyiz. 'Sa-
rı'dan 'mavi'ye geçmemiz için yüzde 75'lik
oranı yakalamamız gerekir ama birinci doz
aşıda mavi kategorideyiz. Her yüz binde vaka
sayısı itibarıyla en iyi ikinci iliz. Bunun için de
Vanlı hemşehrilerimize ve sağlık çalışanları-
mıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Sağlık Bakanlığı'nın haftalık paylaştığı koronavi-
rüs risk haritasında, haziran ve eylül aylarında Türkiye'nin en kötü illerinden olduklarını ancak alınan önlemlerle şu an
en iyi iller arasında bulunduklarını söyledi. Bilmez, "Kentteki toplam vaka sayımız 600 civarında. Günlük vaka sayımız
20'nin altına düşmüş durumda. İyi olmamızın en önemli nedeni taziye yemeklerini yasaklamamız oldu" diye konuştu

Taziye yemekleri yasaklandı Karın
kaslarını
sergiledi

Karın
kaslarını
sergiledi

Karın
kaslarını
sergiledi

Karın
kaslarını
sergiledi

Karın
kaslarını
sergiledi

Karın
kaslarını
sergiledi

Profesyonelle
çalışılmalı

Saç boyalarının ciddi alerjik reaksiyonlara
yol açabildiğini ve boya kaynaklı alerjilerin
vücutta kızarıklık, kaşıntı ve ödeme neden

olabileceğini söyleyen saç tasarım uzmanı Veysel
Yavuz, saçlarını evde boyamayı düşünenleri uyardı.
Yavuz, “Küçük bir testle kullanacağınız boyaya alerji-
niz olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ancak saçınızı ilk
kez boyatacaksanız, mutlaka bir profesyonelle çalışma-
lısınız” dedi. Özellikle pandemi döneminde saçını evde

boyamayı tercih
eden kadınların sa-
yısında artış oldu-
ğunu belirten saç
tasarım uzmanı
Veysel Yavuz, bu
durumun sağlık
risklerini de bera-
berinde getirdiğini
belirterek, “Ken-
dini daha güzel ve

daha mutlu hissetmek, görünümünde farklılık yarat-
mak isteyen kadınlar işe saç rengini değiştirmekle başlı-
yor. Bu dönemde kuaföre gitmek yerine saçını evde
kendi boyamayı tercih edenlerin de sayısında artış var.
Ancak maalesef karşılaşabilecekleri sağlık risklerini göz
ardı ediyorlar” dedi. Yavuz, bilinçsizce alınan saç boya-
larının bazı kişilerde yan etki yaratarak alerjik reaksi-
yonlara yol açabileceğinin altını çizdi.

BİLİNÇLİ
OLUNMALI
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Kadıköy’de alkollü sürücünün kullandığı 
otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden 

çıkarak park halindeki araçlara çarptı. 
Çarpmanın etkisiyle savrulan lüks otomobil 

takla attı. Takla atan otomobildeki sürü-
cünün araçtan çıkma anı çevredekilerin 

cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücü 
araçtan çıktıktan sonra kaçmaya çalışsa da 

polis tarafından yakalandı

KAZA, saat 23.30 sıralarında Ka-
dıköy Bağdat Caddesi’nde yaşandı. 
Erol Yılmaz yönetimindeki 34 BLS 
574 plakalı lüks otomobil aşırı hız 
nedeniyle sürücüsünün direksiyon 
hakimiyetini kaybetmesi üzerine 
park halindeki 34 DR 1556 plakalı 
otomobile ve 34 DDB 949 plakalı 
hafif ticari araca çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle savrularak takla atan 
lüks otomobildeki sürücü çevredeki 
vatandaşların yardımıyla çıkartıldı. 

Alkollü olduğu belirtilen sürücü ise 
otomobilde çıkarıldıktan sonra olay 
yerinden kaçmaya çalıştı. Polis ekip-
leri tarafından yakalanan sürücü 
yapılan alkol kontrolünde 1 promi-
lin üzerinde alkollü çıktı. Sürücü 
ifadesi alınmak üzere polis merke-
zine götürüldü. Ölen ya da yarala-
nanın olmadığı kaza sonrası Bağdat 
Cadde’sinde uzun araç kuyrukları 
oluştu. Araçların çekilmesinin ardın-
dan trafik normale döndü. 

Aşırı alkol kaza getirdi!

HAK ETTiĞi 
CEZAYI ALDI

Şişli’de ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba Erçakar’ı darbettiği ve olayın gerçekleştiği evin 
sahibi Ceylan A.’yı da ölümle tehdit ettiği iddiasıyla ‘Basit yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün 
hapis cezasına çarptırılan ve hükmün açıklanması geri bırakılan Mehmet Hanifi B. hakkın-

daki karara itiraz edilmesi üzerine duruşmalı yapılan yargılamada, aynı ceza verildi

ŞİŞLİ’DE 9 Aralık 
2020 günü Tuğba Er-
çakar (26) arkadaşı 

Ceylan A’nın evindeyken 
ayrılmak istediği erkek 
arkadaşı Mehmet 
Hanifi B. tarafından 
darbedildi. Kendini 
korumaya çalışan 
genç kız, erkek 
arkadaşı tarafından 
defalarca yum-
ruklandı. Evdeki 
güvenlik kamerasına 
yansıyan ve Tuğba 

Erçakar’ın “Sesimi 
duyurmak istiyorum” 

diyerek paylaştığı olay, 
sosyal medyada gün-

dem oldu. Sanık Mehmet 
Hanifi B. olay nedeniyle iki 

defa gözaltına alındı, çıka-
rıldığı mahkemece adli kontrol 

şartıyla serbest bırakıldı.  Olay sonrasında 
Mehmet Hanifi B. hakkında Tuğba Erçakar’a yönelik 
‘Basit yaralama’ ve ‘Tehdit’ suçlarından 10 aydan 3 yıla 
kadar hapis cezası istemiyle, şikayetçi Ceylan A.’ya karşı 
da ‘Hakaret’, ‘Kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ve 
‘Tehdit’ suçlarından 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası 
istemiyle dava açıldı. Basit yargılama usulüne göre dosya 
üzerinden yargılanan Mehmet Hanifi B. hakkında 5 

Temmuz 2021’de ‘Basit yaralama’ suçundan 3 ay 22 gün 
hapis cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bıra-
kılmasına karar verildi.  Sanık hakkında ‘Tehdit’, ‘Haka-
ret’ ve ‘Huzur ve sükunu bozma’ suçlarından ise beraat 
kararı verildi.

İtiraz üzerine dosya ele alındı
Ancak bu karara Tuğba Erçakar’ın avukatı Ayşegül Mer-
mer, sanık hakkında üç suçtan verilen beraat kararının 
ortadan kaldırılması ve ‘Basit yaralama’ suçundan da en 
üst sınırdan ceza verilmesi talebiyle itiraz edildi. İtirazı 
üzerine mahkeme, dosyayı bu kez duruşmalı olarak ele 
aldı. 9 Kasım 2021’de görülen duruşmaya şikayetçi Tuğ-
ba Erçakar ve Ceylan A. gelirken, sanık Mehmet Hanifi 
B. katılmadı.

En üst halden ceza alsın
Şikayetçi Tuğba Erçakar, sanığın eski erkek arkadaşı 
olduğunu belirterek “Olay günü arkadaşım Ceylan’ın 
evindeydim. Bu sırada sanık kapıyı çalıp içeriye girdi. 
Bana birden saldırmaya başladı. ‘Seni öldüreceğim’ diye 
tehdit edip yumruk attı. Boğmaya çalıştı. Buna ilişkin 
görüntüler vardır. Bu olayı sosyal medyaya taşıdım. 
Sanık bu sebeple beni öldürmekle tehdit etti. Şikayetçi-
yim” dedi. Şikayetçi Ceylan A. da olay günü kapı çalınca 
siparişinin geldiğini düşünerek kapıyı açtığını, sanığın 
kapıyı zorla ittirerek zorla içeri girdiğini, sanığın Tuğba’yı 
öldüresiye vurduğunu, hakaretler bulunduğunu ve kendi-
sini de tehdit ettiğini söyleyerek şikayetinin devam ettiğini 
belirtti. Aile Bakanlığı avukatı da sanığın en üst hadden 
cezalandırılmasını talep etti.  DHA

Mahkeme, sanık hakkında ʻHakaret ,̓ ʻTehditʼ ve 
ʻKişilerin huzur ve sükununu bozmaʼ suçlarından 

cezalandırılması istenmişse de atılı suçu işlediğinin 
sabit olmaması nedeniyle beraat kararı verdi.  

Sanığın şikayetçi Hatice Tuğba Erçakarʼa yönelik ʻBasit 
tıbbi müdahale ile yaralamaʼ suçundan 3 ay 22 gün 

hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. 
Mahkeme, sanığın daha önce mahkumiyetinin 
bulunmaması, yeniden suç işlemeyeceği konu-

sunda kanaat oluşması nedeniyle hükmün 
açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 

yıl denetimli serbestlik tedbirine 
tabi tutulmasına da karar 

verildi.

Aynı karar 
verildi

ÖNCEKİ gün, Duatepe Mahallesi Yay 
Caddesi’nde meydana gelen olayda, 
taksi sürücüsü ile sürücü kursu eğitmeni 
Furkan A. arasında yol verme meselesi 
yüzünden sözlü tartışma çıktı. Tartış-
maya takside bulunan kadın yolcunun 
da katılmasıyla çıkan olaylar başka bir 
sürücü tarafından cep telefonu ile kayde-
dildi. Görüntülerde kadın ile Furkan A. 
arasında arbede yaşandığı görülüyor.

Kadın bana saldırdı
Sürücü kursu eğitmeni Furkan A. yaşa-
nan olayı anlattı. Furkan A. tartışmanın 
aslında taksi sürücüsüyle olduğunu 
belirterek, “Benim kadınla ilgili hiçbir 
problemim yoktu. Benim sorunum taksi-
ciyleydi. Yolun ortasında durup müşteri 
aldı. Tam şu noktada yolun ortasında 
duruyor. O da sağa dönecekti bende 
sağa dönecektim. Yolun ortasında dur-
du. Bende yanında gelerek açıktan alarak 
yanından gitmeye çalıştım acelem vardı 
çünkü. Biraz sağa yaklaşmış olsaydı, 
dörtlüsünü yakıp durmuş olsaydı kimse-
yi engellemiyordu. Ben yanında geçerken 
hareket etti, ani fren yapıp durdu ve 
kornoya bastı. Bende arabadan aşağıya 
indim, güzel bir üslupla dedim ki, ‘Yolcu 
yolun ortasında alınmaz, sağa çekersiniz 
dörtlünüzü yakarsınız, niyetinizi belli 
edersiniz’ dedim” dedi.
Taksi sürücüsüyle konuşurken kadının 
yanına geldiğini vurgulayan Furkan A., 
“O sırada zaten kadın üzerime doğru 
gelmeye başladı. Arabaya bir şeyler 
atmaya başladı. Ben arabaya bindim, 
yanıma geldi, ‘sen benim kim olduğumu 
biliyor musun? Seni şöyle yaptıracağım, 
böyle yaptıracağım’ gibi küfürler etmeye 
başladı. Üslubu gerçekten bozuktu. Ben 
arabaya bindim, gideceğim. Sağ kapıyı 

açtı, bacağıma tekme attı aracın içerisin-
deyken, tükürdü. Bana hakaretler etti. 
Camı kapatınca elindeki telefonla cama 
vurmaya başladı. Ben taksiye doğru 
geldim. Kadını taksiye bindirmenin 
peşindeyim. Bindireyim de olay daha 
büyümesin derdindeyim. O sırada bana 
tekme falan atmaya başladı” iddiasında 
bulundu. 

Taksiye binmesi için ittirdim
Görüntülerin sosyal medyada yayın-
lanmasının ardından çok sayıda mesaj 
aldığını belirten Furkan A., “Videoları 
gören insanların bazıları darp ettin diyor, 
bazıları darp yok diyor. Kadını ittirdim 
doğru, arabaya doğru ittirdim arabaya 
bindirmek amacıyla. Ama herhangi bir 
darp yada şiddet yok. Eğer vücudunda 
her hangi bir çizik darp varsa gitsin rapor 
alsın. Ben sadece yoluma gidecektim 
zaten geç kalmıştım. Geldi arabama bir 
şeyler fırlattı. Ben kadını taksiye bindirme-
ye çalıştım. O sırada arkadaşlar görüntü 
çekmiş. Kadına da en ufak bir şiddetim 
olmadı. Sadece kendimi savundum ve 
aracın içine bindirmeye çalıştım. Her 
hangi bir darp söz konusu değildir. Şiddet 
olayı kesinlikle olmadı. Benim amacım 
kadını arabaya bindirmekti. Görüntülerin 
tamamı seyredilmediği için yanlış anlaşıl-
ma söz konuşu olabilir. Kesinlikle böyle 
bir durum olmadı” dedi. DHA

Şişli’de yol verme tartışmasına 
taksideki kadın da dahil olunca 
ortalık karıştı. Kadına saldırdığı 

gerekçesiyle sosyal medyada tepki 
gören Furkan A. “Sadece kadını 

arabaya bindirmeye çalıştım” dedi

Taksideki kadın ile
eğitmenin arbedesi

BAŞAKŞEHİR’DE sabah saatle-
rinde kaza yapan iki minibüsten biri 
yol kenarındaki kanala uçtu. İçindeki 
yolculardan birinin yaralandığı kaza 
anı güvenlik kamerası tarafından 
kaydedildi. Kaza sabah 08.30 sırala-
rında Başakşehir Bahçeşehir 1. Kısım 
Mahallesi Vali Recep Yazıcıoğlu Cad-
desi’nde meydana geldi. İddiaya göre 
diğer araçlara kırmızı ışık yandığını 
düşünen 34 ULP 70 plakalı minibü-
sün sürücüsü U dönüşü yaptığı sırada 
Mutlu Küçük’ün kullandığı minibüse 
yandan çarptı. Kaza sonrası savrulan 
52 AT 528 plakalı minibüs yol kena-
rındaki kanala uçtu. Kazayı sürücü 
Mutlu Küçük yara almadan atlatırken 
yeğeni yaralandı. Olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu 
ambulansla hastaneye kaldırıldı. 

Kanala uçtu

ÜSKÜDAR’DA yabancı turist taşıyan 
minibüsün sürücüsü direksiyon ba-
şında kalp krizi geçirdi. Minibüs, yol 
kenarında bulunan duvara sürterek 
metrelerce sürüklendi. Sürücü, ambu-
lansla hastaneye kaldırılırken, yolcu-
lar kazayı yara almadan atlattı. Kaza, 
saat 09.45 sıralarında Üsküdar Kısıklı 
Caddesi’nde meydana geldi. 4 yabancı 
turist taşıyan 34 BEC 195 plakalı mi-
nibüsün sürücüsü direksiyon başında 

kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimi-
yetini kaybeden sürücü, yol kenarında 
bulunan duvara sürterek, sürüklendi. 
Kazayı görenler polis ve sağlık ekiple-
rine haber verdi. Olay sırasında yolcu-
lardan yaralanan olmazken, kalp krizi 
geçiren sürücü ambulansla yakında 
bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. 
Yolcuları almak için olay yerine gelen 
aynı şirketin başka bir şoförü, “Arka-
daşımız kalp krizi geçirdi.” dedi.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi

KÜÇÜKÇEKMECE’DE 
sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği otomobil 
karşı şeride geçerek taksi ile 
kafa kafaya çarpıştı. Oto-
mobil sürücüsü ve yanındaki 
yolcu ağır yaralanırken taksi 
sürücüsü kazayı hafif şekil-
de atlattı. Kaza, saat 22.45 
sıralarında Küçükçekmece 
Sefaköy Köprüsü üzerinde 
meydana geldi. İddialara 
göre, sürücüsünün bilinmeyen 
nedenle direksiyon hakimi-
yetini kaybettiği 41 AFY 027 
plakalı otomobil, refüjden 
karşı şeride geçerek, yolda 
ilerleyen 34 TAR 08 plakalı 

taksiyle kafa kafaya çarpıştı. 
Çarpmanın etkisiyle araçlar 
yolda savruldu. Otomobil 
sürücüsü ve yanındaki yolcu 
ağır yaralanırken, taksi sü-
rücüsü kazayı hafif şekilde 
atlattı. Çevredekilerin ihbarı 
üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. 
Sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi 
yaptıktan sonra yaralıları 
ambulansla çevre hastanelere 
kaldırdı.  Kazayı gören başka 
bir sürücü, “Otomobil karşı 
şeritten geldi uçarak sonra bu 
şeritte taksiyle çarpıştı. Baya 
kötü oldu. “ dedi. Polis kaza-
ya ilişkin soruşturma başlattı.

Küçükçekmece’de
feci kaza: 3 YARALI



YAŞAM sebebim, gücüm, aldığım 
nefes. 

Gölgesinde serinlediğim. Altında 
ıslandığım.

Işığıyla aydınlandığım. Yanında duranı 
kıskandığım.

Gözyaşlarım, bağıra, bağıra ağladığım. 
Gördüğümde içim coşkuyla dolar. Ye-

rimde duramaz kıpır kıpır olurum. 
Vazgeçilmezim, mutluluğumdur. 
Görememişsem anlık, çektiğim fotoğraf-

ları, videoları izlerim. Aklıma geçmiş gelir, 
kıskanırım. 

Pek rüya görmem, dün gördüm. Elimi 
üstüne koymuşum, incitmeden okşuyorum. 
Şerle işim olmaz da yine de hayra yordum. 

Nedir bu cümleler diye sorma. Hep 
vardı. Bugünler ülkemin durumundan olsa 
gerek daha bir yoğunlaştı. Biraz daha azdı 
duygularım diyelim. 

Sevdiğin eşyaların vardır. Kendin al-
masan dahi onlara sahiplenirsin. Kimden 
geldiği, evini nasıl süslediğini veya seni 
soğuktan koruduğunu, ayağını ısıtanın 
nasıl alındığını unutabilirsin. Hatta etrafına 
kendin aldığını caka satarak dahi anlatabi-
lirsin.  

Fakat bu öyle bir şey değil. Millete aittir. 
Her milletin, önem verdiği kutsal değer-
leri vardır. Onlara sahiplenmek başka bir 
emtiaya benzemez.  

Türk milleti ve benim için “Bayrak” işte 
böylesine önemlidir, değerlidir, kutsaldır.  

Evimde, arabamda, ofisimde, sırt çan-
tamda hep yanımdadır. Yani güzel insan, 
Bayrağım vazgeçilmezimdir. Bu sebeple 
geçmişte onun için canlarını verenleri kıska-
nırım. 

Elbette bayrağını sende, herkes gibi se-
viyorsundur ve sahip çıkıyorsundur. Buna 
kimse laf edemez. 

Sahip çıkarken, onu korurken, birtakım 
kışkırtıcılara kanıp, öfkeyi “linç etmeye” 
kadar götürmek çok tehlikeli oyuna alet 
olmaktır. Kahpelerin topraklarımız üstünde 
oyunlarına gelmemeliyiz. 

Sana burada Türk Bayrağını anlatacak 
değilim. Böyle bir niyetim de yok. Ancak 
ülkemde bayrak astığı için tutuklananlar 
olursa canım acır.  

Çünkü ülkede dalgalanan bayrak o ülke-
nin bağımsızlığının sembolüdür. Ve bağım-
sızlık hiç kimsenin tekelinde değildir.  

Türk Bayrağına sözle, yazı veya hareket-
le veya herhangi bir şekilde hakaret edile-
mez, saygısızlıkta bulunulamaz. Bayrak, 
yırtılamaz, yakılamaz, yere atılamaz.  

Türk Lirası da aynen böyledir. Değersiz-
leştirilemez.

Belki bilmiyor olabilirsin. Başka ülkeler-
de bizimki kadar bayrak şiiri yoktur. Anto-
lojilerimiz bayrak şiirleriyle doludur.

“Bayrak şiiri” denilince akla, ya Mehmet 
Akif, ya Arif Nihat Asya, ya da Mithat Ce-
mal Kuntay gelir. Tevfik Fikret’te çok güzel 
şiirler yazmıştır. 

Hatta bayrakla ilgili bir şiirinin sonunda 
oğluna şu vasiyette bulunuyor. “Oğlum 

onu gönlünce yaşat, ölme!” 
Birisi bana, “En güzel şiirlerini, yazıları-

nı ayrılık yaşadığın zaman yazıyorsun” de-
mişti. İnkâr etmemiş, susmuştum. Susma-
nın erdemlik eylemi olduğunu anlamamıştı. 

Onun bilmediği şu idi. Ünlü yazarlar, 
şairler dahi en güzel yazılarını, şiirlerini 
özellikle bayrağımızla olanları, hasret duy-
dukları anlarda yazmışlardır. 

Orhan Veli’nin “Bayrak” isimli şiiri ise 
bambaşkadır. Son bölümünde 

“….
Biz bir bayrak getirdik buraya kadar; 
Onu daha ileriye götürürler; 
Şu dünyada topu topu 
İki milyar kişiyiz, 
Birbirimizi biliriz” der.
Tamamını okursan, 14 Kasım 1950 

vefatın 71. yıl dönümü idi. Hem de Yâd 
etmiş olursun. 

O günlerde nasıl altında toplanarak bir 
beden olmuşsak, yine yapabiliriz. İçimiz-
deki hainleri, ihanet edenleri ayıklar, içine 
düştüğümüz ekonomik durumdan çıkarak, 
müreffeh bir ülke olarak yolumuza ilelebet 
devam ederiz. 

Yalan konuşmadan, tehdit etmeden, 
belden aşağıya vurmadan, herkese saygılı, 
birleştirici olarak üstesinden gelebiliriz. 
Vatanını, bayrağını sevenler böyle yapar.  

Bayrağım benden uzak değil, ancak 
yanımda olsa da özlerim. 

Hayatıma birçok insan gelmiş, gitmiştir. 
O ise her zaman yanımdadır. Bugünlerde 
olduğum gibi ne zaman yüreğim sıkıştırsa 
onunla dertleşirim. Sırlarımı açarım. Bili-
rim ki, ihanet etmez, kandırmaz, aldatmaz.  

Neden bayrak diye sormuştun ya, bun-
lardan daha güzel bir sebep olabilir mi? 

Ayrıca, sebep arama. Çok sebep var. 
Hangisini anlatayım. Tutsakları mı? Bin-
lerce şehidi mi? Yetim çocukları mı? Dul 
kalmış kadınları mı? Türk Lirasının eridi-
ğini mi? 

Bizi birleştirecek tutkuyla, arzuyla sarı-
labileceğimiz, dünya da böylesine anlamlı, 
biyografisi güzel başka bir bayrak yok.   

Okuyor anlıyorsun, farklı değilsin. Sade-
ce diline getirip söyleyemiyorsun. O halde 
sende nedenlerini, içimdekileri ve cevabını 
bildiklerini sorma!

