
Bakırköy Belediyesi, koronavirüs
salgını nedeniyle cansiperhane

çalışan sağlıkçılar ve bu süreçte hayatını
kaybeden sağlık çalışanları için ‘Sağlık
Çalışanlarına Saygı Anıtı’ yaptı. Anıtın
açılışına İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
katıldı. Kerimoğlu, “Sağlık emekçilerinin
pandemi süresince göstermiş olduğu
olağanüstü çabaya hem bir hekim ola-
rak hem de bir kamu yöneticisi olarak
şükranlarımı sunuyorum” dedi. I SAYFA 9

ç

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

SAYFA 4Halit ÇELİKBUDAK SAYFA 5Fakir YILMAZ

Arınç’ın 
dediği gibi...

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, Afet ve Acil Durum

Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Ça-
lışma Grupları Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada Türkiye'nin deprem ve
afetlere karşı etkin mücadelesinde
kararlılıkla devam ettiğini söyledi.
Soylu, “Amerika ve Avrupa dahil
olmak üzere dünyanın en gelişmiş
ülkelerinden çok
daha yüksek bir
kapasitede afete
müdahale kabili-
yetimiz söz ko-
nusu. Allah
şımartmasın,
Allah şaşırtma-
sın. Allah nazar-
dan saklasın”
dedi. I SAYFA 5
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Allah şımartmasın
nazardan saklasın!

AFETLERE KARŞI ETKİN MÜCADELEBABACAN İKTİDARA YÜKLENDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, “Türkiye, illegal

yapılardan da bu yapıların arkasına
saklanan siyasetçilerden de büyüktür.
Ülkemizi 90’lı yıllara döndürmek is-
teyenlere karanlıktan korkma Türkiye
diyoruz” dedi. Babacan, “7 sene
evvel “Çeteler dönemi, mafya dö-
nemi bitmiştir” diyen Cumhurbaş-

kanı, bugün
illegal yapıların
suça konu sözle-
rine tek kelime
edemiyor. İttifak
bozulur kaygı-
sıyla, ortağının
suça sahip çık-
masına ses çıkar-
mıyor” diye
konuştu. I SAYFA 7
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Cumhurbaşkanı
ses çıkarmıyor

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Beyoğlu Taksim
Meydanı'ndaki 

dönerciler sadece gel al
ve paket servisi yaparak
hizmet veriyor. Buradaki
büfelerden yiyecek, içecek
alan kişiler dükkanlarda
oturamadığı için ellerin-
deki yiyecekleri dükkan

önünde yerken kalabalık
oluştu. Bazı kişilerin de
dükkan önünde yere 
çökerek yemek yedikleri
görüldü. Çalışanların
uyarısına rağmen uzak-
laşmayan kişiler sosyal
mesafe kuralına da 
aldırış etmedi.
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SOSYAL MESAFE UNUTULDU

İstanbul Valiliği'nden
ekmek fırınlarına yönelik
denetimlerle ilgili olarak
yapılan açıklamada,
“Ekmeğinizle ve vatandaşın
ekmeği ile oynamayın”
çağrısı yapıldı. Yapılan 
denetimlerde, 12 fırının 
standartlara uyduğu,
93 fırında ise yüksek
fiyata ekmek satıldığı 
tespit edildi

Bağcılar'da yapılan dene-
timlerde 200 gram ekme-

ğin bazı fırınlarda 1 buçuk liraya,
bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı
ortaya çıktı. “İstanbul Fırıncılar
Odası'nın tarifesini uyguluyor-
duk” diyen fırınlara ceza kesildi.
İstanbul Valiliği'nden denetimlere
ilişkin açıklama yapıldı. Açıkla-
mada, yapılan denetimlerde, 

12 fırının standartlara uyduğu, 
93 fırında azami ekmek fiyat 
tarifesine göre 1,5 lira olması 
gereken 200 gram ekmeğin daha
yüksek fiyatla satıldığının tespit
edildiği belirtilerek, “Fiyat gramaj
tarifesine uymayan her işletmeye
asgari 10 bin lira olmak üzere
ceza teklif tutanağı düzenlendi”
denildi. 

ç
105 FIRINDAN 93’Ü GRAMAJ HiLESi YAPIYOR

16 fırında 43 ayrı ürün
çeşidinde fiyat etiketi bulun-

madığından her bir ürün çeşidine
415 lira ceza uygulandığı belirtilen
açıklamada, “Konuyla ilgili şika-
yetler 'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi'
uygulaması veya Alo175 telefon
hattı üzerinden yapabilir. İstanbul
genelindeki 2 bin 579 fırının tama-
mını denetlemeye devam edeceğiz.

Fırıncı esnafımıza çağrımız, 
'Ekmeğinizle ve vatandaşın ekmeği
ile oynamayın' İlgili meslek kuru-
luşlarımızca ilan edilmiş tarifeler ve
mevzuat hükümlerine uygun 
faaliyet gösteren fırıncılarımıza 
teşekkür ediyoruz. Denetimlerde
ceza yazmayı değil, teşekkür 
etmeyi seviyoruz” çağrısı yapıldı. 
I SAYFA 9
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43 ÜRÜNE FiYAT ETiKETi YAPIŞTIRILMAMIŞ

HABERİN 
DEVAMI 

SAYFA 2’DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonfe-
rans yöntemiyle AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon,

Batman ve Siirt İl Kongrelerine katıldı. Erdoğan, “AB'den
ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını, en azın-
dan ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını
istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil Avrupa'da görü-
yor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı tasavvur ediyoruz”
diye konuştu. Pandemi sürecine de değinen Erdoğan,
“Salgınla mücadeleye destek vermek için önümüzdeki
haftadan itibaren kongreleri erteliyoruz” dedi. I SAYFA 7

ç

YIL: 15      SAYI: 4801     22 KASIM 2020 PAZAR www.gazetedamga.com.tr        FİYAT: 75 Krş

TiTREYEN HERKES
PARKINSON DEğiL!

Ali Babacan

MHP, YİNE CHP’Y’E ÇATTI

MHP Genel Başkan Yardım-
cısı Semih Yalçın, “CHP’nin

özellikle HDP ile kaderdaşlık ederek
millî çıkarlarımıza verdiği büyük 
zararları; hiçbir siyasi polemik, hiçbir
tartışma ve çirkin mugalata gizleyeme-

yecektir. Teröriste
terörist, eşkıyaya
eşkıya, haine hain
diyemeyen CHP 
yönetimi; Türk
milletinin gözbe-
beği olan Ülkü-
cülere ağzına
geleni saymakta-
dır” dedi. 
I SAYFA 7
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Haine bile hain
diyemiyorlar

Semih Yalçın

Süleyman Soylu

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, ilçede

yapımı tamamlanan ve devam eden
çalışma ve projeleri yerinde inceledi.
Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışma-
larımız birkaç etapta eş zamanlı 
olarak devam ediyor. Yaşam Vadisi
tüm mahallelerimize ve Beylik-
düzü’ne hizmet ederek bu kentin
omurgasını oluşturacak” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9
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Yaşam Vadisi bu 
kentin omurgası

ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

EkMEgıMıZlE

GELECEGiMiZ
AVRUPA’DA!Recep 

Tayyip 
Erdoğan

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Bakırköy
Belediyesi, salgın
nedeniyle büyük
emek sarf eden
sağlıkçılar için 
anıt yaptırdı

OynaMayın!

satıŞ dÜŞtÜ
Fİyat aRttı
İstanbul’da Ekim ayında, yüzde 71,3’ü
ikinci el olmak üzere 22 bin 270 konut sa-
tıldı. Konut satışları yıllık yüzde 8,9, aylık
yüzde 12,3 azaldı. Sıfır konut satışları
yüzde 28,8 azalırken, ikinci el konut satış-
ları yüzde 2,6 arttı. En yüksek düşüş sıfır
konutlarda gerçekleşti. Ekim ayında konut
satışları en fazla azalan ilçe Şişli oldu. Ya-
bancılara yapılan konut satışları ise yüzde
20,3 arttı. Eylül ayında sıfır konut fiyatı
yüzde 30, ikinci el konut fiyatı yüzde 26