Bazı hisler vardır, kelimelerle anlatıla-
maz. Derin bir ahhh çekersin ya.. Sevdiğim 
söz konusu olunca böyle oluyorum.  

İşte böyle durumlarımda, ne bana, ne 
bayrağıma, ne de parama ve de sevdiğime, 
DOKUNMA…

Değer verdiklerime başka elleri dokun-
durma, yanarsın. 
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Kutsalıma, dokunma 
yanarsın! erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU
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2022 YILI MEMUR ÖĞLE YEMEĞİ
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

2022 YILI MEMUR ÖĞLE YEMEĞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/755378
1-İdarenin
a) Adresi :BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 

ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124131189 - 2124131289
c) Elektronik Posta Adresi :hdarcan@zeytinburnu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Öğle Yemeği 74.018 Öğün Kahvaltı 

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

b) Yapılacağı yer :ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİZMET BİNASI
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Zeytinburnu Belediyesi İhale Salonu
b) Tarihi ve saati :17.12.2021 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel ki-
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan ya-
bancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporu:
İstekliler kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sanatkarlar odası tarafından mev-
zuatına uygun olarak düzenlenmiş ihale tarihinde geçerli olan Kapasite raporu sunacaklardır.
Kapasite raporu en az 100 kişilik yemek (gün/tabldot) ve 50 kişilik kahvaltı üretim ve paket  kapasite-
sinin olduğunu ve İstanbul il sınırları içerisinde üretim tesisini göstermesi gerekmektedir.
İş ortaklıklarındaki ortaklardan her birinin kapasite raporuna ilişkin olarak iş ortaklığındaki hissesi
oranında yeterliği sağlaması gerekir.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
TS 8985 - HİZMET YETERLİLİK BELGESİ 
TS 13075 - İŞ YERLERİ GIDA MADDELERİ TAŞIMA HİZMETLERİ BELGESİ 
TS 13811- HİJYEN VE SANİTASYON YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ 
TS 6914 - GIDA MADDELERİ İMAL EDEN, HAZIRLAYAN, DEPOLAYAN VE SATAN YERLER İÇİN
GENEL KURALLAR 
TS 13027 - GIDA ÜRETİM YERLERİNDE HİJYEN VE SANİTASYON-GENEL KURALLAR 
TS 9433 - İŞ YERLERİ – HIZLI YEMEK SERVİSİ YAPAN YERLER – GENEL KURALLAR
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu kurumları ve özel sektörde yapılan yemek yapım ve dağıtım işleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zeytinburnu Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,82
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

DÜZENLENEN progra-
ma, AK Parti İstanbul 
Milletvekilleri Erol 

Kaya, Ravza Kavakçı Kan, 
Osman Boyraz, Hasan Turan, 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı ile çok sayıda kitapse-
ver katıldı. Programa katılan 
konuşmacılar İsmet Uçma ile 
ilgili anılarını anlattılar. Anıların 
anlatıldığı sırada başta İsmet 
Uçma’nın ailesi olmak üzere 
katılımcılar duygu dolu anlar 
yaşadılar. Anma programının 
ardından AK Parti İstanbul 
Milletvekili Erol Kaya ve Tuzla 
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazı-
cı, kitaplarını imzaladı.  AK Parti 
İstanbul Milletvekili Osman 
Boyraz, ”İsmet Ağabey ile her-
kesin özel bir hukuku vardır ama 
bizim aramızdaki hukuk bir evlat 
baba ilişkisiydi. Kendisiyle ta-
nıştığımız 11 yılda evlatlarından 
daha çok zaman bana ayırdığını 
her daim ifade ediyorum, ben 
de anne ve babama ayırdığım 
zamandan daha fazlasını İsmet 
ağabeye ayırmıştım” dedi.

İz bırakan birinsandı
AK Parti İstanbul Milletvekili 
Hasan Turan,” Bazı insanlar 
kimseye dokunmaz ama bazı in-
sanlar hayatlara dokunur, kalp-
lere dokunur ve iz bırakır. İsmet 
ağabey de iz bırakan insanlardan 
bir tanesiydi. Benim hayatımda 
gençlik yıllarından beri tanıdı-
ğım, tanıştığım bir ağabeyimizdi. 
Diğer tüm sıfatların ötesinde 
bizim için İsmet ağabeydi” dedi.

Evlatlarına aşıktı
AK Parti İstanbul Milletveki-
li Erol Kaya,” İsmet ağabey, 
çeyrek asrı aşan yakın dostlu-
ğumuzun bir süreci yarım asra 
yaklaşan da bir kadim dava 
dostluğumuz olan bir abi-
mizdi. O evlatlarına aşık olan 
bir insandı. Hayatını yeniden 
tanzim etmeyi düşündüğünde; 

‘Sen yapamazsın, sen çocukla-
rına aşıksın’ dedim. Sonra geldi 
bana, ‘Doğru söylüyorsun’ dedi. 
Kendisinden küçüklerin ağabeyi, 
yaşıtlarının arkadaşı, büyüklerin-
de dava adamı temsili noktasın-
da muhteşem bir insandı” dedi.

Değerli fikirleri vardı
Anma programında söz alan 
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi 
Yazıcı,” Ben bir ağabeyim hak-
kında konuşacağım. Kendisi ile 
partimizin kuruluşunda, siyasete 
adım attığım günlerde bir fikir 
fırtınası ekibinde bulunduğum 
günlerde tanıştım. Çok eskiye 
dayanan birlikteliğimiz başladı. 
Ondan sonra, birçok ortamda 
kendisinin düşünceleri ve fikirleri 
ile tarihe baktığı perspektif bakış 
açıları ile beraber geleceğe nasıl 
bakılması konusundaki vermiş 
olduğu çok değerli fikirlerinden 
istifade etme fırsatı buldum. Bir 
kardeşi olarak gerçekten bana 
çok şey kattı. Her kitap fuarında, 
yazmış olduğumuz kitaplarda 
herkesi mutlaka okumaya teşvik 
ederken, fikri hayatımızda çok 
önemli olan dergicilik konusunda 
çok teşvikleri ile sadece kendi ca-
miasında değil, partimizde değil, 
ülkemiz için çok değerli ifadeler 
ve kazanımlar katmıştır” dedi.

Çok ufuk açmştır
İsmet Uçma’nın okul yıllarında 
bile koltuğunun altında kitap 
olduğunu belirten Başkan 
Yazıcı,” Kendisi okul yıllarında 
bile koltuğunun altında kitapla 
gezerdi. Kitabı bilgi kaynağı 
olarak hiçbir zaman eksiltmeyen 
ve herkesi okumaya teşvik ettiği 
gibi aynı zamanda hangi kitap 
olursa olsun, ‘Kitap zehir bile 
olsa, panzehri yine kitaptır’ der-
di.  Kendisinin her zaman bize 
katmış olduğu o güzel ifadeler-
den dolayı, hep farklı açılardan 
bakmayı öğrendiğimizi ifade 
etmiştim. Bana çok büyük bir 
ufuk açmıştır” dedi. DHA

Geçen ay hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Dr. İsmet Uçma anısına Tuzla Belediyesi Kitap Fuarı’nda an-
ma programı düzenlendi. Programda konuşan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “İsmet ağabey bana çok şey öğretti” dedi

ismet ağabey 
bana çok 

şey öğretti

Fatih’de metruk binada çıkan yangına müdaha-
le etmeye giden itfaiye ekiplerinin araçları, dar 
sokaklarda hatalı park edilen araçlar nedeniyle 

yangın bölgesine ulaşamadı. İtfaiye erleri 
hortum uzatarak yangına müdahale etti

EMİNÖNÜ Demir-
taş Mahallesi Hay-
riye Hanım Sokak’ta 
metruk binada saat 
11.00 sıralarında 
henüz bilinmeyen 
bir nedenle yangın 
çıktı. İhbar üzerine 
olay yerine çağırılan 
itfaiye ekipleri, so-
kakların dar olması 
ve yapılan hatalı 
park nedeniyle 
yangına müdahale 
etmekte zorluk ya-
şadı. İtfaiye araçları, 
yangın bölgesine 
ulaşamayınca, ekip-
ler hortum uzatıp 
yangına müdahale 
etmeye çalıştı. Yan-

gın bölgesine sadece 
küçük bir itfaiye ara-
cı girebildi. Yangın 
kısa sürede kontrol 
altına alınarak, sön-
dürüldü.  Demirtaş 
Mahalle Muhtarı 
Sümer Yükselen, 
“Defalarca söylüyo-
ruz. Buralar tarihi 
kalıntılar olduğu için 
maalesef yıkılamı-
yor. İçerde tinerciler, 
her türlü kötülükler 
oluyor. Sokaklar çok 
dar. Herkesin kendi 
aracı var. Başka yere 
de park etmiyorlar. 
İtfaiye giremez. Biz 
de çok tedirginiz.” 
diye konuştu.

Fatih’te itfaiyeye 
hatalı park engeli



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işti-
raklerinden Metro İstanbul, İstanbullulara
daha güvenli ve konforlu hizmet sunabil-

mek için yürüttüğü çalışmalar ödüllendirildi.
Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Metro İstan-
bul, raylı sistem işletmeciliğindeki başarısını “5
Yıldız Belgesi” ile tescilledi. Türkiye’nin en
büyük kent içi raylı sistem işletmecisi Metro İs-
tanbul, Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer),
European Foundation for Quality Manage-
ment (EFQM) Avrupa Kalite Yönetim Vakfı
Mükemmellik Modeli doğrultusunda yaptığı
yetkinlik değerlendirmesi sonucu;  Türkiye’de
“5 Yıldız Belgesi” alan ilk ve tek raylı sistem iş-
letmecisi oldu. 2021 yılında KalDer EFQM Ta-
nıma ve Ödül Programına 11 kuruluş katıldı. 2
kuruluş isminin gizli kalmasını tercih etti.

Geçici kurumlar olduğunu biliyoruz

Bu yıl 17 Kasım’da 30’uncusu düzenlenen Ka-
lite Kongresi’nde Türkiye Mükemmellik Ödül-
leri sahiplerini buldu. Etkinlikte Metro
İstanbul’un kalite belgesini alan Genel Müdür
Özgür Soy, 5 yıldız almaya hak kazandıkları
için çok mutlu olduklarını ifade etti. EFQM de-
ğerlendirmesine; kurumsallaşmak, süreç olgun-
luk seviyesini artırmak ve başarılarını
sürdürülebilir hale getirmek amacıyla katıldıkla-
rını vurgulayan Soy, “Metro İstanbul bir
ucunda 2.2 milyon yolcunun, diğer ucunda bin-
lerce tedarikçinin yer aldığı dev bir ekosistemin

ortasında yer alıyor. Kalıcı başarı elde etmek
için tüm paydaşlarınızla entegre olarak bu eko-
sistemi iyi yönetmeniz gerekiyor. EFQM Mo-
deli de özellikle bu konuyu değerlendiriyor”
dedi. 

Kurumsal bir şirketiz

Yolcu memnuniyeti, çalışan sağlığı ve çevresel
etkiler konusunda da gerekli temel şartları ga-
ranti altına almak istediklerine dikkat çeken Soy,
“İnsanların geçici, kurumların kalıcı olduğunun
bilincindeyiz. Bu nedenle de 50 yıl sonra İstan-
bul’da metro hatlarını kullanan torunlarımızın
bile meyvelerini yiyebileceği, sürdürülebilir bir
yönetim modeli ve kurumsal bir sistem hayata
geçirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

Yüksek hedefler

Özgür Soy, kazanılan başarıda tüm çalışanların
payının olduğunu belirterek, konuşmasını şöyle
bitirdi: Güzel sonuçlar büyük emeklerle geliyor.
Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Yakın zamanda da uluslararası metro işletme-
leri kıyaslama organizasyonu Comet’in yaptığı
yolcu memnuniyeti araştırmasında Metro İs-
tanbul olarak 84 puan aldık ve dünyanın önde
gelen 25 metro işletmesi arasında birinci olduk.
Son 7 yıldır ilk defa 80 puanın üzerine çıkarak
müşteri memnuniyet oranımızda önemli bir sıç-
rama gerçekleştirmiş olduk. Başarıya alışmış
şirketler hep daha yükseğini hedefler.”

İstanbul metrosu
artık 5 yıldızlı
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G eçen haftaki yazımda kendimizi
gerçekleştirmenin, bir üst versi-
yonumuza erişmenin, kısaca ba-

şarının yollarından birinin de
kullandığımız kelimeler olduğunu belirt-
miş, bu konuda yazar, eğitmen ve ayrıca
benim de metin danışmanlığımı yapan
sevgili kardeşim Göksel Bekmezci’nin
yazdıklarından örnekler paylaşmıştım; bu
hafta da konumuz kelimeler ve tabii ki
rehberimiz yine onun kaleminden çıkan
“Sözün Büyüsü” kitabı…

"Önce bir kelime yaratır, bir anlamı 
o kelimeye kodlarsınız. Kullandığımız 
kelimeler, bizim nasıl düşündüğümüzün 
dokusunu oluşturur, kararlarımızı 
doğrudan etkiler."
Anthony Robbins

Alış ve Pazarlama

Kitapta ilgimi çeken başlıklardan biri de
Alış ve Pazarlama’ydı. Yaptığım işin kolla-
rından birinin de satış ve pazarlama üze-
rine olmasından dolayı doğrusu ezberimi
bozan bir yaklaşımla karşı karşıya oldu-
ğumu başlığı okuduğum an hissetmiştim. 

Sosyal medyada binlerce iletilere rast-
lıyoruz. Arkadaşlarımızın, haber siteleri-
nin, ünlülerin, reklam verenlerin ve daha
yüzlercesinin… Spor haberlerine baktığı-
mızda takımların borç içinde yüzdükle-
rini, dünya klasmanında geri düşmelerini,
hakemlerin haksızlık ettiklerine dair id-
dialarını okuyor; ekonomiye kulak verdi-
ğimizde durmaksızın yükselen döviz
haberlerini duyuyor, yakınlarımızın (ge-
nellikle ilgi çekmek için) kişisel paylaşım-
larındaki hastalık haberlerini görüyor,
komşumuzla ayaküstü sohbetimizde
memleketin olumsuz meselelerini konu-
şuyoruz… Üstelik bunları her gün tekrar
ediyoruz. 

Hiç mi sevindirici haberler almıyor,
iletilerde rastlamıyoruz? Elbette güzel
haberler de karşımıza çıkmıyor değil,
ancak bu söylediklerimin yanında o
kadar az kalıyorlar ki neredeyse farkına
dahi varamıyor veya hemen unutuyoruz.

Üst paragraftaki yazdıklarımdan yola
çıkarak; çocukluktan yetişkinliğimize
değin ‘borç’, ‘geri’, ‘düşüş’, ‘haksızlık’,
‘değer kaybediş’, ‘hastalık’ ve buna yakın
olumsuz kelimeleri duyduğumuzda, bilin-
cimiz de bu yapıya göre şekilleniyor.
Çünkü her bir kelimenin bilincimizde 
bir kodu mevcut. Bundan dolayı iyiyi 
kötüyle, güzeli çirkinle, aydınlanmayı 
karanlıkla, özgürlüğü tutsaklıkla anlat-
maya başlıyor; ‘başarılı olma’ yolunda
ana caddeleri değil de ara sokakları kul-
lanıyor, kimi zaman da çıkmaz sokaklara
sapıyoruz. Bu da gösteriyor ki kişisel ge-
lişim sürecimizde özenimizi sadece kul-
landığımız kelime ve cümlelere değil,
aynı zamanda duyduklarımıza da göster-
meliyiz. Hangi sesi veya sözü duyuyorsak
o bölgenin ya içinde ya da yakınlarında-
yız demektir; bu gürültü de olabilir, 
iyilik-güzellik de… 

“Seçtiğiniz hayatlar, 
kullandığınız sözlüklerinizi ve  
sözcüklerinizi de belirler.” 
Murathan Mungan
Bir de iş alanımızda kullandığımız

söylemlerimiz var ki işte orada sadece
kelime satın almayız, aynı zamanda 
kendimize tavır da satın alırız.

Nasıl mı? Gelin bu kısmı doğrudan
Göksel Bekmezci’nin ‘Sözün Büyüsü’
kitabından okuyalım:

“Her bir kelimenin, kavramın, sözün
bilincimizde kodları vardır. Bu kodlar o
sözcüklerle –hazırlarsa eğer– harekete
geçer veya uyanırlar. İşte, alış ve pazar-

lama dediğim tam da burada
başlar! Bir mağazaya gidiyor, aradığımız
ürünü bulamadığımızda bir satış görevli-
sinden destek talep ediyoruz. Ürün 
mağazada bulunmuyorsa eğer;

“Maalesef elimizde yok,”
“Özür dilerim, o ürünümüzden hiç

kalmadı,”
“Üzgünüm, söylediğiniz ürünü 

satmıyoruz,” yanıtlarını alıyoruz.
“Satıcı ne yapsın?” dediğinizi duyar

gibiyim… “Onun elinden başka ne gelir
ki”, “O da emir kulu…” Elbette bir sa-
tıcı, aranan ürün bulunmadığında bunu
müşteriye kibarlıkla dile getirecektir.
Peki, müşteri gittikten sonra personel ne
elde edecektir?

“Maalesef.”
“Yok.”
“Kalmadı.”
“Özür dilerim.”
“Üzgünüm.”
“Hiç.”
Herhangi birimiz bu sözcükleri, günde

ortalama on beş, yirmi defa tekrar ettiği-
mizde neyi var ederiz? Bir de bu tekrar-
lara sözcüğün tavrını, duygusunu da
kattığımızda? Bilinçaltımız bu durumu
iş sektörü-özel hayat başlıkları altında

mı değerlendirecek yoksa konuyu
orada başka, burada başka diye mi ele
alacak dersiniz? Hayır! Bilinçaltımız bu
ayrımları yapamaz. Birçok kilolu kimse
vardır ki kilolarının temeli çok yemek ye-
meye değil, az sevilmiş olmasına dayanır.
İlgiye, şefkate açsak şuuraltımız bu boş-
luğu en kolay gıda alımı ile kapatır.
“Maalesef”, “yok”, “kalmadı” sözcük-
lerini duygularıyla birlikte gün içinde
sıkça kullandığımızda “özür dilerim 
tadında” mahcup bir kaderi de kendimiz
için inşa edebiliriz. Bu da yaşamımızın
genelinde, özellikle de ilişkilerimizde
edilgen bir kişi haline dönüşmemize
neden olabilir.”

“Kelimenin özü nefestir. 

Ve bir kelime aslında insanlığın 
sesi, nefesidir.” 
Göksel Bekmezci
Ben de siz sevgili okurlarıma soruyo-

rum; siz, başarı yolculuğunuzda hangi
sözcükleri ve sözleri kullanıyorsunuz?
Nice kimse var ki bu yola heyecanla çık-
mış, fakat kullandığı kelimelerden dolayı
kendini ya yavaşlatmış, ya epey geride bı-
rakmış ya da çemberin dışına çıkartmıştır.

“Aslında bu işe iki sene önce girsey-
dim…” (Keşke)

“Ürünün fiyatları bu kadar yüksek 
olmasıydı…” (Odak kayması)

“Ben kariyer alırdım ama…” (Mazeret)
“Kısmet…” (Serbest düşüş)
“Hayırlısı diyelim…” (Ne çıkarsa

bahtıma)
Bu ve benzeri söylemlerimiz bizi he-

deflerimizin merkezinden uzaklaştırır.
Hiçbir keşkenin, hiçbir bahanenin ve hiç-
bir şikâyetin bugüne değin anıtı dikilme-
miştir. Hiçbir toplumda “Aslında
başaracaktı ama…” başlığında bir ödül
töreni ya da “Aslında iyi insandı ama…”
başlığında bir anma töreni düzenlenme-
miş, kendilerine onur ödülleri verilme-
miştir. Mustafa Kemal Atatürk’ün
söylemi ile “Yaşamak demek çalışmak
demektir.”

İfadelerimizden pişmanlık, mazeret,
kadercilik ve benzeri enerjileri arındırdı-
ğımızda varlığımızı da görünür kılarız.

Varlık zaten görünür değil mi diye so-
rabilirsiniz? Bir beden olarak evet fakat
bir bilinç olarak her zaman görünür de-
ğildir. Bunu bazı söylemlerimizde gör-
mek pek ala mümkündür.

Kitabın, “Bilinçaltının Anlamadığı Ke-
limeler” bölümünde buna dair birçok
örnek paylaşılmış. Ben burada sadece
‘çalışmak’ kelimesini dâhil edeceğim. Bil-
diğiniz gibi hangi konudan söz edersem
edeyim; hem söylemlerimin hem eylemle-
rimin merkezinde ‘çalışmak’ vardır.
Ancak hiçbir surette bu kelimeyi tek 
başına ne kullanır ne de uygularım. Her
zaman başka bir sözcükle kullanarak 
konunun altını çizerim: doğru çalışmak, 
verimli çalışmak, planlı çalışmak gibi…

Var sayalım henüz kitabı basılmamış
bir yazarsınız ve fırsat kolluyorsunuz.
Rastlantı bu ya, büyük bir yayınevinin
sahibi ile yan yana geldiniz ve size hangi
işle ilgili olduğunuzu sordu… Siz de
yazar olduğunuzu belirttiniz. Hangi
alanda yazılar yazdığınız sorulunca da
“edebi metinler üzerine yazmaya çalışı-
yorum” dediniz. Bu benzetmenin finalini
bir de şöyle değiştirelim; hangi alanda
yazılar yazdığınız sorulduğunda “roman,
hikâye yazıyorum” dediniz. Sizce yayın-
evi sahibi, ilgisini hangi yanıtınıza verir?

Bir konferans vereceksiniz ve söze
şöyle girdiniz; “Bugün size başarının
temel yasalarını anlatmaya çalışaca-
ğım…” Bir de diğer ihtimali denediniz
ve “Bugün size başarının temel yasala-
rını anlatacağım” dediniz. Hangi söylem
yere daha sağlam basıyor? Hangi ifade,
konuyu daha ciddi kılıyor, dinleyicilerin
odaklanma seviyesini yükseltiyor?