yükseldi. Yapı ruhsatı verilen bina
sayısı ise 2020 yılının ilk on

ayında yüzde 42,7
arttı. I SAYFA 6

SAHTE KİMLİKLE DOLAŞMIŞLAR

1 sene sonra
yakalandılar

Gaziosmanpaşa'da bir sene
önce işlenen cinayetin şüpheli-

leri Beyoğlu'nda yakalandı. Şüpheli-
lerin adreslerinde bir silah ve
uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sahte kimlik ile dolaşan iki şüpheli
Erdoğan S. ve Ramazan E. tutukla-
narak cezaevine gönderildi. Şüpheli-
lerden Erdoğan S.'nin 32 suç kaydı
olduğu öğrenildi.  I SAYFA 3
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FEnERBaHÇE
FaRklı
kaZandı
Süper Lig'de 9. hafta maçında Gençler-
birliği ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı.
Sarı-Lacivertli takım büyük rotasyonla
çıktığı mücadeleyi deplasmanda 
5-1 gibi farklı skorla kazanarak maç
fazlasıyla liderlik koltuğuna yükseldi.
Fenerbahçe'de Arjantinli Perotti attığı
iki golle maçın yıldızı oldu. Fenerbah-
çe'nin gollerini 14'te Mert Hakan, 
47'de Sosa, 72'de Ozan Tufan ve 
38 ile 69. dakikalarda Diego Perotti 
kaydetti. Gençlerbirliği'nin tek golü 
31. dakikada Diego Angelo'dan geldi.

5-15-15-15-15-15-15-15-15-1

COKEREK YEDiLER!
Yeni kısıtlamalar kapsamında

restoranlar sadece gel al ve
paket servisi yapıyor. Taksim

Meydanı'ndaki lokantadan
yiyecek alanlar büfelerin 

önünden ayrılmayıp 
yemeklerini yere çökerek yedi

Parmaklıklarda
askıda kaldı

Kadıköy'de sürücü-
sünün direksiyon

hakimiyetini kaybettiği
otomobil refüje çarpıp,
kaldırıma savruldu. Oto-
mobil, demir parmaklık-
larda asılı kaldı. Yaralı
sürücü ilk müdahalesi

olay yerinde yapıldıktan
sonra ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Haberi
alan yaralı sürücünün 
yakınları sinir krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılan ya-
ralının hayati tehlikesinin
olmadığı öğrenildi. 
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TÜRKİYE'de Pandemi döneminde 
yapılan yanlışlıklar yüzünden Ağustos
ayından bugüne Corona virüse 

yakalanma ve ölüm sayıları hızla 
artmaya başladı. Son olarak 
ülkemizde Corona virüs  vaka 
sayısı yüzde 300 arttı.

AÇ KAPAYA DÖNDÜK!

Oktay apaydın’ın köşe yazısı sayfa 11'de

Virüs adeta kitlesel
bulaşma safhasında

Fiyat gramaj tarifesine 
uymayan her işletmeye

asgari 10 bin lira ceza kesildi. 

Sağlıkçılar için 
saygı anıtı

Kısa bir süre önce “Artık vites yükseltmenin
bile yeterli olmadığı, araç değiştirmenin 

gerektiği bir dönemdeyiz” diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Avrupa çıkışı dikkat çekti.



KIŞ aylarının gelmesiyle gözlerimiz açısın-
dan değişik ve zorlu bir dönem başladı. 
Özellikle havaların soğumasıyla zamanımı-

zın daha büyük bir bölümünü iç mekanlarda geçir-
meye başladık, soğuk geçen kış nedeniyle de 
evlerimizi ve iş yerlerimizi daha az havalandırır olduk. 
Ev ve iş yerlerimizin ısıtılması nedeniyle iç mekan-
larda var olan nem miktarı belirgin biçimde azaldı. 
Özellikle denize uzak, karasal iklimin hakim olduğu 
yerlerde yaşayanlar bu değişimi daha da yakından 
hissetmeye başladı. Prof. Dr. Uğur Emrah Altıpar-
mak kışın ve soğuğun göz sağlığımızı olumsuz etkile-
yebileceğini belirterek korunma yöntemleri hakkında 
bilgi verdi.  

4-5 kez daha az kırptılar 

Hava değişimlerinin sonucu olarak gözlerde kuruluk 
hissi başladığını söyleyen Prof. Dr. Uğur Emrah Altı-
parmak, gözlerimizde batma, yanma ve kaşıntı gibi 
şikayetler oluşabileceğini bazı kişilerde ise ara sıra bu-
lanık görmeler şeklinde mevsim değişikliğinin kendini 
hissettirdiğini aktarıyor. “Mesleği gereği bilgisayar ve 
benzeri ekran kullanmak zorunda olanlarımız, ayrıca 
gözlerini daha az kırptılar” diyen Prof. Dr. Uğur 
Emrah Altıparmak, "Bunu farkında olmadan, sadece 
işlerine daha çok konsantre olurken yaptılar ve gözle-
rini ortalama 4-5 kez daha az kırptılar. Bu nedenle 
gözlerinde kuruluk şikayetlerinde artma hissedenler 
olduğu gibi, ilk kez bu tür şikayetlerle tanışanlarımız 
da oldu. Buna benzer kuruluk şikayetleri olan kişiler 
için en doğrusu tabii ki en yakınınızdaki göz hekimi-
nize danışmak olacaktır" dedi. 

M edipol Üniversitesi Parkinson 
Hastalığı ve Hareket Bozuk-
lukları Merkezi (PARMER), 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. 
Ali Zırh, Tremor yani halk arasında bili-
nen adıyla titreme hastalığının altında 
birçok nedenin yatabileceğini açıkladı. 
Dr. Zırh, titremenin en sık ellerde görül-
düğünü belirterek “Titreme vücudun bir 
yarısında kol ve bacakta, bazı hallerde 
başta ya da tüm vücutta gözlenebilir. 
Titreme ile ilgili hastalıklarda şikayetler 
sıklıkla istirahat halinde karşımıza çıkar. 
Bu tip titremelerin başında Parkinson 
hastalığı gelmektedir. Parkinson ile bir-
likte veya yalnız olarak da titremeye 
neden olan birçok hastalık mevcuttur. 
İstirahat halinde ortaya çıkan titreme 
durumlarına, çoğunlukla ileri yaşlardaki 
hastalarda rastlanır” diye konuştu. 

Birçok neden olabilir 

Birden çok titreme çeşidi olduğuna deği-
nen Dr. Zırh, şu şekilde sıraladı: "İş ya-
parken oluşan titreme çok sık görülen 
bir başka durumdur. Burada ellerin ha-
vaya kaldırılıp, havada tutulması ya da 
bardağı veya çatalı-kaşığı ağıza götür-
meleri sırasında olduğu gibi vücudun bir 
iş yapması sırasında ortaya çıkan, ancak 
istirahat sırasında olmayan titreme göz-
lenir. Bu grup titremelerin hemen yarı-
dan fazlası ailesel özellik taşımakta olup 
kalıtsal yolla çocuklara da iletilebilmek-
tedir. Bu gruptaki titreme vakaları ‘Esan-
siyel tremor’ başlığı altında incelenir. 

Aslında toplumda çok bilinmese ve yete-
rince önem verilmese de bu tipteki titre-
meler Parkinson hastalığından 8-10 kat 
daha sık görülmekte olup; daha çok 
genç yaşlarda ortaya çıkmaktadır. Bu tit-
remelerden farklı olarak daha nadir gö-
rülen ve aktif hareket halinde daha 
şiddetli olarak karşımıza çıkan titreme-
lere ise, genellikle felç geçirme veya şid-
detli kafa travmaları sonrasında veya 
multipl skleroz gibi sinir sistemini yaygın 
olarak tutan hastalıklar sonrasında rast-
lanır." 