“Gelmeye çalışırım”, “Yapmaya gay-
ret ederim”, “Bitirmeyi denerim” ve
benzeri söylemler güvensiz ifadelerdir.
Çünkü net değildirler. Saat 15’te orada
olurum demekle, orada olmaya çalışırım
demek arasında büyük bir fark vardır. Bu
farkı biz dilde görebiliriz oysa bu mesafe
dilde değil, duygudadır. Duyguda olduğu
için dile vurmaktadır. Kendimizi gerçek-
leştirmenin ilk kurallarından bir tanesi
konuşmalarımızın, anlattıklarımızın bi-
lincinde olmaktır. Ne söylediğimiz, nasıl
söylediğimiz, ne ve nasıl anlaşılacağı 
bütünsel dikkati gerektirir. Ve bu konu
doğrudan bizim ilgi alanımızdadır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1495536)

9 KALEM MUHTELİF MALZEME ALIMI İŞİ
ÇATALCA BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

9 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı işi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/756191
1-İdarenin
a) Adresi :VEZİRFERHATPAŞA CD ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4446102 - -
c) Elektronik Posta Adresi :catalcadestekhizmetleri@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :9 Kalem Muhtelif Malzeme Alımı işi

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

b) Teslim yeri :Çatalca Belediyesi sorumluluk sahasına peyder pey
c) Teslim tarihi :İdarenin yükleniciye elden/faks/email 

yolu ile talebi doğrultusunda 2 (iki) iş 
günü içerisinde idarenin uygun gördüğü 
noktaya peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati :15.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. 
Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a 
kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara
ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya

da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde tek sözleşmeye dayalı, gıda tüketiminde kullanılmak şartıyla; muhtelif
plastik malzeme veya muhtelif kağıt malzeme veya muhtelif mefruşat malzemeleri veya muhtelif 
karton bardak satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
Satın Alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

ziya@ziyayilmaz.com

HAYATTAN NOTLAR

Ziya Şakir yılmaZ 
Sözün büyüsü (2)

DAHA İYİ BİR
SİZ MEYDANA
GELEBİLİR
Kendinize bir ödev verin ve gündelik hayatı-
nızda en sık kullandığınız kelimeleri, sözleri
yazın. Ardından yazdıklarınızı tek tek değer-
lendirin. Hangisi amacınıza hizmet ediyor,
hangisi sizi olduğunuzdan küçük gösteriyor,
hangisi sizi yükseltmeye, ilerlemeye sevk
ediyor? Hangilerini çıkarmalı, hangi yeni
sözcükleri hayatınıza almalısınız? Böylece
bir iç yapılanma ile kendinize yepyeni bir
karakter yaratabilir ve bu karakterin söy-
lemlerini daha etkin, daha güçlü kılabilir ve
kendinizden örnek alınabilecek bir model
var ederek ‘Daha İyi Bir Siz’ meydana geti-
rebilirsiniz. Değişim ne dünde ne yarında;
değişim bir tek şimdi’de gerçekleşebilir!

Metro İstanbul, KalDer tarafından düzenlenen yetkinlik değerlendirmesi
sonucunda; 10 kuruluşu geride bırakarak 5 yıldız birden aldı

EFQM HAKKINDA
EFQM (Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı),
1988 yılında 14 üye ile kuruldu. “Avru-
pa’daki kuruluşların sürdürülebilir mükem-
melliğini sağlayabilmek için itici güç olmak”
amacıyla kurulan vakıf; 1992 yılında İş Mü-
kemmelliği Modelini geliştirdi. Bu model ile
müşteri tatmini, çalışanların tatmini ve top-
lum üzerindeki etki konularındaki başarı-
nın, politika ve stratejilerin, çalışanların,
kaynakların ve süreçlerin uygun bir liderlik
anlayışıyla yönlendirilmesi ile sağlanabile-
ceğini ve böylece iş sonuçlarında mükem-
melliğe ulaşılabileceğini vurgulanıyor.
Model’deki dokuz ana kriter; kuruluşun
mükemmelliğe erişme yolunda gösterdiği
çabalara ilişkin değerlendirmeleri içeriyor.  

Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Metro
İstanbul, raylı sistem işletmeciliğindeki
başarısını “5 Yıldız Belgesi” ile tescilledi.



ÇEŞİTLİ ziyaret ve temaslarda 
bulunmak üzere Osmaniye’ye 
gelen Tarım ve Orman Bakanı 

Bekir Pakdemirli, ilk olarak Osmani-
ye Valiliği’ni ziyaret etti. Vali Erdinç 
Yılmaz, milletvekili İsmail Kaya, vali 
yardımcıları, bölge ve kurum müdürleri 
tarafından karşılanan Bakan Pakde-
mirli, daha sonra valilik şeref defterini 
imzaladı. Ardından, Osmaniye Belediye 
Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığı’nı 

ziyaret eden Bakan Pak-
demirli, tarım ve orman 
sektör temsilcileriyle 
sivil toplum kuruluşla-
rının temsilcileriyle bir 

araya geldi.

Tırmanış var
Türkiye’nin gıda stoklarının 
yeterli olduğu söyleyen Bakan 

Pakdemirli, “Türkiye’de kimse, sentetik 
olarak veya gereksiz yere gıda stoklarıy-
la alakalı spekülasyon yapmaya kalkma-
sın. Geçen hafta içerisinde şekerle ilgili 
sanki arz problemi varmış gibi bir konu 
yapılmaya çalışıldı. Bugün itibarıyla 
Türk Şeker Fabrikaları, arzına devam 
etmekte, sektörümüzde arz fazlası var. 
Hatta bu arz fazlasının önemli bir kısmı 
da ihracat oluyor. Pandeminin başın-
dan beri Türkiye, güçlü üretim alt yapısı 
ve gıda sanayi perakende ve lojistik 
sektörleriyle hiçbir problem yaşamadı. 
Bundan sonra da tüketicimize hiçbir 
problem yaşatmıyor olacağız. Elbette 
gıda fiyatlarıyla alakalı ciddi bir artış 
var. Bu artışın ana ve temel sebeplerin-
den bir tanesi, yurt dışı fiyatlarında çok 
ciddi bir tırmanış var. Birkaç misline 
çıkan fiyatlar var. Tüm dünyadaki ge-
lişmiş ülkeler de dahil olmak üzere gıda 

fiyatlarındaki artış, dünyanın ana gün-
demine oturmuş durumda. Biz bununla 
ilgili olarak, ilgili gıda komitelerinden 
hem kısa, hem orta, hem de uzun vadeli 
tedbirlerin hepsini hükümetimiz içeri-
sinde konuşuyoruz” dedi.

Her konuda iddialı
Bakan Pakdemirli, 20- 25 yıl içerisinde 
gıdaya ihtiyacın yüzde 60 oranında 
artacağını belirterek, konuşmasını 
söyle sürdürdü: “Suya ihtiyaç ise yüzde 
15 fazla artacak. Bunun anlamı şudur; 
daha verimli olmamız lazım. Yani suyu 
daha verimli kullanmamız lazım, daha 
verimli bir şekilde gıdayı da üretiyor 
olmamız lazım. Daha verimli teknikler-
le, daha hızlı bir üretime doğru gidiyor 
olmamız lazım. Suyun yüzde 70’inden 
fazlasını kim kullanıyor, tarım kulla-
nıyor. Yani bizler kullanıyoruz ama 

unutmamamız lazım, su stresi çeken 
bir ülkeyiz. Son 19 yılda 613 baraj 
yaptık. Belki bu rakam size bir şey ifade 
etmiyor olabilir ama 80 yılda yapı-
lan yani 2002’ye kadar yapılan baraj 
sayısının tam 2,5 mislini biz yaptık. Bu 
depolamalar olmasaydı bugün gerçek-
ten Türkiye çok ciddi kıtlık, çok ciddi 
gıda arzı riskiyle karı karşıya kalabilir-
di. Cumhurbaşkanlığı Hükümet siste-
minde, tam 72 tane baraj tamamlayıp, 
su ve sulama tesisleriyle alakalı bin 
tesis tamamladık, 41 milyar lira yatırım 
yaptık. 2021 DSİ bütçemiz 18 milyardı, 
2022 bütçemiz 25 milyar liradır. Şunu 
ifade etmek istiyorum, Türkiye artık her 
alanda hep her şeyin birincisine imza 
atan bir ülke. Özellikle son 20 senede 
Türkiye, artık her konuda iddialı ve her 
konuda işin en iyisine, en yenisine ve 
en büyüğüne imza atan bir ülke oldu.”
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Kadınlara girişimcilik çağrısı
TÜRKİYE Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu, güçlü bir 
Türkiye için kadın ve erkeğin 

omuz omuza iş hayatına 
dâhil olması gerektiğini 

vurgulayarak, genç kızlara 
iş hayatına atılırken ‘giri-

şimcilik’ fikrini önceliklerine 
almaları çağrısında bulundu

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ‘19 Kasım 
Dünya Kadın Girişimcilik Günü’ dolayısıyla 
yaptığı yazılı açıklamada, kadınların çalışma 
hayatına katılımlarının artmasının ekonominin 
en temel meselelerinden birisi olduğunu söyledi. 
Sadece erkek gücüne ve hâkimiyetine dayalı bir 
üretim modelinin mümkün olmadığını belirten 
Hisarcıklıoğlu, “Türkiye için kadın ve erkeğin 
omuz omuza iş hayatına dâhil olması gerektiğine 
inanıyoruz. Bugüne kadar hep kız çocuklarınız ile 
erkek çocuklarınız arasında miras ayrımı yapma-
yın dedik. Eşitliği savunduk. Bundan böyle de 
kızlarınıza da şirket yönetimlerinde yer açın diyo-

ruz. Güçlü bir Türkiye için kadın ve erkeğin omuz 
omuza iş hayatına dâhil olması gerekiyor” dedi.

Ulusal yürütüyoruz
2007’de kurdukları TOBB Kadın Girişimciler 
Kurulu’nun (KGK) 81 ilde oda ve borsaların 
koordinasyonunda projeler gerçekleştirdiğini kay-
deden Hisarcıklıoğlu, “Ülkemizde kadın girişimci 
oranı yüzde 6’dan yüzde 10’a çıktıysa bunda 
TOBB KGK çalışmalarının rolü büyüktür. Genç 
kızlarımıza girişimcilik konusunda ‘cesaretli olun’ 
diyorum. İş hayatına atılırken girişimcilik fikrini 
öncelikli olarak düşünsünler” ifadelerini kullandı.

TÜRKiYE’NiN GIDA
STOKLARI YETERLi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye’nin gıda stoklarının yeterli olduğu söyledi

Çayın başkenti Rize’deki kafelerde bir bardak çay 10 
liradan satılınca vatandaş isyan etti. Halk “Çay İstan-
bul’da, Ankara’da daha ucuz” diyerek tepki gösterir-

ken, işletme sahipleri ise kiralardan dert yanıyor
İL genelinde 49 bin 960 
hektarlık alana yayılan 
çay, Rizelilerin geçim 
kaynağı. Yıllık ortalama 
1 milyonu aşkın yaş çay 
karşılığında üretilen 300 
bin tona yakın kuru çay 
Rize’den tüm Türkiye’ye 
yayılıyor. Buna rağmen 
bir bardak çayın kentteki 
kafelerde neredeyse 10 
lirayı bulmasının vatan-
daşı rahatsız ettiği belir-
tildi. Kafeterya sahipleri 
her ne kadar kiralardan 
dert yansa da tüketiciler 
en çok tüketilen ürün 
olduğu için çay fiyatı-
nın suiistimal edildiğini 
düşünüyor.

İstanbul’da ucuz
Rize’deki çay fiyatları-
nın işletme sahiplerinin 
doyumsuzluğundan 
kaynaklı olduğunu dile 
getiren Kerem Ali Marap 
isimli bir genç, “Çay fi-
yatları pahalı. İstanbul’a 
ve Samsun’a gittim, ora-
da çay fiyatları gerçekten 
daha ucuz” dedi.

Buna karşıyım
Yasemin Özçelik isim-
li başka bir vatandaş 
da “Rizeliyim, Rize’de 
yaşıyorum. ÇAYKUR’a 
ait Ziraat Çay Bahçesi 
dışında hiçbir yerde çay 
fiyatları Rize standartları-
na göre uygun değil. Ben 
neden bir misafirimle Rize 
merkezde oturup bir çaya 
5 lira ödüyorum. Bu da 
en ucuzu tabi. Ben buna 
karşıyım, tepki gösteri-
yorum. Rize’deki birçok 
mekâna çay içmeye gitmi-
yorum” diye konuştu.

4 liradan satıyor

Muhammet Salih Balcı 
ise, kendisinin köyde 10 
ton çayı olduğunu, bu-
nun kilogramını 4 liradan 
sattığı halde kafede  bir 
bardak çayı 7-8 liradan 
içtiği için rahatsızlık duy-
duğunu ifade etti. Balcı, 
“Bu hiç adil değil. Kendi 
emeğimin karşılığını 
almıyorum. Diğer illerde 
daha ucuz” dedi.

Rizeliler 
fi yata
isyan 

etti

 ALLİANZ, 31 Ocak 2022 tarihine kadar 
devam edecek “TSS Gençlik Kampanyası” 
ile 18- 25 yaş arasındaki gençleri yılda 100 
TL’den başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağ-
lık Sigortası sahibi yaptığını açıkladı. Allianz, 
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konforunu 
gençlere uygun maliyet avantajı ile sundu-
ğunu duyurdu. TSS Gençlik Kampanyası 
kapsamında 18 ile 25 yaş arasındaki gençler, 
31 Ocak 2022 tarihine kadar yılda 100 TL’den 
başlayan fiyatlarla Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası sahibi olabiliyor. Kampanya ile ilgili 
değerlendirmede bulunan Allianz Türkiye 
Sağlık Sigortaları Genel Müdür Yardımcısı 
Okan Özdemir, gençlerde sigorta farkında-
lığını artırmanın ve onlarla bağ kurmanın 
öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. 
Özdemir, “Allianz olarak gençlerimizin de 
her daim yanındayız. Bu nedenle onlara, TSS 
ürünümüzden uygun maliyetlerle faydalanma 
imkânı sunuyoruz. Kampanya ile gençlerimiz 
yılda 100 TL’den başlayan fiyatlarla TSS’nin 
avantajlarından yararlanırken, ürünümüzün 
özelliği gereği limitsiz yatarak tedavi imkânına 
da kavuşacak” diye konuştu.

Gençler için sağlık
sigortası fırsatı

2021 yılı emlak vergisi 2. taksit ödemeleri 1 
Kasım itibariyle başladı. Emlak vergisi öde-
me işlemleri 30 Kasım’a kadar yapılabilecek. 
Emlak vergisi ödemeleri belediyelerin banka 
hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla 
ve e Devlet üzerinden ödenebiliyor. Emlak ve 
Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödeme-

lerde son gün tarih 30 Kasım. Emlak vergileri-
nin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. 
Emlak Vergileri emlak vergisi, banka hesabına 
havale, EFT, Gelir İdaresi Başkanlığı internet 
sitesi ve E-Devlet üzerinden ödenecek. Bazı 
belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi 
ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor.

Emlak Vergisi, belediyeler tara-
fından bina, arazi ve arsalar için 
tahsil edilen ve servete dayalı 
bir vergidir. Mükellefler 2. taksit 
ödemlerini 30 Kasım’a kadar 
yapabilecekler. 2021 yılı emlak 
vergi değeri yeniden değerleme 
oranının yarısı olan yüzde 4,55 
oranında artırılmıştı. Ödeme ya-
pılmadığı takdirde gecikme cezası 
aylık yüzde 2 olarak uygulanacak

Emlak vergisi nasıl ödenir?
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BUNLAR MiLLi 
iRADE GASPÇISI

Sadir Durmaz

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Dur-
maz, “Anketlere hiçbir şekilde itibar etmemenizi, bunların milli irade 
gaspçısı olduklarını gözden uzak tutmamanızı istirham ediyorum” dedi

MHP lideri Devlet Bahçe-
li’nin talimatıyla başlatılan 
‘Adım Adım 2023; İl İl 

Anadolu’ toplantıları kapsamında 
‘Ordu Buluşması’ gerçekleştirildi. 
Kentteki otelde düzenlen toplantıya 
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu 
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Dur-
maz, Merkez Yürütme Kurulu Üye-
leri Hüseyin Edis, Tarkan Toper ile 
Davut Haskırış, Adana Milletvekili 
Ayşe Sibel Ersoy, MHP Ordu İl Baş-
kanı Naci Şanlıtürk, ilçe başkanları, 
parti üyeleri, şehit aileleri, gaziler ve 
sivil toplum kuruluşu temsilcileri ka-
tıldı. Burada açıklamalarda bulunan 
Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Durmaz, kamu-
oyu araştırma şirketlerinin anket 
sonuçlarını değerlendirdi. Partisinin 
oylarının araştırma şirketleri tara-
fından düşük gösterildiğini söyleyen 
MHP’li Durmaz, “Kendilerine ka-

muoyu araştırma şirketi adı veren ve 
hemen her gün sözde anket sonucu 
açıklayan manipülasyon şirketleri 
bulunmaktadır. Bu sözde kamuoyu 
araştırma şirketleri, hiçbir bilimsel ve 
uluslararası kurala uymadan nerede 
nasıl yaptıkları bilinmeyen anketlerle 
aslında dezenformasyon yaratarak 
toplum mühendisliği yapmaktadır. 
İlginçtir; bunların tek hedefi, Milli-
yetçi Hareket Partisi’dir. Geçmişten 
bugüne bıkmadan, usanmadan, 
Milliyetçi Hareket Partisi’ni bilinçli 
bir şekilde düşük oy oranlarıyla 
vermektedir” diye konuştu.

Anketlere itibar etmeyin
Anket sonuçlarına itibar edilmemesi-
ni isteyen Genel Başkan Yardımcısı 
Durmaz, şunları söyledi:
“Burada ben birazcık hafızalarınızı 
canlandırmak istiyorum. Hatırlayınız, 
1999 yılında partimizin iktidar ortağı 

olduğu, koalisyon ortağı olduğumuz 
57’nci hükümet döneminde 18 Ni-
san’dan önce yapılan seçimlerde par-
timizi en babayiğit yüzde 11 gösterdi 
anket şirketlerinin tamamı. O günden 
sonra da çok yakın bir şekilde izleme-
ye devam ettik. Her seçimlerde parti-
mizin oyunu yarı yarıya gösterdiler. 
Oysa o seçimlerde Milliyetçi Hareket 
Partisi, Türkiye’de ikinci parti, sağda 
birinci parti oldu. O zaman yapılan 
başka bir mühendislikle terör elebaşı, 
bebek katili cani şubat ayında o günkü 
azınlık hükümetine teslim edilerek, o 
partinin birinci parti olmasına katkı 
verildi. Şimdi aynı şeyi yapmaya 
devam ediyorlar. Yerel seçimlerde 
partimiz yine yüzde 18 oy almışken, 
bizi yüzde 11’den fazla göstermediler. 
O yüzden bu anketlere hiçbir şekilde 
itibar etmemenizi, bunların milli irade 
gaspçısı olduklarını gözden uzak 
tutmamanızı istirham ediyorum.”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ba-
bacan, partisinin İl Başkanlığı 
Kongresi’ne katılmak üzere 
Sivas’a geldi. Kentte otelde 
sabah kahvaltısında basın 
mensupları ile buluşan 
Ali Babacan, gündeme 
ilişkin değerlendirme-
lerde bullundu. Parti 
olarak hem teşkilat-
lanma hem de yapa-
cakları çalışmaların 
hazırlıklarını büyük 
ölçüde tamamladıkla-
rını belirten Babacan, 
Gelecek Partisi ve Saadet 
Partisi ile birlikte 3’lü itti-
fak kurulup kurulmayacağı 
sorusu üzerine şöyle konuştu:  
“İttifak veya koalisyon şu anda 
bunların hiçbirisi bizim gündemimizde 
değil. Biz hiçbir ittifakın içinde değiliz. 
Bizim şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir 

durumumuz yok ama seçim günü 
yaklaşırken bütün alternatiflere 

bakacağız. Yani tek başımıza 
mı gireriz, ittifak içinde mi 

oluruz veya cumhurbaş-
kanlığı adaylığı konu-
sunda kendi adayımızla 
mı çıkarız ya da başka 
partilerle ortak bir 
aday üzerinde mi mu-
tabık kalırız; bunlarla 
ilgili hiçbir kararımız 
yok. Bunları kendi 
partimizin içinde dahi 

görüşmüyoruz. Kendi 
içimizde dahi ‘Şöyle mi 

yapsak, aday kim olsun’ 
falan türü şeyler hiç konuş-

muyoruz. Çok erken olduğu-
nu düşünüyoruz. Bu kadar erken 

bir şekilde bu konuların gündeme 
gelmesinin de Türkiye için iyi olmadığını 
düşünüyoruz.” 

SALI günü partisinin grup toplantısında 
konuşan MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun “Helalleşeceğiz” 
açıklamasına ilişkin, ‘’PKK’yi HDP’den, 
HDP’yi CHP’den ayırt etmek imkansız 
bir hal almıştır” ifadesini kullandı. Bah-
çeli’nin açıklamalarına sert tepki gös-
teren CHP İstanbul Milletvekili Aykut 

Erdoğdu, ‘’Kürt sorunu çözülür ve terör 
biter diye aklı çıkanlar var. Çünkü tüm 
varlıklarını teröre borçlular. Terör bittiği 
anda savunacakları tek bir fikirleri dahi 
yok” şeklinde cevap verdi. Erdoğdu, ‘’Ne 
dersek diyelim konuyu hemen teröre 
getiriyorlar. Bu sığ düşünce memleke-
tin önünde büyük engeldir’’ ifadelerini 
kullandı.

ZAFER Partisi Genel Başkanı 
Özdağ, parti il binasının açı-
lışında bulunmak ve bir dizi 
ziyaret için Sivas’a geldi. Öz-
dağ, parti binasının açılışı ön-
cesi kent merkezindeki esnafı 
ziyaret etti. Esnafla sohbet 
eden Özdağ, partilerinin, 
sığınmacıların Türkiye’den 
gönderilmesi için başlattığı 
10 milyon imza kampanyası 
için destek istedi. Burada esnafın 
2023’teki cumhurbaşkanlığı seçi-
minin ikinci tura kalması halinde hangi 
ittifakı destekleyeceklerini sorması üzerine 
Özdağ, “Biz iki ittifaka da eşit durumda-

yız. İkisini de eleştiriyoruz. Ona o 
zaman karar vereceğiz” dedi.

Ümit Özdağ, ardından parti 
binasının açılışına geçti. Sığın-
macılar konusunda yaptıkları 
çalışmaları tüm engellemelere 
rağmen ısrarla sürdürdüklerini 
belirten Özdağ, “Suriyelilerin 
Suriye’ye dönmesi için topladı-

ğımız 10 milyon imzayı Türkiye 
Büyük Millet Meclisi’ne teslim 

edeceğiz ama aynı zamanda 
Suriyelilerin, Afganların ve diğerle-

rinin Türkiye’de kalmasını isteyen ülkele-
rin büyükelçilerine vereceğiz. ‘Siz alın, siz 
besleyin’ diyeceğiz. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ittifakları konuşmanın erken 
olduğunu belirterek, “Şu an hiçbir ittifakta olma gibi bir durumumuz 
yok ama seçim günü yaklaşırken bütün alternatiflere bakacağız” dedi

Hiçbir ittifakta 
olmayacağız

Ali Babacan

AK PARTİ Grup Başkanvekili 
Bülent Turan, DHA’ya yaptığı 
açıklamada, CHP Genel Başkanı 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘helalleşme 
yolculuğuna çıkacağım’ açıklaması-
nı değerlendirdi. Turan, “Helalleşme 
ifadesi çok kıymetli bir ifade. Biz 
hakkı, hukuku, helalliği bilen insa-
nız. İsteriz ki, kim kimi kırmış ise 
ondan özür dilesin, helallik dilesin. 
2 kişi arasında kavga olur, tartışma 
olur, helallik olur. Ama zalim ile zul-
medilen arasında, mazlum arasında 
helallik olmaz; hesap sorulur. Örnek 
veriyor ‘ikna odalarındaki kızla-

rımızdan özür dileyeceğiz’ diyor. 
Kızla senin bir ortak yapın, bir karşı-
lıklı tartışman olmadı ki, sen zulüm 
ettin, o mazlum oldu. Bu helallik 
olmaz, bunun hesabının sorulması 
lazım. O kıza zulüm eden yapının 
özür dilemesi gerekir, af dilemesi ge-
rekir. Daha düne kadar ikna odaları 
mucidi CHP genel başkan yardımcı-
sı değil miydi? Daha düne kadar 28 
Şubat’ın mimarları kendi partisinde 
siyaset yapmadı mı? Hangisinden 
özür diledi, hangisinden geri adım 
attı. Hangisi ile hesaplaştı ki helallik 
diliyor” diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
‘helallik’ çıkışıyla ilgili, “Böyle helallik olmaz. İnsanları kat sayıdan, başörtüsünden, 
28 Şubat yıllardaki bir sürü sıkıntıdan dolayı çok büyük bedeller ödediler. Onları 
görmeyeceksiniz, şimdi ‘helallik istiyorum’ diyeceksiniz. Önce özür dileyecekler, af 
dileyecekler, hatta bu işi yapan darbecilerde olduğu gibi, 28 Şubat’ta darbe yapanlar 
gibi yargılanacaklar, sonra belki insanlar helal edecekler ya da etmeyecekler” dedi.

Önce özür dilesinler

Bülent Turan

VARLIKLARINI 
teröre borçlular

İttifaklara eşit durumdayız

AK PARTİ Genel Başkan Vekili 
Yıldırım, Gümüşhane’de parti-
sinin İl Danışma Toplantısı’na 
katıldı. Burada partililere seslenen 
Yıldırım, Gümüşhane’ye 19 sene-
de 18 milyar lira yatırım yaptıkla-
rını söyledi. Toplantıya telefonla 
katılan Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan da partilileri 
selamlayarak, Salyazı’da yapı-
mı süren Gümüşhane-Bayburt 
Havalimanı’nın 2023’ten önce 
hizmete gireceğini duyurdu. Tür-
kiye Cumhuriyeti tarihinde ger-
çekleştirdikleri en büyük reformun 

silahlı kuvvetler reformu olduğunu 
kaydeden Yıldırım, “Bu reform 
bize darbeden çıkmış bir ordu 
üzerinden daha 1,5 yıl geçmeden 
güneyimizde oluşturulmaya çalı-
şılan terör devletine karşı operas-
yon gerçekleştirdi. Fırat Kalkanı 
operasyonunu gerçekleştirdik. 
Bu silahlı kuvvetler, artık belini 
doğrultamaz, dedikleri bir anda en 
başarılı operasyonu gerçekleştir-
dik. Ocak ayında ise Zeytin Dalı 
operasyonunu gerçekleştirdik ve 
Fırat’ın batısını tamamen terör 
yuvalarından temizledik. Cumhur-

başkanı’mızın döneminde de Barış 
Pınarı harekatı ile Fırat’ın doğu-
sunu emniyet altına aldık. Sürekli 
içeride ve dışarıda konuşanları 
görüyoruz. Bunun sebebi açıktır 
çünkü Recep Tayyip Erdoğan bu 
ülkede var olduğu sürece emper-
yalist güçler amaçlarına erişemi-
yorlar, oyunları bozuluyor. Onarın 
kimin iktidar olduğuna ilgileri yok, 
onların ilgileri; onlara tabi olacak 
birilerini bulmak. Arkalarında yü-
rüyecek, onlar konuştuktan sonra 
konuşacak edilgen bir yönetici ve 
iktidara hevesleniyorlar. Türkiye, 
bu millet, bu gençler böyle bir 
duruma izin verir mi? Asla ver-
mezler” diye konuştu.

Helallik sandıkta 
görülecek

AK Parti Genel Başkan Vekili 
Binali Yıldırım, “Ana muhalefet 
partisi genel başkanı, helallik 
istiyor; verelim gitsin. Bizim mil-
letimiz; cömerttir, helallik isteye-
ne helalliğini verir. Bizim helallik 
vermemiz yetmez. 2023’te 
helallik, sandıkta görülecek. Eğer 
bir insanı sevmezseniz ülkeye 
hizmet edemezsiniz” dedi

Binali Yıldırım
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T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezi

(TC:99799117518) UMUT ERSOY ADRES KAYDI YOK 2021/44         01/03/2011 İLA 31/01/2012 GSS 3.600,66 TL
(TC:99847237076) MANDANA HEIDARI ADRES KAYDI YOK 2021/51         01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.661,76 TL
(TC:99841245046) MA FLORINDA DITAN ADRES KAYDI YOK 2021/63         01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 5.124,21 TL
( TC:99799255296) MIRTOGHRUL ALIYEV ADRES KAYDI YOK 2021/66         01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.661,76 TL
(TC:99802234232) SAID ALIZADA ADRES KAYDI YOK 2021/70         01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 4.254,91 TL
(TC:99811243232) RUSLAN ACHILOV ADRES KAYDI YOK 2021/83         01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 4.190,44 TL
(TC:99856213856) THEIN GI AUNG ADRES KAYDI YOK 2021/95         01/03/2011 İLA 30/06/2012 GSS 4.192,01 TL
(TC:99850251908) TURAL ZEYNALOV ADRES KAYDI YOK 2021/100     01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 4.254,91 TL
(TC:99814242706) ERIC ALBERN EDWARDS ADRES KAYDI YOK 2021/106     01/03/2011 İLA 07/01/2013 GSS 4.596,64 TL
(TC:99814268300) AKMYRAT ODEKOV ADRES KAYDI YOK 2021/108       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.809,82 TL
(TC:99826020354) ALIJE ASANOVA ADRES KAYDI YOK 2021/112       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.986,41 TL
(TC:99826261238) ABDUREYIM SEYIDOV ADRES KAYDI YOK 2021/116       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.950,32 TL
(TC:99796272326) ELDAR ABDULLAYEV ADRES KAYDI YOK 2021/118       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.941,70 TL
(TC:99820243940) NAURYZBAY KHALMURATOV ADRES KAYDI YOK 2021/125       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.950,32 TL
(TC:99820009850) VEPALY HUDAYKULOV ADRES KAYDI YOK 2021/129       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.941,70 TL
(TC:99814271652) LIAMAN KARIMOVA ADRES KAYDI YOK 2021/135       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.986,41 TL
(TC:99835255860) SETAREH MALEKDOUST ADRES KAYDI YOK 2021/137       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 3.661,76 TL
(TC:99835258380) VAGIF GOZALOV ADRES KAYDI YOK 2021/139       01/03/2011 İLA 28/05/2013 GSS 4.097,8 TL
(TC:50185224838) İBRAHİM ÖNDER ÇİNER FATİH MAH. MARMARA CD. NO:32/2
(PARSEL İNŞAAT PAZ. A.Ş. YK ÜYESİ) SANCAKTEPE/İSTANBUL 2016/031589 2011/01 İLA 2011/05           1166391    PRİM 4.530,27 TL
(TC:50185224838) İBRAHİM ÖNDER ÇİNER FATİH MAH. MARMARA CD. NO:32/2 
(PARSEL İNŞAAT PAZ. A.Ş. YK ÜYESİ) SANCAKTEPE/İSTANBUL 2018/017087 2010/09 İLA 2011/05          1166391     İPC 9.050,52 TL
(TC:51970196750) FULYA ERİŞ ADRES KAYDI YOK 2020/022343 2019/10 İLA 2020/01          1294205 PRİM 6.773,29 TL
(TC:25369802522) MAHMUT EREN TOPTAŞ ADRES KAYDI YOK 2020/022012 2019/06 İLA 2019/09          1289385 PRİM 3.638,39 TL
(TC:99505249014) JOSEFINE SAYAN SEVGEN ADRES KAYDI YOK 2020/016843 2019/04 İLA 2019/05          1283634 PRİM 4 .008,37 TL
(Vergi No: 7351339683) SİBOURNE SAÇ TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ZEKERİYEKÖY MAH. ŞAİR NAZIM SK.

MEPA KONAKLARI A5 NO:2E SARIYER/İSTANBUL 2020/010097 2019/6 İLA 2019/01           1281283    PRİM     35.331,48 TL
(Vergi No: 7351339683) SİBOURNE SAÇ TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ZEKERİYEKÖY MAH. ŞAİR NAZIM SK.

MEPA KONAKLARI A5 NO:2E SARIYER/İSTANBUL 2020/010098 2019/05 İLA 2019/10         1281283 İŞSİZLİK 4.194,59 TL
(Vergi No: 7351339683) SİBOURNE SAÇ TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ZEKERİYEKÖY MAH. ŞAİR NAZIM SK.

MEPA KONAKLARI A5 NO:2E SARIYER/İSTANBUL 2020/016722 2019/12 1281283 PRİM 5.626,29 TL
(Vergi No: 7351339683) SİBOURNE SAÇ TASARIM HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ ZEKERİYEKÖY MAH. ŞAİR NAZIM SK.

MEPA KONAKLARI A5 NO:2E SARIYER/İSTANBUL 2020/027026 2020/01 1281283 PRİM 5.727,86 TL
(Vergi No:4610494953)HEP AS GIDA TARIM HAYVANCILIK GAYRİMENKUL YATIRIM İSTİNYEİSTİNYE Dış kapı no:76 İç kapı no: 
YAPI İNŞAAT TAAHHÜT TURİZM TEKSTİL ULAŞIM İLETİŞİM EĞİTİM ÖĞRETİM - İSTANBUL SARIYER
ÜRETİM SAĞLIK OTOMOTİV ARAÇ KİRALAMA AKARYAKIT ÜRÜNLERİ PAZARLAMA
REKLAMCILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2019/019393 2017/07 İLA 2018/08         1262068 PRİM      22.371,10 TL
(Vergi No: 8330471056) TEKAK NAKLİYAT HAFRİYAT CUMHURİYET MAH.ARABAYOLU CAD.
İNŞ.GIDA NAL.SIHTES.KER.TİC.LTD.ŞTİ. NO:15 DÖNENCE SK. NO:28  İSTANBUL SARIYER 2019/014219 2017/05 1261746 İPC 4.016,17 TL
(Vergi No: 8330471056) TEKAK NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞ. CUMHURİYET MAH.ARABAYOLU CAD.
GIDA NAL.SIHTES.KER.TİC.LTD.ŞTİ. NO:15 DÖNENCE SK. NO:28  İSTANBUL SARIYER 2019/014218 2017/06 ila 2017/07          1261746 İPC 8.185,98 TL
(Vergi No: 8330471056) TEKAK NAKLİYAT HAFRİYAT İNŞ. CUMHURİYET MAH.ARABAYOLU CAD.
GIDA NAL.SIHTES.KER.TİC.LTD.ŞTİ. NO:15 DÖNENCE SK. NO:28  İSTANBUL SARIYER 2019/014217 2017/05 1261746 İPC 4.092,99 TL
(TC:17513319864) TÜRKAN YETİŞİR (TURİST TURİZM OTOMOTİV İNŞAAT SÖĞÜTLÜ ÇEŞME MAH. COŞKUNER SK. NO: 2 2019/035907 2018/02 İLA 2018/12        1257072   PRİM 7.207,03 TL
GIDA TEMİZLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET ORTAĞI) İÇ KAPI NO: 2 KÜÇÜKÇEKMECE / İSTANBUL
(Vergi: 6090492918) LİMON ES ENERJİ TURİZM İNŞAAT USKUMRUKÖY MAH. HAMSİ ÇIKMAZI SK. 1446 2019/035890 2017/07 İLA 2017/10         1256879 PRİM      17.022,07 TL
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ADA PARSEL NO:7A SARIYER/İSTANBUL
(Vergi: 6090492918) LİMON ES ENERJİ TURİZM İNŞAAT USKUMRUKÖY MAH. HAMSİ ÇIKMAZI SK. 1446 ADA     2019/019249 2017/06 İLA 2018/08         1256879 PRİM    65.236,39 TL
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PARSEL NO:7A SARIYER/İSTANBUL
(Vergi: 6090492918) LİMON ES ENERJİ TURİZM İNŞAAT USKUMRUKÖY MAH. HAMSİ ÇIKMAZI SK. 1446 ADA     2019/019248 2017/06 İLA 2018/08         1256879 5.728,09 TL
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ PARSEL NO:7A SARIYER/İSTANBUL
TC:37219683762) EMİN HALAÇ (LİMON ES ENERJİ TURİZM İNŞAAT KUMKÖY (KİLYOS) MAH. TATLI SU CAD. 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) NO:28 SARIYER/İSTANBUL 2019/035890 2017/07 İLA 2017/10         1256879 PRİM     17.022,07 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2017/017100 2017/06 İLA 2017/07         1253432 PRİM      42.487,79 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2017/019212 2017/08 1253432 PRİM 29.312,68 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2017/019943 2017/09 1253432 PRİM 34.747,08 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2018/011572 2017/10 İLA 2017/11         1253432 PRİM      72.136,92 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2018/011574 2017/10 İLA 2017/11         1253432 6.272,77 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2018/025066 2017/12 İLA 2018/01         1253432 5.670,91 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2018/25067   2017/12 İLA 2018/01         1253432 PRİM 82.732,53 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/27297    2017/03 İLA 2019/03              1253432 İŞSİZLİK 31.208,50 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/27301   2017/12 İLA 2018/01         1253432 PRİM     336.038,37 TL
(TC:30304901482) UĞUR KARABAYIR (UKA PANDA YİYECEK İÇECEK 
HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2020/015598 2019/04 İLA 2019/09          1253432 PRİM     24.315,34 TL
(TC: 26768055830) HAKAN ÖZCAN ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN SK. NO:35/35 SARIYER/İSTANBUL 2019/019128  2018/02 İLA 2018/12          1253180 PRİM     195730,31TL
(TC: 26768055830) HAKAN ÖZCAN ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN SK. NO:35/35 SARIYER/İSTANBUL   2020/30746  2017/04 İLA 2018/10          1253180 İPC 24236,65 TL
(TC: 26768055830) HAKAN ÖZCAN ÇAYIRBAŞI BİLİNMEYEN SK. NO:35/35 SARIYER/İSTANBUL 2019/019130  2018/02 İLA 2018/12             1253180   İŞSİZLİK 17.926,33 TL
(TC:38131635280) BERİL GİZEM TURAÇ (SABAH YILDIZI MÜHENDİSLİK 
ELEKTRİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/034989 2018/12 İLA 2019/03         1248936 PRİM 5.031,86 TL
(TC:38131635280) BERİL GİZEM TURAÇ (SABAH YILDIZI MÜHENDİSLİK 
ELEKTRİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ.MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2020/015404 2019/04 İLA 2019/12         1248936 PRİM     13.246,52 TL
(Vergi:7360610496) SABAH YILDIZI MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ ADRES KAYDI YOK 2019/034989 2018/12 İLA 2019/03         1248936 PRİM 5.031,86 TL
(Vergi:7360610496) SABAH YILDIZI MÜHENDİSLİK ELEKTRİK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ ADRES KAYDI YOK 2020/015404 2019/04 İLA 2019/12         1248936 PRİM     13.246,52 TL
(Vergi:7320758410) POSHELM BİLİŞİM DANIŞMANLIK VE İNŞAAT KİREÇBURNU MAH.AYKUT BARKA CD. SEDEF ÇIKMAZI
SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SK. NO:4/4 - İSTANBUL SARIYER 2018/020139 2016/11 İLA 2018/01          1248381 PRİM 8.554,33 TL
(TC:54469308504) EMRE SAMİ SEZGİN ADRES KAYDI YOK 2018/017470 2017/07 İLA 2018/01          1247080 PRİM      20.812,91 TL
(TC:54469308504) EMRE SAMİ SEZGİN ADRES KAYDI YOK 2020/015375 2018/02 İLA 2018/03         1247080 PRİM 8.589,67 TL
(Vergi:8450336095) TİTAN TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET MERKEZ MAH ORTA ÇEŞME CAD NO:63/2 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SARIYER/İSTANBUL 2018/019699 2016/08 İLA 2018/01         1245665 PRİM 43.611,86 TL
(Vergi:8450336095) TİTAN TURİZM İNŞAAT DIŞ TİCARET MERKEZ MAH ORTA ÇEŞME CAD NO:63/2
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SARIYER/İSTANBUL 2019/018959 2018/02 İLA 2018/08         1245665 PRİM      21.523,06 TL
(Vergi:2950503683) DİDA YÖNETİM DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. DEMİRCİ MH.ALDEM ALARKO DÖRT MEVSİM 

EVLERİ NO:18/64 SARIYER/İSTANBUL 2018/019643 2016/06 İLA 2017/12          1244105 PRİM     10.746,88 TL
(TC: 51358172574) ENİS SAYAR (ÇAVAŞ GIDAHAYVANCILIK 
TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Y.K. ÜYESİ) ADRES KAYDI YOK 2019/018890 2016/09 İLA 2017/11          1243539 PRİM      36.667,74 TL
(Vergi:2310704027) ÇAVAŞ GIDAHAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ VE KAZIM KARABEKİR PAŞA MH.BAHÇEKÖY CD.
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NO:68/A/A SARIYER/İSTANBUL 2019/018890 2016/09 İLA 2017/11          1243539 PRİM      36.667,74 TL
(TC:58108084194) ZÜLEYHA KÖSEOĞLU (SBS KÖSEOĞLU ALTYAPI İNŞAAT VE GÜZELCE MAH. BENAY SK. NO:22 D.1
TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ) BÜYÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2019/034629 2010/09 İLA 2011/07          1241171 PRİM     31.961,17 TL
(Vergi:7570402473) SBS KÖSEOĞLU ALTYAPI İNŞAAT VE BAŞAKŞEHİR 1. ETAP RUMELİ CAD. A7 BLOK/1 
TAAHHÜT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 2019/034629 2010/09 İLA 2011/07         1241171 PRİM 31.961,17 TL
(Vergi:6350110852) OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. MECİDİYEKÖY MAH. ŞEHİT AHMET SK. MECİDİYEKÖY

İŞ MERKEZİ NO:4/B02 ŞİŞLİ/İSTANBUL 2019/034628 2011/10 1241171 PRİM 140.981,09 TL
(Vergi:6350110852) OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. MECİDİYEKÖY MAH. ŞEHİT AHMET SK. MECİDİYEKÖY

İŞ MERKEZİ NO:4/B02 ŞİŞLİ/İSTANBUL 2019/034629 2010/09 İLA 2011/07        1241171 PRİM     31.961,17 TL
(TC:38246259852) OLCAYTUĞ ORHAN YENİKÖY MAH.NURİ PAŞA CD. KARÇİÇEĞİ SK. NO:30

SARIYER/İSTANBUL 2019/020038 2015/11 İLA 2017/09        1235210 PRİM     27.039,19 TL
(TC:39479027898) METİN GÖLGEÇ USKUMRUKÖY MAH. SAKLIBAHÇE SK. 

NO: 19 SARIYER / İSTANBUL 2019/028508 2019/01 İLA 2019/03        1215868 PRİM 5.409,83 TL
(TC:39479027898) METİN GÖLGEÇ USKUMRUKÖY MAH. SAKLIBAHÇE SK. 

NO: 19 SARIYER / İSTANBUL 2020/014332 2019/04 İLA 2019/12         1215868 PRİM     10.417,04 TL
(VERGİ:5410532595) STAR EĞİTİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAHÇEKÖY MH.VALİDE SULTAN CAD Dış 

kapı no:8 SARIYER/İSTANBUL 2020/014260 2019/07  1211399 PRİM     21.844,54 TL
(VERGİ:5410532595) STAR EĞİTİM HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BAHÇEKÖY MH.VALİDE SULTAN CAD Dış 

kapı no:8 SARIYER/İSTANBUL 2019/070606 2019/01 İLA 2019/06         1211399   PRİM     110.034,88 TL

BORÇ
MİKTARI

BORÇLUNUN ÜNVANI ADRESİ TAKİP NO     DÖNEM SİCİL
NO

TÜRÜ
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(VERGİ:5410532595) STAR EĞİTİM BAHÇEKÖY MH.VALİDE SULTAN CAD Dış kapı no:8 SARIYER/İSTANBUL 2019/070605 2019/02 İLA 2019/06         1211399 9.724,55 TL

(VERGİ:5240612041) KARINCA LAB İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ KORU YOLU ARI TEKNOKENTARI 3 BİNASI -2 KAT 2019/017645 2018/01 İLA 2019/05         1210347 PRİM 48.943,31 TL

(VERGİ:5240612041) KARINCA LAB İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ KORU YOLU ARI TEKNOKENTARI 3 BİNASI -2 KAT N 2019/017644 2018/01 İLA 2019/05         1210347 4.334,66 TL

(VERGİ:5240612041) KARINCA LAB İTÜ AYAZAĞA KAMPÜSÜ KORU YOLU ARI TEKNOKENTARI 3 BİNASI -2 2020/014235 2019/06 İLA 2019/11         1210347 PRİM 14.059,40 TL

(Vergi:2110672885) CMB İLAÇ GIDA RUMELİ HİSARÜSTÜ MH. 6.SK. NO 10  SARIYER/İSTANBUL 2015/026916 2014/03 İLA 2014/11         1209515 PRİM 6.925,61 TL

(TC:63163172526) BİROL ÜSTÜNTAŞ ADRES KAYDI YOK 2018/011418 2016/06 İLA 2017/11         1230309 PRİM 13.004,48 TL
(TC:63163172526) BİROL ÜSTÜNTAŞ ADRES KAYDI YOK 2019/018297 2016/07 İLA 2018/02         1230309 PRİM 25.618,97 TL
(TC:20588220300) AHMET ÇEKİM ZEKERİYAKÖY MAH.5. CADDE (ZEKERİYAKÖY ÇARŞI) Dış kapı no:1 İç kapı no:1  SARIYER/İSTANBUL 2015/034309 2015/06 İLA 2015/09         1229029 PRİM 3.834,85 TL
(TC:20588220300) AHMET ÇEKİM ZEKERİYAKÖY MAH.5. CADDE (ZEKERİYAKÖY ÇARŞI) Dış kapı no:1 İç kapı no:1  SARIYER/İSTANBUL 2017/019960 2015/10 İLA 2017/09         1229029 PRİM 25.989,85 TL
(TC:20588220300) AHMET ÇEKİM ZEKERİYAKÖY MAH.5. CADDE (ZEKERİYAKÖY ÇARŞI) Dış kapı no:1 İç kapı no:1  SARIYER/İSTANBUL 2019/018244 2017/10 İLA 2019/05         1229029 PRİM 36.958,70 TL
(TC:20588220300) AHMET ÇEKİM ZEKERİYAKÖY MAH.5. CADDE (ZEKERİYAKÖY ÇARŞI) Dış kapı no:1 İç kapı no:1  SARIYER/İSTANBUL 2020/014681 2019/06 İLA 2019/12         1229029 PRİM 14.931,45 TL
(TC:20588220300) AHMET ÇEKİM ZEKERİYAKÖY MAH.5. CADDE (ZEKERİYAKÖY ÇARŞI) Dış kapı no:1 İç kapı no:1  SARIYER/İSTANBUL 2020/025710 2020/01 İLA 2020/06         1229029 PRİM 9.202,01 TL
(TC:36310299766) AHMET UYANIK ADRES KAYDI YOK 2019/018214 2015/10 İLA 2018/12         1227827 PRİM 33.167,76 TL
(TC:73894048878) İRFAN YILMAZ ZEKERİYAKÖY MAH. TATAR SK. NO:3/C/3 SARIYER/İSTANBUL 2018/018832 2016/01 İLA 2017/11         1226639 PRİM 35.257,83 TL
(TC:73894048878) İRFAN YILMAZ ZEKERİYAKÖY MAH. TATAR SK. NO:3/C/3 SARIYER/İSTANBUL 2018/018830 2015/03 İLA 2016/01         1226639 İPC 10.208,17 TL
(TC:73894048878) İRFAN YILMAZ ZEKERİYAKÖY MAH. TATAR SK. NO:3/C/3 SARIYER/İSTANBUL 2018/018829 2015/03 İLA 2015/08         1226639 İPC 6.358,92 TL
(TC:73894048878) İRFAN YILMAZ ZEKERİYAKÖY MAH. TATAR SK. NO:3/C/3 SARIYER/İSTANBUL 2020/030805 2015/09 İLA 2017/10         1226639 İPC 8.114,91 TL
(TC:14096439590) SERKAN EKŞİ (EKAY İNŞ PİRİ REİS MAH. 2281 SK. FİLDİŞİ EVLERİ SİTESİ C-2 BLK NO:70 D-5 ESENYURT/İSTANBUL 2014/073134 2011/07 İLA 2014/07         1143207 PRİM 8.464,438 TL

(TC:33437269276) AYKUT ÇEBİ  (EKAY İNŞ ATATÜRK MAH. YELİZ SK. COKER SİTESİ. A BLOK NO:10/2 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL 2014/073134 2011/07 İLA 2014/07         1143207 PRİM 8.464,438 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU  CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2010/073003 2010/06 İLA 2010/07         1143207 PRİM 7.319,51 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU  CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2011/036388 2010/08 İLA 2010/11         1143207 PRİM 9.826,20 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2011/083216 2010/12 İLA 2011/05         1143207 PRİM 12.655,17 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2011/083213 2010/12 İLA 2011/06         1143207 PRİM 7.003,12 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU  CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2015/029087 2014/08 İLA 2015/09         1143207 PRİM 9.915,86 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU  CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2019/023991 2010/04 İLA 2010/05         1143207 PRİM 16.775,88 TL

(TC:35222227140) HALİT AZİZAĞAOĞLU  CENNET MAH. BARBAROS CD. AZİZAĞAOĞLU APT. NO:45 D:9 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 2014/073136 2011/07 İLA 2014/07         1143207 3.777,51 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2010/073003 2010/06 İLA 2010/07         1143207 PRİM 7.319,51 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2011/036388 2010/08 İLA 2010/11         1143207 PRİM 9.826,20 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2011/083216 2010/12 İLA 2011/05         1143207 PRİM 12.655,17 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2011/083213 2010/12 İLA 2011/06         1143207 PRİM 7.003,12 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2015/029087 2014/08 İLA 2015/09         1143207 PRİM 9.915,86 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ   YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2019/023991 2010/04 İLA 2010/05         1143207 PRİM 16.775,88 TL

(TC:33491267454) ALİBEY ÇEBİ (EKAY İNŞ YOLGÖREN MAH. KANUNİ SK. NO:13 D:5 ARAKLI/TARBZON 2014/073136 2011/07 İLA 2014/07         1143207 3.777,51 TL

(Vergi:3010552445) DİTO YÖNETİM USKUMRUKÖY MERKEZ YEŞİL VADİ EVLERİ AC BLOK NO:4C SARIYER/İSTANBUL 2019/029003 2017/03 ila 2017/10           1224764 PRİM 3.749,77 TL

(TC:99589155034) ALİ BAYRAKTAR (DİTO ADRES KAYDI YOK 2019/029003 2017/03 ila 2017/10           1224764 PRİM 3.749,77 TL

Vergi:8440466174) TIX BOX BİLET DAĞITIM KİREÇBURNU MAH.KAYA ÇIKMAZI SOKAK. Dış kapı no:6 SARIYER/İSTANBUL 2019/115062 2019/04 İLA 2019/10         1224277 PRİM 17.457,75 TL

Vergi:8440466174) TIX BOX BİLET DAĞITIM KİREÇBURNU MAH.KAYA ÇIKMAZI SOKAK. Dış kapı no:6 SARIYER/İSTANBUL 2019/115060 2016/01 İLA 2019/03         1224277 7.377,08 TL

Vergi:8440466174) TIX BOX BİLET DAĞITIM KİREÇBURNU MAH.KAYA ÇIKMAZI SOKAK. Dış kapı no:6 SARIYER/İSTANBUL 2019/115059 2016/01 İLA 2019/03         1224277 PRİM 80.683,29 TL

(Vergi:7690587788) SIAMAK SHAYGANFAR ADRES KAYDI YOK 2019/115062 2019/04 İLA 2019/10         1224277 PRİM 17.457,75 TL

(Vergi:7690587788) SIAMAK SHAYGANFAR ADRES KAYDI YOK 2019/115060 2016/01 İLA 2019/03         1224277    7.377,08 TL

(Vergi:7690587788) SIAMAK SHAYGANFAR ADRES KAYDI YOK 2019/115059 2016/01 İLA 2019/03         1224277 PRİM 80.683,29 TL

(TC:17264301576) AYHAN YÜKLER ADRES KAYDI YOK 2019/017938 2017/03 İLA 2018/04         1220013 PRİM 35.348,90 TL
(Vergi:20605607) ABR GAYRİMENKUL ZEKERİYAKÖYMANOLYA CAD Dış kapı no:15 SARIYER/İSTANBUL 2016/035921 2015/12 İLA 2016/03         1236622 PRİM 5.025,55 TL

(Vergi:20605607) ABR GAYRİMENKUL ZEKERİYAKÖYMANOLYA CAD Dış kapı no:15 SARIYER/İSTANBUL 2018/017444 2016/04 İLA 2017/09         1236622 PRİM 17.551,58 TL

(TC:99694320686) NÖVBER ÖZTÜRK ADRES KAYDI YOK 2015/30080 2014/08 İLA 2014/05         1181552 PRİM 17.102,59 TL
(TC:99694320686) NÖVBER ÖZTÜRK ADRES KAYDI YOK 2019/16864 2015/10 İLA 2016/04         1181552 PRİM 6.849,91 TL
(Vergi:4760014999) İNANLAR OTOMOTİV  TEŞVİKİYE MAH HAKKI YETEN CD. TERRACE FULYA CENT 11 BLK M4 ŞİŞLİ/İSTANBUL 2019/14001 2016/05 1179133 İPC        19.764,00 TL

(Vergi:2310704027) ÇAVAŞ GIDA FATİH SULTAN MEHMETENVER PAŞA Dış kapı no:  2018/18847 2016/10 İLA 2017/09         1230829 PRİM 16.965,54 TL

(TC:51358172574) ENİS SAYAR (ÇAVAŞ ADRES KAYDI YOK 2018/18847 2016/10 İLA 2017/09         1230829 PRİM 16.965,54 TL

(Vergi:800326013) ATRİNA TURİZM EMİRGAN MH.DOĞRU MUVAKKİTHANE SK Dış kapı no:7 İç kapı no:A 2019/029076 2016/07 İLA 2017/11         1228923 PRİM 10.022,35 TL

(Vergi:7720605850) SMH YATIRIM İNŞAAT HARBİYE MAH. TEŞVİKİYE CAD. NO:13/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL 2019/019848 2018/03 İLA 2019/05         1135014 PRİM 21.385,07 TL

(Vergi:7720605850) SMH YATIRIM İNŞAAT HARBİYE MAH. TEŞVİKİYE CAD. NO:13/3 ŞİŞLİ/İSTANBUL 2020/012977 2019/06 İLA 2019/11         1135014 PRİM 8.542,26 TL

ALEXANDRU GREGOR LEAHU (ITALIAN ADRES KAYDI YOK 2019/025534 2016/09 ila 2016/11           1168613 PRİM 4.359,81 TL

BORÇ
MİKTARI

BORÇLUNUN ÜNVANI ADRESİ TAKİP NO     DÖNEM SİCİL
NO

TÜRÜ

HİZMETLERİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ELEKTRONİK VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ NO:B204-4  SARIYER/İSTANBUL

ELEKTRONİK VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ O:B204-4  SARIYER/İSTANBUL

ELEKTRONİK VE YAZILIM LİMİTED ŞİRKETİ KAT NO:B204-4  SARIYER/İSTANBUL

İNŞAAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

(EKAY İNŞ TUR OTO GIDA TEKS SAN
VE TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC
LTD ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC
LTD ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC LTD
ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC LTD
ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC LTD
ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE
TİC LTD ŞTİ ORTAĞI)

TUR OTO GIDA TEKS SAN VE TİC LTD
ŞTİ ORTAĞI)

DANIŞMANLIĞI VE DIŞ TİCARET
LİMİTED ŞİRKETİ

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE DIŞ 
TİCARET LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRÜ)

BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

BASIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

(TIX BOX BİLET DAĞITIM BASIM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKET MÜDÜRÜ)

(TIX BOX BİLET DAĞITIM BASIM VE
TİCARET ANONİM ŞİRKET MÜDÜRÜ)

(TIX BOX BİLET DAĞITIM BASIM VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKET MÜDÜRÜ)

EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

EMLAK İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SAN VE TİC. A.Ş.

HAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (SARIYER ŞB)

GIDAHAYVANCILIK TARIM İNŞAAT SANAYİ
VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Y.K ÜYESİ)

BİLGİSİNŞ TEKS SAN İTHİHRC LTD ŞTİ

VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

VE DIŞ TİCARET LTD ŞTİ

FOOD TECHNOLOGY GID VE SAN LTD ŞTİ MÜDÜRÜ)

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezi
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(Vergi: 4820563041) ITALIAN FOOD TARABYAÜSTÜSEVGİ SİT ÇİĞDEM SOK NO 8 D:2 SARIYER/İSTANBUL 2019/025534   2016/09 ila 2016/11          1168613 PRİM 4.359,81 TL

(Vergi:4570517960) HARİKALAR DİYARI RUMELİHİSARÜSTÜ SARIYERBOĞAZİÇİ ÜNV GÜNEY KAMPÜSÜ  SARIYER/İSTANBUL 2019/019813 2016/07 İLA 2017/11        1102317 PRİM 44.446,06 TL

(Vergi:4570517960) HARİKALAR DİYARI RUMELİHİSARÜSTÜ SARIYERBOĞAZİÇİ ÜNV GÜNEY KAMPÜSÜ  SARIYER/İSTANBUL 2019/019812 2016/07 İLA 2017/08        1102317 İŞSİZLİK 4.836,55 TL

(TC:15542526864) RIFAT MURAT AKPINAR
(TASFİYE HALİNDE BAHA RESTORAN 
ORGANİZASYON TOPLU YEMEK 
HİZMETLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. MÜDÜRÜ)
(TC:15542526864) RIFAT MURAT AKPINAR
(TASFİYE HALİNDE BAHA RESTORAN  
ORGANİZASYON TOPLU YEMEK 
HİZMETLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. MÜDÜRÜ)
(TC:15542526864) RIFAT MURAT AKPINAR
(TASFİYE HALİNDE BAHA RESTORAN  
ORGANİZASYON TOPLU YEMEK 
HİZMETLERİ GIDA SAN. VE TİC. LTD. 
ŞTİ. MÜDÜRÜ)
(TC:47692713122) MAHMUT KOÇ ADRES KAYDI YOK 2012/059120 2011/08 İLA 2011/12         1160718  PRİM 6.756,69 TL
(TC:11875914804) FATİH İNAL (AYDEDE 
EĞİTİM VE OYUNCAK SAN DIŞ TİC 
LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/023321 2016/04 İLA 2017/11        1103565 PRİM 14.620,27 TL
(TC:11875914804) FATİH İNAL (AYDEDE 
EĞİTİM VE OYUNCAK SAN DIŞ TİC LTD 
ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2016/032977 2015/10 İLA 2016/03        1103565 PRİM 6.172,86 TL
(TC:24344509494) FAZIL HANÇER EMİRGAN MAH. FISTIKLI BAĞ ALTI SK. NO: 52 /52- İÇ KAPI NO: 3- SARIYER / İSTANBUL 2019/023313 2017/09 İLA 2019/03        1102378 PRİM 7.541,87 TL
(TC:24344509494) FAZIL HANÇER EMİRGAN MAH. FISTIKLI BAĞ ALTI SK. NO: 52 /52- İÇ KAPI NO: 3- SARIYER / İSTANBUL 2020/012681 2019/04 İLA 2019/09        1102378 PRİM 4.599,51 TL
YENİ DÜNYA İLETİŞİM AŞ REŞİTPAŞA MH DENİZBANK ÜST SİT29 SARIYER/İSTANBUL 2013/122604 2000/01 İLA 2000/05         1012913 PRİM 37.923,09 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/033875 2008/02 İLA 2008/12        1085189 PRİM 16.608,73 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2010/010865 2009/05 İLA 2009/11        1085189 PRİM 6.074,11 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/028431 2010/09 İLA 2010/11        1085189 PRİM 3.998,09 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/028429 2010/08 İLA 2010/11        1085189 PRİM 3.877,42 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY 
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/028427 2010/08 İLA 2010/11           1085189 PRİM 12.847,59 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/093332 2010/12 İLA 2011/10        1085189 PRİM 37.503,37 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/012627 2011/02 İLA 2011/07        1085189 PRİM 5.805,59 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/047588 2011/11 İLA 2012/08         1085189 PRİM 20.780,59 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE 
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2013/042062 2012/10 İLA 2013/01        1085189 PRİM 5.861,38 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE
TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/023242 2016/09 İLA 2017/09        1085189 PRİM 7.547,52 TL
(Vergi:4570517960) HARİKALAR 
DİYARI KAFETERYA GIDA VE TURİZM 
İŞL TİC LTD ŞTİ RUMELİHİSARÜSTÜNİSBETİYE CD NO:49 SARIYER/İSTANBUL 2019/015602 2016/7 İLA 2017/11          1060259 PRİM 53.960,02 TL
(Vergi:4570517960) HARİKALAR DİYARI 
KAFETERYA GIDA VE TURİZM 
İŞL TİC LTD ŞTİ RUMELİHİSARÜSTÜNİSBETİYE CD NO:49 SARIYER/İSTANBUL 2019/015601 2016/7 İLA 2017/05          1060259 İŞSİZLİK 5.825,03 TL
(TC:22655534686) SAY-GIN MEDİKAL 
GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK 
TASARIM ORGANİZASYON 
LTD ŞTİ ORTAĞI) BULGURLU MAH. SÖĞÜTLÜÇAYIR CD. ALTINKÖY SİTESİ N:52K D:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2015/031072 2014/03 İLA 2014/04       1209249 PRİM 6.036,36 TL
(TC:22655534686) SAY-GIN MEDİKAL 
GIDA YAYINCILIK REKLAMCILIK TASARIM
ORGANİZASYON LTD ŞTİ ORTAĞI) BULGURLU MAH. SÖĞÜTLÜÇAYIR CD. ALTINKÖY SİTESİ N:52K D:1 ÜSKÜDAR/İSTANBUL 2015/026910 2014/05 İLA 2014/08        1209249 PRİM 7.760,41 TL
TC:50854764986) ORÇUN TÜREDİ ( 
(SAY-GIN MEDİKAL GIDA YAYINCILIK 
REKLAMCILIK TASARIM ORGANİZASYON 
LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) MECİDİYE MAH. HALİL RIFATPAŞA CAD. NO:97/4 KONAK/İZMİR 2015/031072 2014/03 İLA 2014/04        1209249 PRİM 6.036,36 TL
TC:50854764986) ORÇUN TÜREDİ ( 
(SAY-GIN MEDİKAL GIDA YAYINCILIK 
REKLAMCILIK TASARIM ORGANİZASYON
LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) MECİDİYE MAH. HALİL RIFATPAŞA CAD. NO:97/4 KONAK/İZMİR 2015/026910 2014/05 İLA 2014/08         1209249 PRİM 7.760,41  TL
(TC: 51358172574) ENİS SAYAR (YENİ 
KURULACAK ÇAVAŞ GIDAHAYVANCILIK 
TARIM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ Y.K. ÜYESİ) ADRES KAYDI YOK 2018/017295 2016/10 İLA 2017/11         1208701 PRİM 25.103,63 TL
(TC:32102241050) SEDAT ÖZTÜRK KUMKÖY (KİLYOS) MAH. VEYSEL VARDAR CD. NO:12/2 SARIYER/İSTANBUL 2019/027363 2016/04 İLA 2017/11        1208458 PRİM 19.896,77 TL
(TC:40105404334) NADİYA AYAZ YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI ARKASI SK. NO:31 SARIYER/İSTANBUL 2018/019530 2016/09 İLA 2018/01        1238692 PRİM 10.331,98 TL
(TC:40105404334) NADİYA AYAZ YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI ARKASI SK. NO:31 SARIYER/İSTANBUL 2019/018674 2018/04 İLA 2019/05        1238692 PRİM 10.868,91 TL
(TC:40105404334) NADİYA AYAZ YENİKÖY MAH. KÖYBAŞI ARKASI SK. NO:31 SARIYER/İSTANBUL 2020/015044 2018/02 İLA 2019/08        1238692 PRİM 3.778,22 TL
(TC:32401431312) İBRAHİM İLERU (İFİ 
TURİZMGIDA İNŞAAT İTHALAT İHRACAT 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/029368 2016/04 İLA 2017/10        1237123 İŞSİZLİK 5.331,35 TL
(TC:23449775506) ALİ AYDIN (SANTOR 
RESTAURANT SANAYİ VE TİCARET 
LİMİTED ŞİRKETİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/018696 2016/06 İLA 2019/03        1239303 DAMGA 32.050,19 TL
(TC:45403726898) HALİT FESİH KALKAN 
(FGS MÜHENDİSLİK VE BİLİŞİM TEK SAN
TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2015/030377 2014/02 İLA 2015/09        1190004 PRİM 36.985,93 TL
(TC:45403726898) HALİT FESİH KALKAN 
(FGS MÜHENDİSLİK VE BİLİŞİM TEK
SAN TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2014/028484 2013/12 İLA 2014/01        1190004 PRİM 13.767,93 TL
(TC:46312468060) İZZET ATASUN (DEPO 
ZEMİN SİSTEMLERİ VE KAUÇUK 
SANAYİ LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2015/030375 2014/02 İLA 2015/09        1189992 PRİM 29.242,96 TL
(TC:46312468060) İZZET ATASUN (DEPO 
ZEMİN SİSTEMLERİ VE KAUÇUK SANAYİ
LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2016/035226 2015/10 İLA 2016/05        1189992 PRİM 17.173,96 TL
(TC:46312468060) İZZET ATASUN (DEPO 
ZEMİN SİSTEMLERİ VE KAUÇUK SANAYİ 
LTD.ŞTİ. MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/017033 2016/06 İLA 2017/11         1189992 PRİM 24.577,71 TL
(TC:49267246066)  MEHMET OĞUZ GÜNEY
(OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ 
VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/101595 2009/08 İLA 2009/10           1140361 PRİM 45.966,97 TL
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TECHNOLOGY GID VE SAN LTD ŞTİ

KAFETERYA GIDA VE TURİZM İŞL TİC LTD ŞTİ

KAFETERYA GIDA VE TURİZM İŞL TİC LTD ŞTİ

ADRES KAYDI YOK 2012/59052     2011/12 İLA 2012/09        1158249 PRİM 22.744,02 TL

ADRES KAYDI YOK 2013/43360 2012/10 İLA 2013/01        1158249 PRİM 9.755,26 TL

ADRES KAYDI YOK 2013/72317 2013/02 İLA 2013/05        1158249 PRİM 6.929,81 TL
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ADRESİ TAKİP NO             DÖNEM SİCİL NO    TÜRÜ
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ)      ADRES KAYDI YOK 2010/010868 2009/11 1140361      PRİM 21.458,23 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ)      ADRES KAYDI YOK 2010/034943 2009/12 İLA 2010/03    1140361    İŞSİZLİK 7.644,91 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ)      ADRES KAYDI YOK 2010/034942 2009/12 İLA 2010/03    1140361      PRİM 90.464,92 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ)      ADRES KAYDI YOK 2010/100623 2010/08 1140361      PRİM 20.839,54 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/032359 2010/09 İLA 2010/11    1140361     İŞSİZLİK 5.214,13 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/032358 2010/09 İLA 2010/11    1140361      PRİM 61.700,43 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/065741 2010/12 İLA 2011/05    1140361     İŞSİZLİK 11.789,92 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/65739 2010/12 İLA 2011/05    1140361      PRİM 139.514,09 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/65361 2011/02 İLA 2011/05    1140361      PRİM 5.921,90 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/65345 2011/03 İLA 2011/05    1140361      PRİM 5.003,67 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2011/65342 2010/12 İLA 2011/05    1140361      PRİM 10.705,86 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/020478 2011/06 İLA 2011/09    1140361     İŞSİZLİK 8.133,22 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/019737 2011/06 İLA 2011/09    1140361      PRİM 3.965,56 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/019734 2011/06 İLA 2011/09    1140361      PRİM 96.253,05 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/038094 2011/10 İLA 2012/04    1140361     İŞSİZLİK 10.605,96 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/038093 2011/10 İLA 2012/04    1140361       PRİM 125.513,81 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/041789 2011/06 İLA 2012/04    1140361       PRİM 7.381,12 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/053065 2012/09 1140361       PRİM 10.552,65 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/047642 2012/05 İLA 2012/08    1140361       PRİM 47.753,74 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2012/047641 2012/05 İLA 2012/08    1140361     İŞSİZLİK 4.035,53 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2015/029035 2014/03 İLA 2015/06    1140361     İŞSİZLİK 10.137,99 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2015/029034 2014/03 İLA 2015/06    1140361       PRİM 116.481,92 TL
(TC:49267246066)     MEHMET OĞUZ GÜNEY (OĞUZ İNŞAAT YATIRIM SANAYİ VE TİCARET LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2019/023947 2016/03 İLA 2016/09    1140361       PRİM 18.369,20 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2018/017031 2015/12 İLA 2017/09    1089091       İPC 15.181,97 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2010/040900 2009/11 İLA 2010/03    1089091       PRİM 5.109,43 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/098849 2009/07 İLA 2009/10    1089091       PRİM 5.813,38 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/058980 2009/05 İLA 2009/06    1089091       PRİM 4.083,30 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/047785 2008/12 İLA 2009/04    1089091       PRİM 12.148,57 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/011225 2008/02 İLA 2008/11    1089091    İŞSİZLİK 4.364,07 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2009/011224 2008/02 İLA 2008/11    1089091       PRİM 50.596,82 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2008/012143 2006/08 İLA 2008/01    1089091       PRİM 47.413,33 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2007/036943 2007/05 İLA 2007/08    1089091       PRİM 35.054,31 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2007/024551 2007/02 1089091       PRİM 7.373,19 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2007/015383 2006/12 İLA 2007/01    1089091       PRİM 13.886,16 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2007/012568 2006/11 1089091       PRİM 6.257,16 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2006/031298 2006/10 1089091       PRİM 7.237,92 TL  
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2006/026868 2006/05 İLA 2006/09    1089091       PRİM 26.984,85 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2006/019375 2006/01 İLA 2006/02    1089091       PRİM 9.745,21 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2006/013697 2005/03 İLA 2005/12    1089091    İŞSİZLİK 4.376,12 TL
(TC:31048631758)    OGÜN AYAR (BEÇ İLETİŞİM TANITIM VE PROMOSYON SERVİSLERİ TİC LTD ŞTİ MÜDÜRÜ) ADRES KAYDI YOK 2006/013696 2005/10 İLA 2005/12    1089091       PRİM 12.467,38 TL
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Sarıyer Sosyal Güvenlik Merkezi

B avyera Eyaleti Başbakanı Markus
Söder, eyalet kabine toplantısının
arından Münih'te yaptığı açıklamada,

salgındaki durumun çok ciddi olduğunu be-
lirterek, vaka sayılarının arttığına ve hastane-
lerin kapasitesinin sınırına ulaştığına işaret
etti. Söder, özellikle aşı olmayanların hasta-
nelerde yattığına dikkati çekerek, bakanlar
kurulunda vakaların yayılmasını önlemek için
sert tedbirlerin alınmasını kararlaştırdıklarını
belirtti. Almanya'da aşı zorunluluğu getiril-
mesinden yana olduğunu kaydeden Söder,
"Sonunda aşı zorunluluğundan kaçınamaya-
cağımıza inanıyorum" dedi.

Yeterli değil

Covid-19'a karşı sürekli tedbirler alınmasının
uzun vadede bir çözüm olamayacağı söyle-
yen Söder, sadece belirli meslek grupları için
aşı zorunluluğu getirilmesinin de yeterli ol-
mayacağını savundu. Söder'in açıkladığı ve
24 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girmesi
planlanan tedbirlere göre, en fazla 2 haneden
5 kişi bir araya gelebilecek. Bu sayıya 12
yaşın altındaki çocuklar ve aşı olanlar dahil
edilmeyecek. Böylece aşı olmayanlara yönelik
temas kısıtlaması uygulanacak.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Oak Brook
kentinde yer alan Oakbrook Center alışve-
riş merkezindeki dünyaca ünlü giyim mar-
kası Louis Vuitton mağazasında, geçtiğimiz
çarşamba günü güpegündüz soygun dü-
zenlendi. Oak Brook kenti polisi tarafından
yapılan açıklamada, Oakbrook Center alış-
veriş merkezindeki güvenlik görevlileri tara-
fından yerel saatle öğleden sonra 15.30
sularında Louis Vuitton mağazasında soy-
gun düzenlendiği ihbarı üzerine polis ekip-
lerinin olay yerine sevk edildiği ifade edildi.

Soruşturma devam ediyor

İlk belirlemelere göre 14 zanlının mağa-

zaya girerek, bilinmeyen miktarda mal
çalan 3 ayrı araçla olay yerinden kaçtığını
belirten polis, mağazadan dakikalar içinde
toplamda 100 bin dolar değerinde çanta
çalındığının tahmin edildiğini kaydetti.
Oak Brook polisi, olaya ilişkin başlatılan
soruşturmanın devam ettiğini ve tam bir
envanter sayımı tamamlanana kadar çalı-
nan malların net değerinin açıklanamaya-
cağını belirtti. Yaşanan olay ise
mağazasının güvenlik kameralarına yansır-
ken, soygun sırasında bir güvenlik görevli-
sinin birkaç şüpheliyle arbedeye girdiği 
ve silahlı olmasına rağmen silahını 
kullanmadığı dikkat çekti.

Almanya'da yeni tip koronavirüs vakalarının hızla arttığı ve hastanelerin kapa-
sitesinin sınırına geldiği Bavyera eyaletinde virüse karşı önlemler sertleştirildi

ALMANYA KIRMIZI
ALARMA GECTI

100 bin  dolarlık soygun

HANGİ ÖNLEMLER
ALINDI?

Tüm barlar ve diskotek-
ler 3 hafta kapalı tutulacak.

Restoranlar 22.00'dan
sonra kapatılacak, Noel pa-
zarları bu yıl kurulmayacak.

Berberler ve güzellik sa-
lonları gibi işletmeler, üni-
versiteler, müzik okulları ve
sürücü kursları 2G kuralı (aşı
olanlar ve iyileşenler) kap-
samında hizmet verebilecek.

Mağazalara 10 metreka-
reye en fazla 1 müşteri alı-
nacak.

Haftalık 100 bin kişide
görülen vaka sayısının bini
aştığı bölgelerde ise daha
sert tedbirler uygulanacak.

Bu bölgelerde restoran-
lar, spor salonları, barlar,
berberler ve güzellik salon-
ları gibi işletmeler kapatıla-
cak, spor, kültür ve sanat
etkinlikleri yapılamayacak.
Üniversiteler de uzaktan
eğitim verecek.

Okullar ve kreşler ise
açık kalacak.

Eyalet hükümeti söz ko-
nusu önlemlerinin alınması
için hazırlanacak düzenle-
menin 23 Kasım'da Bavyera
Eyalet Meclisi'nde görüşül-
mesini, 24 Kasım'da da yü-
rürlüğe koymayı hedefliyor.

ABD’nin Illinois eyaletindeki Oakbrook Center alışveriş merkezinde yer alan dünyaca ünlü giyim markası Louis Vuitton mağazasında
geçtiğimiz çarşamba günü 14 kişi tarafından güpegündüz düzenlenen soygunda dakikalar içinde 100 bin dolarlık çanta çalındı

Ortak paydası Türkiye

ABD'de de paralar
yola saçıldı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Maalesef
bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun
ortak paydası komşumuz Türkiye" diye konuştu.
YunAnistAn Dışişleri Bakanı Nikos Dendias,
GKRY Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulides, Mısır
Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve Fransa Dışişleri Ba-
kanı Jean-Yves Le Drian, bölgesel konuları ele almak
için Atina'da bir araya geldi. Kıbrıs Rum basınında
yer alan haberlere göre dörtlü zirvede, Doğu Akde-
niz'deki gelişmelerin yanı sıra Kıbrıs sorunu, Orta-

doğu, Libya, Basra Körfezi ve
Sahel konuları ele alındı. Ayrıca
enerji işbirliği, salgın ile müca-
dele, iklim değişikliği ve göç ko-
nularının da gündem maddeleri
arasında bulunduğu açıklandı.

Taktikleri kopyalıyor

Dendias zirvede yaptığı konuş-
mada, "Maalesef bu bölgede
karşı karşıya olduğumuz birçok
zorluğun ortak paydasıkomşu-
muz Türkiye" dedi. Türkiye'yi

bölgede istikrara yönelik tehditlerden sorumlulukla
suçlayan Dendias, göçmenlerin jeopolitik baskı uy-
gulamak için bir araç olarak kullanılmasını da bu
tehditler arasında saydı. Dendias, Belarus'un Po-
lonya sınırına sığınmacıları yönlendirerek Ankara'nın
taktiklerini kopyaladığını söyledi.

İşbirliğe eleştiri

Yunanistan ve Fransa dışişleri bakanları dörtlü zirve
öncesinde de iki ülke arasında imzalanan Stratejik
Ortaklık Anlaşması başta olmak üzere bölgesel ko-
nuları görüşmek için biraraya geldi. Dendias ikili gö-
rüşme sonrasında yaptığı açıklamada da İspanya ile
Türkiye arasındaki savunma işbirliğini üstü kapalı
olarak eleştirdi. Dendias, Avrupa Birliği ülkelerinin
"Fransa örneğini izlemeleri ve savaş tehdidinde bulu-
nan ülkelere silah satışında bulunmamaları" gerekti-
ğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,  geçtiğimiz
günlerde  İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile Kül-
liye'de bir görüşme yapmıştı.

ABD'De otoyolda zırhlı araçtan yola nakit para sa-
çıldı. Paraları gören sürücüler akan trafiğe aldırma-
dan park edip paraları toplamaya başladı.
Çoğunluğu 1 ve 20 dolar olan banknotlar yolun tüm
şeritlere dağıldığı ve trafik kaotik bir şekilde durma
noktasına geldiği görülürken olay yerinde 2 kişi göz-
altına alındı. ABD'nin Güney California eyaletindeki
otoyolda sürücüler, zırhlı araçtan yola saçılan nakit
paraları kapmak için birbiriyle yarıştı. Paraları gören
sürücüler, akan trafiğe rağmen araçlarını park edip
paraları toplamaya başladı.Trafiğin durduğu yolda
para toplayanlar birbiriyle yarıştı. California Otoyol
Devriyesinden Çavuş Curtis Martin, "Kapılardan biri
açıldı ve para çantaları düştü" dedi. Martin, çoğun-
luğu 1 ve 20 dolar olan banknotların yolun tüm şerit-
lere dağıldığını ve trafiğin kaotik bir şekilde durma
noktasına geldiğini söyledi. Olay yerinde 2 kişinin
gözaltına alındığını aktaran Martin, parayı aldığı tes-
pit edilen diğer kişilerin cezai suçlamalarla karşı kar-
şıya kalabileceği konusunda uyarıda bulundu. 
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Kız çocuklarına
umut olacaklar

TÜRK Kızılay ve Melda Aksu Tasarım Gale-
risi işbirliğiyle 19 Kasım Dünya Kadın Giri-
şimcilik Günü’nde kadınlara yönelik tasarım
atölyesi düzenlendi. Kadınları meslek sahibi
yapmak amacıyla gerçekleştirilen atölyede di-
kilen kıyafetler ise Kızılay’ın kermeslerinde ge-
liri kimsesiz kız çocukları için kullanılmak
üzere satışa çıkacak. Atölye hakkında bilgi
veren Melda Aksu Tasarım Galerisi Kurucu
Başkanı Melda Aksu “Öncelikli amacımız ül-
kemizdeki girişimcilere destek olmak, üreten
kadınlarımızın ekonomilerini oluşturmaları
adına onları desteklemek. Kızılay Kadın Kol-
ları ile birlikte gerçekleştirdiğimiz sosyal so-
rumluluk çalışması çerçevesinde galerimizin
imkânlarımızı kadınlarımız için seferber ettik”
dedi.

Hayallerindeki ürünleri yaptılar

Çevreci bir projeyi hayata geçirdiklerine dik-
kat çeken Aksu, “Çevreye duyarlılığınız hem
de geri dönüşüme inancımız gereği kadınları-
mızın atık parçalardan oluşturmayı hayal et-
tikleri ürünleri kendilerinin uygulamalı olarak
hayata geçirmesini sağlıyoruz. Onları gele-
cekte kendi üretimlerini yapmaya teşvik ede-
rek ekonomilerine katkıda bulunmayı bir
sorumluluk olarak görüyoruz” diye konuştu.

Gladyator sehrine
kadin eli deGiyor
Muğla'nın Yatağan ilçesinde "gladyatörler şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen
kazı ve restorasyon çalışmaları ile arşiv ve mutfak gibi birçok alanda kadınlar görev yapıyor

U NESCO Dünya Mirası Geçici Lis-
tesi'nde yer alan, birçok medeniyete
ev sahipliği yapmış antik kentte kazı

ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. He-
lenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Os-
manlı ve Cumhuriyet dönemlerinden birçok
yapının bulunduğu kentte yürütülen kazı ça-
lışmalarında, şehrin giriş kapısından İmpara-
torlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar
her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıka-
rılıyor. Kadınlar da titizlikle yürütülen çalış-
malara destek veriyor.

Kadınlar daha  düzenli çalışıyor

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt,
Stratonikeia ile Lagina Antik kentlerinde kazı
ve restorasyon çalışması yürüttüklerini söy-
ledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla
Valisi Orhan Tavlı'nın destekleriyle Batı Cad-
de'de kazı çalışması yaptıklarını belirten
Söğüt, çalışanların büyük kısmının kadınlar-
dan oluştuğunu dile getirdi. Söğüt, "Kentte
yürüttüğümüz çalışmalarda 6 restoratör, 5
arkeolog, 12 işçi ve 1 sanat tarihçi arkadaşı-
mız kadınlardan oluşuyor. Kadınlarımız
kentteki farklı alanlarda hem kazıyor hem
restore ediyor hem çiziyor hem de konservas-
yonu gerçekleştiriyor. Bunların arasında ev
hanımı, üniversite mezunu, yüksek lisans ve
doktora yapanlar var. Her kademede kadın-
larla gerçek anlamda arkeoloji ve restorasyon
yapıyoruz." diye konuştu. Antik kentte görev
yapanların yarısından fazlasının kadın oldu-
ğuna değinen Söğüt, kadınların daha düzenli
ve sistemli çalıştığını kaydetti.

Bu işi yaparken çok zevk alıyorum

Ekipteki ev hanımı Şükran Kulaksız, 12 yıldır
kazı çalışmasında görev yaptığını anlatarak,
"Bir kadın için kazı yapmak zor ama kadının
başaramayacağı bir şey yok. Bu işi yaparken
çok zevk alıyorum. Toprak altından bir eseri
çıkarmanın verdiği heyecanı hiçbir şeye deği-
şemem. Severek bu işi yapıyorum." dedi.
Kazı ekibinde restorasyon teknikeri Armağan
Karabulut ise tarihle içi içe bulunmanın,
eserleri gün yüzüne çıkarmanın çok güzel bir
duygu olduğunu söyledi. Ekipte çok sayıda
kadın çalışan olduğuna değinen Karabulut,
"Kente ziyarete gelen birçok insan burada ka-
dınları görünce mutlu oluyor. Bizimle sohbet
eden de oluyor. Bir eseri bile çıkarınca heye-
canımız artıyor." ifadelerini kullandı.

ACİL TIBBİ MÜDAHALE GEREKTİRMEYEN HASTALARIN NAKİLLERENİN SAĞLANMASI HİZMETİ
ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/754268
1-İdarenin
a) Adresi :Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4448180 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi :destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :6 KALEM ACİL MÜDAHALE GEREKTİRMEYEN HASTALARIN 

NAKİLLERİNİN SAĞLANMASI HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Pendik İlçesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati :14.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler İl Sağlık Müdürlüğünden alınmış Ambulans Servisi Uygunluk Belgesini ve Ambulans Uygunluk Belgele-
rini ihale zarfında komisyona sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tara-
fından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları veya Özel Sektörde yapılmış Hasta Nakil Hizmetleri benzer iş olarak 
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1495687)
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27. ASLİYE  HUKUK MAHKEMESİ

G eçtiğimiz haftalarda Covid-19  belirsizliği ve her
gün ölen yüzlece yurttaşımızla ilgili yazımda
"Saldım çayıra mevlam kayıra" demiştim. Bu kez

aynı başlığı anımsatırken bunu hem ekonomi hem pan-
demi hemde demokrasimiz için söylüyorum.

Ülkemin halini ancak bu başlık altında toplanabilir...
Gerçekten ekonomimiz tıkır tıkır uçurumdan aşağı yuvar-
lanıyor ve ne yazik ki hep birlikte bakıyoruz. Diğer  yanda
20 aydır bir türlü söndürülemeyen pandemi ve Covid-19.
Hergün 30 binlerde yeni vaka ile yine ortalama 220 ile
250 rakamları ile açıklanan ölüm sayıları. Ve bunları ça-
resizce savunan sıkışınca Dünyanın 3. Büyük ekonomisi
Japonya ve parası Yen ile bizi kandırmaya çalışan AKP
iktidarı. Keza bakın anımsayın 2013 yılı  Gezi olaylarını.
Bir kez daha söylüyorum  'Gezi Eylemleri' sırasında Dolar
1.88'den 1.92'ye çıktı diye "Ekonomiyi batırdınız" diyor-
lardı. Allah kimseyi bu kadar alçak. Dolar 1.92'den 
11 liraya çıktığı halde tek kelime etmeyecek kadar 
haysiyetsiz, yapmasın.

Sevgili Dostlar.  Türkiye güçlü bir devlettir. Ne kadar
tahrip edilse de ayakta durmaktadır. Ne varki çocukları-
mızı da geçtim onların evlatları da şu 20 yıllık iktidarın
har vurup harman savurma politikası yüzünden borçlu
doğacaktır. Acı olan budur. Acı olan bugün Türkiye'de in-
sanların  bir avuç azınlık dışında yoksul ve aç
olmasıdır.Bunun çıkış yolu da yine o yoksul milyonlardan
beklenmektedir. Vergiyle harçla insanların adeta ümük-
leri sıkılmakta nefes alamaz hale gelmektedir.

Peki ekonomiyi düzeltmek kolay mı?

Türk Lirası’nın değer kaybı önlenemiyor. Dolar, 11
TL’yi geçti. Yoksulluk, işsizlik, hayat pahalılığı; yüksek
döviz, yüksek faiz, yüksek enflasyon sarmalı sürüyor.
Açlık sınırı 3 bin lirayı buldu, yoksulluk sınırı 10 bin 
lirayı aştı. Yüksek dış borç ve enerji fiyatlarındaki artış
da Türk ekonomisini zorluyor. Peki, çözüm ne?  

Cumhuriyetin ilk yılları, erken dönemi, sonra da
1960’lar, Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) öncülüğündeki
planlı yıllar, çözümün ne olduğunu anlatıyor bize. 24
Ocak kararlarının alındığı 1980 sonrası ise çözümün ne
olmadığını gösteriyor hepimize. Çünkü aradan geçen 41
yılda, ülkemizi tek başına veya koalisyon ortağı olarak
yöneten çok sayıda partiye karşın, özünde tek bir ekono-
mik program çıkıyor önümüze. Serbest piyasa ekonomisi,
kapitalizm, liberal düzen, özelleştirmeler, sosyal devletin
tasfiyesi, emeğin baskılanması, her iktidarın kendi 
zenginlerini yaratması...

Çözüm halkçılık 

Çözüm; devlet işletmelerini Türkiye geneline yayan,
Anadolu’da yaygın olarak kuran, sanayileşme sürecinde
nüfusun büyük kentlere yığılacağını, bunun da büyük eko-
nomik, toplumsal, siyasal sorunlar doğuracağını öngörüp
sanayileşmeyi planlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk.
Çözüm; dokuma fabrikasını Aydın’ın Nazilli ilçesinde;
şeker fabrikalarını Alpullu’da, Turhal’da, Uşak’ta; sanayi
tesislerini Malatya, Sivas ve Kayseri’de açan; Kırıkkale
ve Karabük’te ağır sanayi tesisleri kuran Cumhuriyetçi
ekonomi politikaları. Çözüm; üretim ekonomisi, ithal 
ikameci politikalar, bütüncül kalkınma.  

Üç boyutlu çözüm

Üstelik çok boyutlu bir çözüm bu. Çünkü bu sayede,
başta deprem olmak üzere doğal afetler meydana geldi-
ğinde, sanayinin büyük bölümü yıkıma uğramıyor. Zira
dengeli bir dağılım söz konusu. Türkiye, planlamanın, den-
geli dağılımın önemini en son 1999 depreminde gördü. On
binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Sanayimizin büyük bö-
lümü, deprem bölgesi ve çevresine yığıldığından ekonomi
büyük yara aldı.  

Ekonomik sonuçları yanında, toplumsal, siyasal, 
kültürel açıdan da önemliydi, Cumhuriyet’in ekonomi po-
litikaları. Bu yolla, büyük kentlerin dengeli büyümesi sağ-
lanıyor, şehir rantı peşinde koşanların haksız kazanç elde
etmesi önleniyordu. Sivas, Eskişehir, Malatya, Adana,
Kayseri gibi kentlerimizde emekçilere, memurlara, günün
koşullarında güzel, sağlıklı lojmanlar, sosyal tesisler yapı-
lıyordu. Bu sayede yurttaşlık bilinci, ulus bilinci, sınıf 
bilinci gelişiyor, toplumsal bütünleşme hızlanıyordu. 
Feodal bağlar zayıflıyordu.  

Devletçilik bitirildikçe bittik

Türkiye; devletçilikten uzaklaştıkça sanayi altyapısı za-
yıfladı. Büyük kentlere, aşırı nüfus akını oldu. Feodalizm,
özellikle de Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da gücünü ko-
rudu, teröre zemin oluşturdu. İşsizlik, eşitsizlik arttı. Böl-
geler ve sınıflar arasında gelir dağılımı daha da bozuldu.
Devlet sanayileşmeye öncülük etmeyince, özel sektör yete-
rince kârlı bulmadığı yörelere yatırım yapmayınca, sorun-
lar daha da büyüdü, yapısal hale geldi. Ulaşımda ve yük
taşımacılığında karayolları öne çıktı, bu da dışarıya ba-
ğımlılığı artırdı. Denizyolları, demiryolları üvey evlat
muamelesi gördü.   Sözün özü; neyin olmayacağı 
görüldü. Çözümün, devletçi, halkçı, kamucu politikalar
olduğu, bir kez daha anlaşıldı.

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

info@gazetedamga.com.tr

Saldım çayıra 
mevlam kayıra (2)

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemlerinden birçok yapının bulunduğu

kentte yürütülen kazı çalışmalarında, şehrin giriş kapısın-
dan İmparatorlar Tapınağı ve Roma Hamamı'na kadar

her yapı, aşamalar halinde gün yüzüne çıkarılıyor. 
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"EYÜPSULTAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİMİZİN İHTİYACI OLAN 12 AYLIK BAKIM-ONARIM VE PERİYODİK
MUAYENE HİZMETİ ALIMI" İŞİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-EYÜPSULTAN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

"Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimizin ihtiyacı olan 12 Aylık Bakım-Onarım ve Periyodik Mua-
yene Hizmeti Alımı" işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/760614
1-İdarenin
a) Adresi :Karadolap Mah. Vardar Bulvarı 40 Alibeyköy 

EYÜPSULTAN/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :02124270960 - 02125388416
c) Elektronik Posta Adresi :eyupsultanadsm.satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :17 Kısım 12 Aylık Bakım-Onarım ve Periyodik 

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

b) Yapılacağı yer :Eyüpsultan Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Bağlı Bulunan 
Nevbahar Doyuran Diş Tedavi ve Protez Merkezi

c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Karadolap, Vardar Blv. No:40, 34066 Alibeyköy-

Eyüpsultan/İstanbul
b) Tarihi ve saati :13.12.2021 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisse-
ler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret

sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 35 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
İstekliler Hizmet yeterlilik belgesi, ISO 9001, ISO 14001 veya ISO 45001 belgelerinden en az 1 (bir) ta-
nesine sahip olmalıdır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
İstekli olan firmalar Kamu ve/veya Özel Sektöre yapılmış her türlü tamir, bakım ve onarım hizmetleri
benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadolap, Vardar Blv. No:40, 34066 Alibeyköy-Eyüpsultan/İstan-
bul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (Yüz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Süper Lig’in 13. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile 
Galatasaray derbi maçta karşı karşıya gelecek. NEF Stadı’nda 

oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı 
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FENERBAHÇE, Galatasaray derbisin-
de 3 futbolcusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan 
kaleci Altay Bayındır ile Enner Valencia 
ve Luiz Gustavo, mücadedele takımını 
yalnız bırakacak.

Dört isim kart ceza sınırında
Fenerbahçe’de Galatasaray karşılaş-
ması öncesinde 4 isim sarı kart ceza 
sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 
3’er sarı kartı bulunan oyunculardan 
Filip Novak, Miha Zajc ve Mert Hakan 
Yandaş, kart görmeleri duru-
munda Göztepe deplasma-
nında forma giyemeyecek. Bu 
oyuncuların yanı sıra sakat-
lığı bulunan ve karşılaşmada 
forma giymesi beklenmeyen 
Luiz Gustavo da sarı kart 
ceza sınırında yer alıyor.

F.Bahçe’de 
deplasmanda etkisiz

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu 
sezon deplasmanda beklen-
tinin altında kaldı. Sarı-laci-
vertliler, ligde geride kalan 12 
haftada 6 deplasman maçına 
çıkarken, bunlardan 3’er 
galibiyet ve mağlubiyetle dön-
dü. Fenerbahçe ayrıca ligde 
oynadığı son 2 deplasmandan 
puan çıkartamadı.

SÜPER Lig’de geride kalan 12 müsaba-
kada 6 galibiyet, üçer beraberlik ve yenilgi 
yaşayan sarı-kırmızılı takım, topladığı 21 
puanla haftaya lider Trabzonspor’un 9 
puan gerisinde 4. sırada girdi. Fenerbahçe 
ise 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 
20 puan elde etti ve 7. sırada yer buldu.

Boey ve Arda yok
Galatasaray’da iki futbolcu sakatlıkları 
nedeniyle yarınki derbide görev yapama-
yacak. Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine 
devam edilen Sacha Boey ve Arda Tu-
ran, maçın kadrosunda yer alamayacak. 
Galatasaray’da sarı kart ceza sınırında 
bulunan Taylan Antalyalı, yarın da kart 
görmesi durumunda 14. haftadaki Öznur 
Kablo Yeni Malatyaspor müsabakasında 
forma giyemeyecek. Romanya Milli Takı-
mı’ndan sakat dönen ve takımla kontrollü 
bir şekilde çalışan Olimpiu Morutan 
kadroda yer alabilecek.

İç sahadaki son 3’te 3
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de saha-
sında yaptığı son 3 maçı kazandı. Bu sezon 
deplasmanda yaptığı 7 maçta sadece 2 gali-
biyet alabilen, 3 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan 
sarı-kırmızılı takım, taraftarı önünde daha 
iyi bir performans sergiliyor. Nef Stadı’nda 
çıktığı 5 maçın 4’ünü kazanan Galatasaray, 
1 müsabakadan da mağlubiyetle ayrıldı. 
Sarı-kırmızılı takım, iç sahada oynadığı son 
3 lig maçından 3 puan çıkardı.

       NEF Stadı’nda yapılacak 
Galatasaray-Fenerbahçe 
müsabakasının biletleri 
tükendi. Yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle 
uzun süredir seyirci kısıtla-
masına gidilen statlara Tür-
kiye Futbol Federasyonunun 
kararıyla tam kapasite taraf-
tar alınabilecek. Deplasman 
taraftarının bulunamayacağı 
Nef Stadı’nda satışa çıkan 
derbi biletleri tükendi. Ayrıca 
Galatasaray taraftarının der-
biye özel koreografi hazırlı-
ğında olduğu öğrenildi.

SPOR Toto Süper Lig’in 13. haftasında yarın 
karşılaşacak Galatasaray ile Fenerbahçe ara-
sında son yıllarda yapılan derbilerde ilk golü 
atan taraf kolay kolay yenilmiyor. Rekabette 
27 yılı kapsayan son 56 lig maçında, ilk golü 
atan takım sadece 4 kez mağlup oldu. Söz 
konusu dönemde Galatasaray ilk golü attığı 
12 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fener-
bahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 23 karşılaş-
mayı kazandı. İki takım arasında yapılan son 
56 lig maçının 8’i gollü beraberlikle sona erdi. 
Bu müsabakaların 6’sında ilk golü Fenerbah-
çe atarken, Galatasaray beraberliği yakalayan 
taraf oldu. İki takım arasındaki son gollü 
beraberlikte ise Galatasaray 1-0 öne geçerken, 
sarı-lacivertliler eşitliği sağladı. Bu dönemde-
ki 3 karşılaşmada Galatasaray, ilk golü atma-
sına rağmen Fenerbahçe’nin geri dönüşüne 
engel olamadı ve sahadan mağlup ayrıldı. İki 
takım arasında 2019-2020 sezonunda Kadı-
köy’de yapılan karşılaşmada ise Fenerbahçe 
1-0 öne geçmesine karşın sarı-kırmızılılar 
maçı 3-1 kazandı. Fenerbahçe, söz konusu 
dönemde öne geçmesine rağmen ilk kez derbi 
mağlubiyeti yaşadı. Galatasaray-Fenerbahçe 
rekabetinde yapılan son 56 lig mücadelesinin 
9’u ise golsüz eşitlikle sona erdi.

GALATASARAY ile Fenerbahçe, 
64. sezonu oynanan lig tarihinde 
128 kez karşılaştı. Genel toplamdaki 
üstünlüğünü lig maçlarına da yan-
sıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet 
sayısında 50-35 üstünlük kurdu. Lig-
deki 43 maç da berabere sonuçlandı. 
Lig maçlarında sarı-lacivertliler 158, 
sarı-kırmızılılar ise 123 gol kaydetti.

Galatasaray haftaya 4. sırada girdi Fenerbahçe’de 3 eksik
Derbide ilk golün 

önemi büyük
Ligde 129. sınav

Dev derbi
kapalı gişe

ATESTEN 
GOMLEK!

SEZONA iyi bir başlan-
gıç yapan ve 8. hafta 
sonunda liderlik kol-

tuğuna oturan Fenerbahçe, 
ligde daha sonra oynadığı 

4 maçta ise sadece 1 puan 
toplayabildi. Sarı-lacivertliler, 
söz konusu dönemde deplas-
manda Trabzonspor ve İttifak 
Holding Konyaspor’a mağlup 

olurken, iç sahada Aytemiz 
Alanyaspor’a yenildi. Fener-
bahçe, tek puanını ise evinde 
Yukatel Kayserispor ile oyna-
dığı karşılaşmada alabildi.
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KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

2022 yılı Kağıthane ilçesi dahilinde çeşitli cadde ve sokaklarda baca ve ızgara yükseltme yapım işi
yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/753591
1-İdarenin
a) Adresi :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR 

CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122956828 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1.800 adet 60/60 IZGARANIN YOL SEVİYESİNE 

GETİRİLMESİ 620 adet BACANIN YOL SEVİYESİNE 
GETİRİLMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Kağıthane ilçesi dahilinde
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 340 (ÜçyüzKırk) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR 

SOK. NO: 1 34406 - KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :09.12.2021 - 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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel ki-
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan ya-
bancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değer-
lendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı )  ,
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi / Mimar
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 KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

GEÇEN sezonun 
başı. Trabzonspor 
Real Vallado-

lid’den Stiven Plaza adın-
da bir futbolcuyu 2 yılı 
kiralık, beğendiği takdirde 
ise 2 yılı da bonservisli 
olmak üzere kadrosuna 
katıyor.

Ronaldo’nun keşfi 
olarak sürekli bir basın pompa-
laması söz konusu.

Kendisine hayran olmakla 
birlikte futbolculuğun ayrı, 
yöneticiliğin, idareciliğin ya da 
hocalığın farklı olduğunu düşü-
nenlerdenim.

Peki kimdir bu Stiven Plaza? 
Trabzonspor öncesinde oynadığı 
2 sezonda toplam 28 maç kaçır-
mış. Sebebi sakatlık.

Videoları sosyal medyada bin-
lerce kez paylaşıldı. Herkesin de 
beklentisi yüksekti ama sahaya 
çıkamadı.

620 bin ve 670 bin euro 
olarak iki seneliğine kiralanan 
Ekvadorlu yıldız için 750 bin 
ve 800 bin euro opsiyonları da 
vardı. Onlar devreye giremedi 
çünkü daha sözleşmesinin yüzde 
25’i tamamlanmışken takımdan 
gönderildi.

***
Bu transfer söz konusu 

olduğunda haberlerini yaptım. 
“Aman, sakatlık başa beladır 
ve kendisinde tekrar edilmiş. 2 
sezonda 28 maç çok yüksek bir 
seviye” dedim. ‘İkinci Sturridge 
olabilir’ başlığı ile sicilini ortaya 
koydum (Buradan okuyabilirsi-
niz https://www.gazetedamga.
com.tr/spor/stiven-plaza-ikin-
ci-sturridge-olabilir-iste-o-tab-
lo-h42531.html). Elbette bizi 
dinleyen yok.

Sonrasında sezon devam 
ederken Plaza’nın Ekvador’daki 
hocası ile görüştüm. (Buradan 
okuyabilirsiniz https://www.
gazetedamga.com.tr/spor/
kariyerindeki-onemli-isim-sti-
ven-plaza-icin-konustu-bu-ka-
darini-h52516.html) Onu futbol 
vitrinine çıkaran isimlerden 
biriydi. Juan Carlos Leon kilo-
sunun kas sakatlıklarına neden 
olduğunu söyledi ve sahadan bu 
kadar uzak kalacağını tahmin 
edemediğini ifade etti. Yani o da 

inanamadı.
***
O Plaza Trabzonspor 

formasıyla sadece 4 
dakika ligde, 45 dakika 
ise Türkiye Kupası’nda 
oynadı.

Adana Demirspor 
karşılaşmasında ayakta 
zor dururken ilk yarı sona 

erip devreye gidildikten sonra 
daha dışarı da çıkamadı.

Sonrasında da gönderildi 
zaten.

Yönetim ona verdiği para 
kadar yerine almadığı adamdan 
da zarar etti. Ayrıca galibiyet 
primleri vs. gibi kalemler de 
eklenebilir buna. Bir transferin 
önünü de kapatmış oldu.

Burada suç futbolcunun değil. 
Onu buraya getirenlerde.

***
Aynı transfer döneminde bir 

de Afobe ekleniyor listeye. İki 
defa çarpraz bağ koparmış, bir-
çok kez sakatlanmış kendisi.

Denizlispor’un neredeyse 
yarı fiyatına getirecekken Trab-
zonspor’un 1.3 milyon euro 
maaş bağladığı öne sürülen İngi-
liz golcü. Bu tanımı kullanırken 
ne golcülüğünü gördük ne de 
katkısını. Sadece Fenerbahçe’ye 
attığı gol iyiydi.

Sezon sonu zor geldi. Trab-
zonspor zaten o döneme kadar 
Abdullah Avcı ile yine başarılı 
bir süreç yaşasa da Afobe bura-
ya ayak uyduramıyordu.

Zaten o da yaz aylarında gitti.

***
Daniel Sturrid-

ge’i Yusuf Yazıcı 
transferi sonrasın-
da transfer ederek 
büyük bir sükse 
yapmıştı yönetim.

Basın ve taraftarın büyük bir 
kısmında “aman canım gelsin 
de ne olursa olsun” mantığı var. 
Buna katılmıyor ve onaylamıyo-
rum.

Gelen oyuncuyu sorgulamak, 
bilgi sahibi olmak ve en önemlisi 
de yönetim bazında nasıl bir 
transfer geçekleştiğini öğrenmek 
herkesin hakkı. Yapılmalı da. Bu 
durum yönetime olumsuz eleştiri 
getirecekse getirsin. Olumlu 
bir şeyler varsa zaten hakkınız 
verilir. Ki Ahmet Ağaoğlu dö-
neminde uygulanan politikanın 
büyük bir bölümünü başarılı 
buluyorum ben.

Sturridge imza atarken “Trab-
zonspor’un Daniel Sturridge 
transferinde şoke eden tablo!” 
(Buradan okuyabilirsiniz https://
www.gazetedamga.com.tr/spor/
trabzonspor-un-daniel-sturrid-
ge-transferinde-soke-eden-tab-
lo-h21175.html) başlığı ile bir 
haber yazmıştım. Bu haber sos-
yal medyada bir hayli ses getirdi 
ancak dönüşler hep olumsuzdu.

Kariyerinde 120 maç kaçıran 
bir futbolcuya karşılık olarak 
istenen düzeyde bir performans 
veremeyeceğini yazmak kötülük 
oldu.

Bugün 120 maç dediğiniz 

zaman bizim ligimizde neredeyse 
4 sezon yapıyor. Çok büyük bir 
risk. Girilmemesi gerekilen bir 
topla girdi yönetim. İngiliz oyun-
cu ise birçok maçta yoktu yine. 
Oynadığı karşılaşmalarda her ne 
kadar katkı verse de süreklilik sağ-
layamadı. En sonunda da davası 
sebebiyle sözleşmesi feshedildi. 
Trabzonspor en zorlu dönemde 
transfer yapamadan oyuncusunu 
göndermek zorunda kaldı.

***
Geride kalan sezonun devre 

arasında ise Koita transferinin 
dedikoduları yayılmaya başladı. 
Kasımpaşa bonservis isteyince 
sezon sonuna bırakıldı.

Tesellim kulübüne para öden-
meyecek olmasıydı. Ta ki KAP 
anlaşmasında maddeleri görene 
kadar. Artık ocak ayında nasıl 
bir el sıkışma olduysa son ilk 11 
maçına aralık ayında çıkan Fode 
Koita’ya Kasımpaşa’ya verilme-
si düşünüldüğü iddia edilen 1 
milyon euroluk bonservis ücreti 
imza parası olarak ödeneceği 
duyuruldu.

Bu arada Koita, Kaısmpa-
şa’nın kiraladığı ve seviye itiba-
rıyla çok da fazlası bulunmayan 
Thelin’in gerisine düştü.

Ondan sonra hep sonradan 
oyuna girdi.

Trabzonspor’un 17 Haziran 
2021 tarihinde yaptığı yazılı 
açıklama şu şekildeydi;

“Şirketimiz ile serbest statüde 
yer alan profesyonel futbolcu 
Bangaly Fode Koita arasında 3 
(Üç) yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre 
futbolcuya;

2021-2022 futbol sezonu için 
1.100.000.-Eur garanti ücret,

2022-2023 futbol sezonu için 
1.150.000.-Eur garanti ücret,

2023-2024 futbol sezonu için 
1.200.000.-Eur garanti ücret 
ödenecektir.

Ayrıca, futbolcuya her bir 
sezon için 333.000.-EUR imza 
ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli 
olarak, futbolcu ile olan söz-
leşmenin devam etmesi şartına 
bağlı olarak, futbolcuya ödene-
cek yıllık garanti ücretin %7’si 
ödenecektir.”

***
Bu açıklamayı gördükten son-

ra bir süre ekrana bakar kaldım. 
Sonrasında ise “Nasıl yani?” 
diye sordum kendime.

Gol istatistiği çok da yüksek 
olmayan, 31 yaşına gelmiş ve 
Kasımpaşa kariyerinin neredeyse 
yarısını sakat geçiren bir adama 
1.5 milyon euro civarında para 
her sene mi ödenecek?

Allah herkese Koita şansı 
versin gerçekten. Çok imrendim. 
Yani son sözleşmenizde böylesine 
bir ikramiye ancak seçilmiş ya da 
ayrıcalıklı kişileri bulur. Koita da 
onlardan galiba. Yaz aylarında ev 
yaptırıyordu Gine’ye. Onun için 
de iyi bir sıcak para olmuştur.

***
Kendimi cahil olarak görü-

yorum. Futbolun kulüpçülük 
tarafında olmadım. Yönetmedim 
de. Teknik direktörlük de yap-
madım. Ama transfer öncesinde 
birçok kez Koita ile ilgili haberler 
yazdım;

“Trabzonspor’da Fode Ko-

ita öncesi son çıkış! Kritik bir 
karar verilecek https://www.
gazetedamga.com.tr/spor/
trabzonsporda-fode-koita-once-
si-son-cikis-kritik-bir-karar-veri-
lecek-h64122.html”

“Trabzonspor transferini 
bitirmek üzere ama Koita’da 
sorun büyük: Sakatlık! https://
www.gazetedamga.com.tr/spor/
trabzonspor-transferini-bitir-
mek-uzere-ama-koita-da-so-
run-buyuk-h61811.html”

***
Haberlerde söz konusu ücret 

yıllık olarak 800 bin euro idi. An-
cak açıklanan KAP bildiriminde 
1.5 milyon euro bandındaki 
garanti para benim haberlerimin 
dikkat çekmesini sağladı.

“Fode Koita’nın maaşı 
Trabzonspor taraftarına isyan 
bayrağını çektirdi” https://www.
gazetedamga.com.tr/spor/
fode-koita-nin-maasi-trab-
zonspor-taraftarina-isyan-bayra-
gini-h64888.html başlığı ile yeni 
bir haber daha yazdım.

Sezon başladı ve neredeyse ilk 
yarı sona eriyor. Kendisinin sa-
hada kaldığı dakika sayısı sadece 
31. Çoğunda sakat. Kadroda 
olduğu ancak oynamadığı maç-
lar da var. Muhtemelen kendisini 
zorlayıp da yeniden sakatlanma-
ması adına oturtuldu.

Yazımın başında belirttiğim 
Plaza’nın transferini dahi göl-
gede bırakmayı başarabilen bir 
isim oldu kendisi. Yönetim bu 
konuda konuşmuyor.

FODE KOiTA
Stiven Plaza 
kadar olamadı

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi-
nin hiç mi iyi transferi yok? 
Elbette var. Bugüne gelinme-
sinde büyük emekler verildi. 
Birçoğuna şahit oldundu, 
olunuyor. Ve ben hepsi için 
tek tek teşekkür ediyorum. 
Hepsinin de hakkı veriliyor. 
Her gün onlarca içerik oluştu-
rulup haberler yazılıyor.

Peki Koita için tek bir 
kelam eden yönetici duydu-
nuz mu?

Bunun tek açıklaması şam-
piyonluk mücadelesi mi?

Trabzonspor inşallah 
bundan sonra sakatlık riski 
en az olan oyunculara gider. 
Trondsen’in yaşadığı sakatlı-
ğı kimse konuşmadı. Neden? 
Çünkü ilk sakatlığıydı. Ka-
derin önüne geçemiyorsunuz. 
Ama Koita öyle değil. Sturri-
dge, Afobe ve Plaza da...

***
Bu yazım için ‘taş’lanabili-

rim. Olsun. Sorun değil.
Uzun süredir yazmak isti-

yordum ama bugüne kısmet 
oldu.

Ahmet Ağaoğlu’nun Ahmet Ağaoğlu’nun 

HİÇ Mİ İYİ HİÇ Mİ İYİ 
transferi yok?transferi yok?

BURAK 
ZİHNİ

Taraftarın büyük bölümü 
de “Şampiyonluk motivas-
yonu varken araya kaynatıp 
da işleri bozmayın” diyor.

Bugün 5 milyon euro 
civarında bir paranın geri 
dönüşü yokken ve üzerine 
bir de bazı hatalar transfer-
ler eklenince susmak bir işe 
yaramıyor.

Bu kulüp şampiyonluk 
mücadelesi verilmesini iste-
yenler kadar mali anlamda 
bazı şeyleri düşünenlerin de 
kulübü.

Taraftar işleri bozmayın diyorTaraftar işleri bozmayın diyor



A vcılar’da devam eden 
kentsel dönüşüm 
çalışmalarına ilişkin 

katıldığı radyo programında 
açıklamalarda bulunan Av-
cılar Belediye Başkanı Turan 
Hançerli, “Nisan ayından bu 
yana Avcılar modeli kapsa-
mında yenilenme çalışmaları, 
kentsel dönüşümde daya-
nıklı bir kent inşası süreci 
hızla devam ediyor. Bin 
600 bina kentsel dönüşüm 
sürcine girdi. Ülkemizdeki 
ağır ekonomik kriz, dola-
rın, dövizin artması hatta 
dünyadaki piyasalarda mal 
bulma sorunları zorluyor ve 
yavaşlatıyor. Edindiğimiz 
bilgilerler, tecrübeler ve yap-
tığımız çalışmalar sonucunda 
bizdeki hız; İstanbul’ da ya 
da Türkiye’de yok. Bizim 
hızımın yeterli değilken, 
Türkiye’ deki dönüşüm hızı 
çok yetersiz ve çok yavaş. 
Bu kapsamda, belki bu gün 
konuşmak isteyeceğimiz 
Türkiye’nin, kentsel dönü-
şüm ya da deprem dayanık-
lılığı bina inşası dönüşümü 
sürecine bir katkı sunacak 
ya da bunu hızlandıracak. 
Devrim niteliğinde bir mode-
limizi oluşturduk. Sıfır faizli 
finansmana dayalı kentsel 
dönüşüm modelinin çalış-
malarını yaptık. Ülkemizde 
uygulanmasına yönelik 
önerimiz var. 3 yıl içerisinde 
bir milyon riskli konut var. 
Deprem güvensiz konutun 
yenilenmesini sağlacak bir 
proje bir model önerimizi 
konuşmak istiyoruz. Avcılar-
dan, Türkiye’nin riskli yapı 
stoğunu, çözüme yönelik bir 
çalışma ürettik” dedi.

Hızımız devrim 
niteliğinde

Avcılar’ın kentsel dönüşüm 
konusundaki hızının devrim 
nitelğinde olduğunu anlatan 
Gançerli, “Bin 600 binada 
artık oturulmuyor. Bin 600 
binanın, bin 500’ü yıkılmış, bu 
rakamları net söyleyemiyorum 
çünkü net bilgi ama önümde 
olmadığı için ifade edemiyo-
rum. Avcılar’da risk oluşturan 
bin 600 bina artık insanlar 
için bir tehlike oluşturmuyor. 
Ortalamamız bu ekonomik 
krize göre, dövizin artmasına 
rağmen haftalık kentsel dö-
nüşüm sürecini başlatan bina 
ortalamamız yine sekiz civa-
rında. Bu oran, bu hız devrim 
niteliğinde” diye konuştu.

745 bin bina üstünde 
çalışıyoruz

Avcılar Belediye olarak 745 
bin bina ile ilgilendiklerini 
vurgulayan Hançerli, “Şu 
an üzerinde çalıştığımız 745 
bina var. 26 Eylül 2019 Silivi 
depremi sonrasında, gözlem 

yöntemiyle yaptığımız ince-
lemelerde riskili olabileceğin 
ilişkin kanaat oluşturduğu-
muz bin 400 bina vardı. Bu 
bianalarla ilgili özel çalışma-
lar yaptık. Bunların önemli bir 
kısmı dönüşüm sürecine girdi. 
Dönüşüm sürecine girmeyen 
en riskli mahallelerde bulunan 
745 binayı özel incelemeye 
aldık. Arkadaşlarımız kapo 
kapı dolaşarak, evlere giderek 
ordaki malik bilgilerini alarak, 
oarada oturmayan maliklere 
de erişebilecekleri yöntemleri 
bularak, bu maliklerin kendi 
binalarının dönüşüm sürecini 
başlatmaları için ikna etmeye 
çalışıyoruz. Oldukça hızlı bir 
süreç işliyor. Avcılar’ ımız-
da bin 600 binanın kentsel 
dönüşüm sürecine girmesin-
den, yıkımdan bahsediyoruz 
ama Avcılar’da yıkım bir 
düğün havasında, bir bay-
ram havasında. Vatandaşla, 
kamunun karşı karşıya geldiği 
hiçbir olay  yok. Vatandaşla 
kamunun karşı karşıya geldiği 
hiçbir olay yok” diye konuştu. 
■ ANIL BODUÇ
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ÜNLÜ oyuncu Aras Bulut İynemli, Türkiye
Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği’nin ortak-
laşa yürüttükleri “Yarını Kodlayanlar” projesi
kapsamında köy okullarında kurulan tekno-
loji sınıflarının açılış törenine katıldı. Aynı za-
manda Vodafone’un reklam yüzü olan
İynemli, Kocaeli Derince İshakcılar Ortaoku-
lu’nda düzenlenen açılışta çocuklarla bir
araya geldi. Açılışa İynemli’nin yanı sıra Tür-
kiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve
Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Sezai Hazır da katıldı. Vodafone’un kadınlar
ve çocuklar için yaptığı çalışmaları gönülden

desteklediğini belirten İynemli, “Dijital gele-
cekte çocuklarımızın en önemli gereksinimle-
rinden biri kodlama bilgisi olacak. Bu bilgiyle
dijital dünyaya yön verebilecekler. Kodlama,
artık evrensel bir dil. Dolayısıyla, tüm çocuk-
ların kodlamayı öğrenmesi önem taşıyor.
Bugün açılışı yapılan teknoloji sınıfları da köy
okullarında okuyan çocuklarımıza eğitimde
fırsat eşitliği sunması bakımından çok kıy-
metli. Bu projeyi gönülden destekliyorum.
Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derne-
ği’ne çocuklarımıza kazandırdıkları tüm im-
kânlar için teşekkür ediyorum” dedi. 

eğitiMde fırsat
eşitliği öneMli

a vcılar halkının en büyük
sıkıntılarından biri olan
kentsel dönüşüm çalışma-

ları hız kesmeden devam ediyor.
Burak Yüzbaşıoğlu bu konuda il-
çeye çözüm sunmak adına Kent-
sel Dönüşüm ve İnşaat
Firması'nı kurdu. Firma hak-
kında Damga'ya konuşan Yüzba-

şıoğlu, “Avcılar'da bir yıldır faaliyet gösteren
bir firmayız. İnşaatta yeteri kadar tecrübeli ol-
madığımız için iki firma ortak çalışıyoruz. Or-
tağımız yaklaşık 40 yıldır inşaat sektöründe
yer edinmiş bir firmadır. Onun iş tecrübesin-
den faydalanarak böyle bir yola çıktık” şek-
linde konuştu. 

Müteahhitler işini yapmıyor

Kısa sürede kentsel dönüşümden yedi inşaatı
geri aldıklarını söyleyen Yüzbaşıoğlu, yıkılan
her binada hak kaybının olduğunu belirterek,
“Yedi ay öncesine kadar bir binanın kareko-
dunu aldık ve raporda hasarlı olduğunu gör-
dük. Bir binanın hasarlı olması için sebep
olması gerekiyor. Bizde bunu düşünrek sor-
guladık. Silivri depreminin ardından birçok
depremden sonra DASK'ları sorgulamamız
gerektiğini söyledim. DASK belgeleri sonu-

cunda kat sahiplerine 70-150 bin arasında
ödeme yaptılar. Biz bunu bütün inşaatları-
mızda başlattık ve hepsinde para aldık. Bizim
bu süreci başlatmamızla Avcılar'da birçok kişi
bunu bilmediği için binalarını kaybettiler. Yı-
kılan her binanın başında hak kaybı var. Buda
gösteriyor ki müteaahhitler işini iyi yapmıyor.
Bundan sonrakiler bunun bilincinde olursa
hak kaybına uğramayacaklar. Avcılar'da kent-
sel dönüşüm kanununu hiçbir firma uygula-
mıyor. Bizi gelip dinleyenler dinledikten sonra
müteahhitlerin amacını daha iyi anlıyor. Mü-
teahhit ile yaptıkları sözleşmeyi kesinlikle avu-
kata okutarak fikir almaları gerekiyor. Bu
konuda avukat seçimi çok önemli. Çünkü o
avukatın hangi alanda profesyonel olduğunu
çok iyi bilmek gerekiyor. Kısacası avukat ya
bizi ipten alacak ya da bizi ipe götürecek”
açıklamasında bulundu.  

Önce müteahhit dinlenmeli

Kat sahiplerinin elden müteahhite para öde-
memesi konusuna dikkat çeken Yüzbaşıoğlu,
“Kentsel dönüşümde Çevre ve Şehircilik Ba-
kanı şunu söylüyor; hiçbir kat sahibi müteah-
hite elden para ödeyemez. Avcılar'da
müteahhitler elden para topluyorlar. Hangi
frmayla çalışılırsa çalışsın 'iş devrilemez' mad-
desi konulmalıdır. Arkasında güç olanlar Av-
cılar halkından inşaat alıyor. Bu şekilde başka
firmalara devrediyor. Müteahhitin kat mali-
yetlerine göre bazı sorumlulukları var. Biz hak
terazisini yerine getiriyoruz. Burada müteah-
hitler önce kat sahiplerini dinliyor ama doğru
olan önce müteahhiti dinlemek. Şunu çok ya-
şıyoruz, imzalanan sözleşmeyle noterdeki
sözleşme birbirinden farklı çıkıyor. Çünkü
müşteri imzaladığının aynısını noterde göre-
ceğini düşündüğü için bir daha sözleşmeye
bakmıyor. Bu yüzden noterde bir daha baştan
okumaları gerekiyor. Fiyat artışının en büyük
sebeplerinden biri de budur. Benim yaptığım

iki yıl önce yapılsaydı şuan Avcılar bam-
başka bir yer olurdu. DASKlar alınmadığı

için müşteriler ödeme yapamıyor. Bir binanın
iskanın alınması için müteahhitin SGK vb.
borçları olmaması gerekiyor. İskanı bir yıl
sonra vereceğim diyorsa bunu sorgulamak
gerekiyor çünkü anında vermesi gerekiyor.
Son paranızı iş bitirme de değil, İSKAN da
ödeyeceksiniz. Kentsel dönüşüm kararı alan

bütün binalar karekod örneğin-
den sonra mutlaka daska

başvuracaklar. Biz insanla-
rın burada güvenini kazan-
dık. Sözleşmeye bakma
gereği bile duymuyorlar
artık. Çünkü önce kendi-
mizi ve ne yaptığımızı
anlatıyoruz” dedi. 

Halkı bilgilendiren
yok

Kentsel dönüşümün be-
lediyeyi ilgilendi-
ren bir durum

olmadığını söyleyen
Yüzbaşıoğlu, belediyenin
sadece aracı olduğuna de-
ğinerek, “Çözüm, işi bi-
lenlerle yapmak ve

çözülmesi gereken
ne varsa hukuki
süreçlerden ge-

çerek çözülmelidir. Avcılar'da Kentsel Dönü-
şüm Müdürlüğü kuruldu. Bu başlığın altına
hukuk, mühendislik, mimarlık sigorta birim-
leri kurulup, Avcılar halkına tek tek hepsinin
anlatılması gerekiyordu. Ama halkımızı bilgi-
lendiren yok. Bu sistem birçok yerde kurula-
bilirdi. Sistem Avcılar Belediyesi İnşaat
Firması'nın (AVBEL) yapması gereken bir
durumdu. Kentsel dönüşüm Avcılar Beledi-
yesi tarafından yapılan bir şey değil. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan bir
olaydır. Belediye sadece aracıdır. Ben mimar,
avukat değilim ama sayemde 150-200 mülk
sahibi dasktan para aldı. Yüz tane inşaat yap-
saydım bu kadar mutlu olmazdım. Bunu bi-
linçli insanlarla yapsaydık her şey çok farklı
olacaktı” değerlendirmesinde bulundu.

Vodafone’un reklam yüzü olan sevilen oyuncu Aras Bulut İynemli, “Yarını 
Kodlayanlar” projesi kapsamında köy okullarında kurulan teknoloji sınıflarının
açılış törenine katıldı. Kocaeli’de düzenlenen açılışta çocuklarla bir araya gelen
İynemli, “Eğitimde fırsat eşitliğine destek olmak çok değerli” dedi

Kentsel Dönüşüm ve İnşaat Firması'nın sahibi iş insanı 

Burak Yüzbaşıoğlu, Avcılar'da sürdürdükleri çalışmalara ilişkin

konuştu. Kentsel dönüşümde en çok DASK nedeniyle sorunlar

yaşadıklarını anlatan Yüzbaşıoğlu, “Geçmişteki Silivri depremi

sonrası DASK'ı olanlara 70 ila 150 bin lira arasında 

ödemeler yapıldı. Avcılar'da ise kat sahipleri DASK'tan para

alamıyor veya DASK yaptırmamış oluyor. Bu nedenle de 

perişan oluyorlar. Buna çözüm 

bulunmalı” dedi

BARIŞ 
KIŞ

ÖZEL
HABER

Daire satışları konusunda komisyona dikkat
çeken Yüzbaşıoğlu, “avcılar Belediyesi ve Çevre
Şehircilik Bakanlığı'nın kat sahiplerinin mağduri-
yetini gidermek için süreci hızlandırmaları gere-
kiyor. Daire satışları konusunda avcılar'da bir
komisyon kurulmalı. Belediyede dairenin satışı
için bir imza alınmadığı sü-
rece o daire satışa çı-
karılmamalı.
aVBel'e bu ko-
nuda çok fazla
görev düşüyor.
artısı yok, eksi-
lerini de konuş-
mak gerekiyor.
avcılar'da
şuan bir hızlı-
lık var. 1999
depreminden
sonra ağır hasar
alan avcılar iki yıl
sonra farklı ola-
cak” dedi.

Komisyon kurulmalı

Güngören’e hoşgeldiniz

DASK YoKSA 
dönüsüM de yoK

Üniversiteye kayda gelen öğrencileri Güngören
Belediyesi ekipleri karavanla kapıda karşıladı
GÜNGÖREN Belediyesi ekipleri, üniversitelerin
yeniden açılmasıyla birlikte üniversite ve KYK
yurduna kayda gelen 4 bin öğrenciyi kapıda kar-
şılayarak ikramlarda bulundu. Öğrenciler için
modern tasarımlara sahip 2 Öğrenci İstasyo-
nu'nu da hizmete açan Güngören Belediyesi,
buralarda da tamamen ücretsiz bir şekilde öğ-
rencilere hizmet vermeye devam ediyor. Üniver-
site ve KYK Fatih Fatih Sultan Mehmet
Yurduna yeni eğitim öğretim yılı başlangıcı ne-
deniyle kayıt yaptırmaya gelen yaklaşık 4 bin öğ-
renciye Güngören Belediyesi'nden hoş geldin
sürprizi yapıldı. Güngören Belediyesi'nin ekipleri
kapı girişine kurdukları karavan ile kayda gelen
öğrenci ve velilere, sıcak çorba, çay, kahve ile ik-
ramlarda bulundu. Ekiplerin hoş geldin ikramı
kayıtların devam edeceği 4 gün boyunda aralık-
sız sürecek. Güngören Belediyesi'nin öğrencilere
verdiği destek de artarak devam ediyor. Güngö-
ren Belediyesi son 3 ay içinde 2 Öğrenci İstasyo-

nu'nu hizmete açarak yeni eğitim öğretim yı-
lında öğrencilerin daha modern ve konforlu bir
alanda ders çalışmalarını sağladı. Öğrenciler
online randevu alarak diledikleri saatlerde istas-
yonlardan faydalanabiliyor. Öğrenci İstasyon-
ları sessiz bir çalışma ortamının yanı sıra
kütüphane, dinlenme alanları ve ücretsiz ikram-
lar ile öğrencilere hizmet veriyor.

Kadınların gözünden

Maltepe
Usta fotoğrafçı Erdem Kırım rehberliğinde
Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenen
fotoğraf gezisiyle kadınlar Maltepe'yi kendi
objektifleriyle fotoğrafladı. Kırım, kadınlara
çekim teknikleri ile ilgili eğitim de verdi
Maltepe Belediyesi, kadınlar için fotoğraf gezisi düzen-
ledi. Maltepeli kadınların gözünden Maltepe fotoğraflarının
çekildiği ve tüm gün süren etkinlikte kadınlar, tek bir günde
Maltepe sınırları içinde hem sahilden hem ormanlık alan-
dan hem de şehir yaşamından kareler çekme şansı yaka-
ladı. Usta fotoğrafçı erdem Kırım, etkinliğe katılan
kadınlara fotoğraf çekerken dikkat etmeleri gereken nokta-
ları ve tecrübelerini aktardı. Maltepe Belediyesi Kadın ve
aile Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Kadınların Gözün-
den Maltepe'de Yaşam” başlıklı etkinlik, sabah saatlerinde
Dragos sahilinde başladı. Güne yağmur sürpriziyle başla-
yan kadınlar, kısa süren yağmurun ardından oluşan su biri-
kintilerinin varlığı ve bulutların etkisiyle ortaya çıkan
değişken ışık koşulları sayesinde birbirinden güzel fotoğ-
raflar çektiler. Fotoğrafçı erdem Kırım rehberliğinde mev-
cut koşullarda ışık ve yansıma konusunu tecrübe eden
kadınlar, gün ilerledikçe makro çekim, kompozisyon,
portre çekimi gibi farklı başlıklarda bilgiler edindiler. Her
yaştan kadının farklı ekipmanlarla katıldığı etkinlikte Kırım,
gezi boyunca yalnızca fotoğraf makineleri hakkında değil,
telefondan çekim hakkında da katılımcılara bilgiler verdi.

İnsan bakışı ruh katıyor

Çok iyi, hevesli bir grupla karşılaştığını belirten erdem
Kırım, “Ben onlara fotoğraf makinesini nasıl tutacakların-
dan başlayarak, açıları, onlara yardımcı olabilecek unsur-
ları anlatmaya çalıştım. Bütün hava şartlarını bir arada
bulduk. Rüzgâr, yağmur, bulutlar. Bu da şansımız oldu”
dedi.Fotoğraf makinesinin kalitesinin fotoğrafın sadece fi-
ziksel kalitesini belirlediğini söyleyen Kırım, “Fotoğrafın
içine ruh katan insanın gözleridir, bakışıdır. Her türlü eği-
timi alabilirsiniz ama o bakış açısı doğuştan gelen ve daha
sonra gelişen bir şeydir. Bunu da kattığınız zaman işin
içine iyi bir fotoğrafa ulaşırsın” diye konuştu.

Burak 
Yüzbaşıoğlu

21 KASIM 2021 PAZAR

BAŞARI UZUN BİR YOLCULUK BİÇİMİDİR

Avcılar’daki hız
TURKiYE’DE YOK!
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, kentsel dönüşüm konusunda 
Avcılar modelinin Türkiye’ye örnek olması gerektiğini söyledi. Hançerli, 
“Nisan ayından bu yana Avcılar modeli kapsamında yenilenme 
çalışmaları, kentsel dönüşümde dayanıklı bir kent inşası süreci hızla 
devam ediyor. Bizdeki hız; İstanbul’ da ya da Türkiye’de yok” dedi

Safi ye Soyman’ın 
KINA GECESi

Kentsel dönüşüm 
için gündeme getirdi-
ği finansman modeli-
nin ise henüz uygu-
lanmadığını belirten 
Hançerli, “Bu model 
şu an uygulanmayan 
bir şey,  uygula-
mak için küçük bir 
değişikliğe ihtiyaç 
var. Finanasmanla 
ilgili sorun olduğu 
açık. Sayın bakanın 
Mart ayı açıklaması 
Türkiye genelinde 
6 milyon 700 bin 
riskli konut olduğu 
yönünde. Bu yaklaşık 
20 milyon vatanda-
şımızın, riskli yapı-
larda ikamet ettiği 
anlamına geliyor. Bu 
konutların 1 buçuk 
milyonu acil yeni-
lenmesi yönünde. 
Yapının yenilenmesi 
süreci mevcut uygu-
lamalarla, mevcut 
projelerle yürütülme 
ve tamamlanma 
ihtimali yok. Çünkü 
TOKİ’nin son 20 
yılda ürettiği konut 1 
milyon. Bizim Tür-
kiye genelinde acilen 
1. buçuk milyon 
konutu yenilememiz 
gerekiyor. Bunun 
için uzlaşma şart. 
Bunun için vatan-
daşın istekli olması  
şart. Özellikle son bir 
buçuk yılda faizlerin 
yükselmesi, yapı üre-
tim maaliyetlerinin 
neredeyse iki katına 
çıkması, vatandaşın 
bir de gelecek kaygısı 
yaşadığı bu dönemde 
özel bir çalışmaya 
ihtiyaç var.  Pratikle 
gördüğümüz ve 
öğrendiğimiz şeyler, 
teork olarak yaptı-
ğımz çalışmalar  sıfır 
fazili finansmanın, 
kentsel dönüşümü en 
az on kat hızlandır-
cağı yönünde güçlü 
bir kanaat oluş-
turdu. Bir milyon 
konutu çok hızlı bir 
şekilde, 3 yıl içinde 
yenileme iddiasıyla 
bu modeli sürüyo-
ruz. Bunu kaynağı 
kendi içerisnde var. 
Sürdürülebilir bir 
model. Sıfır fazili 
finansmana  yönelik 
kentsel dönüşüm. Bu 
sistemin işlemesi için 
yeni bir sistem gerek” 
ifadelerini kullandı.

1  buçuk milyon

KONUT 
YENİLENMELİ

Kartal çocuk
haklarını kutladı
Kartal Belediyesi, ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’ dolayısı ile Kartal Belediyesi’ne 
bağlı kreşlerde eğitim gören çocuklar için seminer düzenledi. Kartal Belediyesi 

ve İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi işbirliği ile düzenlenen semineri, 
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nden Av. Gizem Atar verdi

SEMİNERE; Kartal 
Belediyesi Başkan 
Yardımcısı İmam 

Aydın, kreş öğretmenleri 
ve çocuklar katıldı. Semi-
nerin yapıldığı salonun 
girişinde de Dünya Çocuk 
Hakları günü dolaysıyla 
kreş öğrencilerinin yaptığı 
eserler sergilendi. Sahip 
oldukları hakları hayal 
güçlerini kullanarak farklı 
eserlere aktaran minikler, 
semineri de ilgiyle takip 
etti. İstanbul Barosu Ço-
cuk Hakları Merkezi’nden 
Av. Gizem Atar tarafından 
Kartal Belediyesi Bülent 
Ecevit Kültür Merkezi 
Nikâh Salonu’nda verilen 

seminerde; çocuk hakları, 
çocuk istismarı, çocuğa 
yönelik şiddet konuları 
işlendi. Av. Gizem Atar, 
çocuklara Türkiye’nin de 
taraf olduğu Birleşmiş 
Milletler Çocuk Hakları 
Sözleşmesi’nde yer alan 
haklarını anlattı ve slâytlar 
eşliğinde çocuk haklarının 
neler olduğunu, nelerin 
hak ihlali sayılabileceğini 
örneklerle açıkladı.

Çocukların 
yanında olun

Atar, çocuklara ihlal ve 
kötü bir durumla karşılaş-
maları durumunda başvuru 
yapmaları gereken yerler 

hakkında da bilgi vererek 
çocuklara tehlike anında 
neler yapmaları gerektiğiyle 
ilgili sorular yöneltti. Av. 
Gizem Atar, çocuklara 
özellikle istismar vakalarını 
saklamamalarını, tanıma-
dıkları kişilerden kesinlikle 
hiç bir şey almamalarını ve 
kendilerine ait özel yerle-
rine birilerinin dokunması 
halinde tepki vermelerini ve 
durumu ailelerine ve öğ-
retmenlerine bildirmelerini 
istedi. Atar, çocuklara baş-
larına gelebilecek her türlü 
konuyu mutlaka anne ve 
babalarına veya öğretmen-
lerine açmaları gerektiğinin 
özellikle altını çizdi.

İ
lk şarkısında İrem, pembe bulutlara bakarak 
geleceğini görmek, kendi yolunu bulmak isti-
yor. Hayatına yön vermeye çalıştığı, müzisyen 

olmaya karar verdiği yıllardaki varoluşsal sancı-
larını Akdenizli bir kadın rahatlığıyla göğüsleyen 
İrem’in umut dolu sesi, Canfeza’nın buğulu 
kemençesine karışıyor. Kafasındaki sorulara 
merakla yaklaşan genç kadının içindeki sesler par-
çada kadın korosuyla duyuluyor. Parça ilerledikçe 
İrem “bir yol” aramaktan vazgeçip yolda 
olmanın keyfine varıyor. Hareketli 
ritmik yapısı, romantik dokusu ve 
nihavend melodileriyle şarkı tam 
bir İstanbul şarkısı. 2017’den 
bu yana İtalya’da, İrlanda’da 
çalınan, İstanbul sahnele-
rinde pişen Pembe, İrem’in 
Babajim İstanbul etiketiyle 
çıkacak şarkılarının ilki.

EKRANLARIN sem-
patik ikilisi Safiye 
Soyman’la Faik Öztürk 
modacı Serhat Çağırte-
kin’e kına gecesi sürprizi 
yaptı. İstanbul Gün-
gören’de hizmete giren 
Felicita organizasyon 
salonunun açılışı Safiye 
Soyman – Faik Öztürk 
ikilisiyle renklendi. 
Safiye Soyman modacı 
Serhat Çağırtekin’in 
kına elbisesini giyip, kına 
gelini olurken duvağını 
Faik Öztürk açtı. Espri-
leriyle organizasyona 
renk katan Faik Öztürk 
hayat arkadaşı Safiye 
Soyman’ın bol bol elini 
öperken yaptığı esprilerle 
herkesi güldürdü.
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İrem Arslan’ın söz, müzik ve düzenlemesi 
kendisine ait olan ilk teklisi ‘Pembe’ 
19 Kasım Cuma günü Babajim İstanbul 
etiketiyle dinleyici ile buluştu

Pembe şarkı büyük 
beğeni aldı