Genellikle gündüz ortaya çıkar 

Dr. Zırh, titreme yakınmalarının, tipi ne 
olursa olsun genellikle gündüz saatle-
rinde ortaya çıktığını belirterek “Hasta-
ların endişeli veya düşünceli olma 
durumlarında, sinirsel gerginliğin arttığı 
hallerde şiddetlenir. Uykuda ise titreme 
durumu gözlenmez” ifadelerini kullandı. 
Parkinson hastalığındaki titreme bulgu-
sunu ise Dr. Zırh, şöyle açıkladı: Parkin-
son titremesi genellikle istirahat 
titremesi olup; eller kucaktayken, koltu-
ğun kenarındayken veya kişi ellerini iki 
yana sarkıtıp yürürken olur ve genellikle 
vücudun bir tarafında ön plandadır. 
Hastaların klinik tablolarına bakışlarda 
donuklaşma ve yüz mimiklerinde 
azalma ile ‘maske yüz’ diye ifade edilebi-
len yüz hali, hareketlerde yavaşlama, ka-
tılık, tutukluk, öne eğik olarak yürüme 
tarzında yürüme güçlüğü gibi bulgular 
eklenir” dedi. DHA 
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Medipol Üniversitesi Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Merkezi’nden Op. Dr. Ali Zırh “Titreme  
vücudun bir yarısında kol ve bacakta, bazı hallerde de tüm vücutta gözlenebilir. Titreme ile ilgili hastalıklarda 
şikayetler sıklıkla istirahat halinde karşımıza çıkar. Bu tip titremelerin başında Parkinson gelir. Parkinson ile 

veya yalnız olarak da titremeye neden olan birçok hastalık mevcuttur” dedi 

TITREYEN HERKES 
PARKINSON DEGIL!

Kışa karşı gözleri  
koruyacak öneriler 

YAŞLILIK hastalığı olarak bilinen 
kas kaybının artık uzun süren 
hareketsizliğe bağlı olarak her 

yaş grubunun sorunu haline geldiğini be-

lirten Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, “Sık sık 
düşme, güçsüz hissetme, sandalyeden kal-
karken zorlanma, yürüme hızında yavaşlık 
veya yürümede zorlanma gibi şikayet ve 
bulguları olan kişilerde kas kaybına yönelik 
ileri tetkik ve değerlendirme gerekir” uyarı-
sında bulunuyor.  

Kronik hastalıklar riski artırıyor 

Kas kütlesi ve fonksiyonunda azalmaya 
bağlı olarak kas güçsüzlüğü, fiziksel ye-
tersizlik, yaşam kalitesinde bozulma ve 
hatta ölüme neden olabilecek bir hastalık 
olan sarkopeni (kas erimesi, kas kaybı) 
özellikle ileri yaşlarda ortaya çıkıyor. 50’li 
yaşlardan sonra sadece kemik kaybı değil, 
yaşla artan kas kayıpları da yaşandığına 
dikkat çeken Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, 
şöyle devam ediyor: 
“Kas kaybı, 60-70 yaşları arasında yüzde 
5-13 oranında görülürken 80 yaş ve üze-
rinde bu oran yüzde 11-50 düzeyine çıka-
biliyor. İnsülin direnci, şeker hastalığı, 
kronik Akciğer hastalığı (KOAH) böbrek 
hastalığı olanlarda bu oranlar daha da 
artıyor." 

Kas erimesini hızlandırıyor 

Kas kaybının uzun süre hareketsiz yaşam 
tarzı sürenlerde, yatak istirahati geçiren-
lerde, şiddetli enfeksiyon ya da sistemik 
hastalık yaşayanlarda da ortaya çıktığını 
anlatan Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, öncelikle 
Covid-19 geçirenlerin risk altında oldu-
ğunu belirtiyor. Covid-19 virüsüne yakala-
nanlarda kas ağrıları, kas kitlesinde 
azalma ve kas güçsüzlüğüne sık rastlandı-
ğına dikkat çeken Prof. Dr. Selda Özçır-
pıcı, "Ayrıca bu hastaların uzun süre 
yoğun bakımda yatması veya yatak istira-
hatinde olması, akciğer kapasitelerinin 
azalması, enfeksiyona bağlı gelişen sitokin 
fırtınası (Covid-19 ile mücadele sırasında 
bağışıklık sisteminin virüsü yok etmeye ça-
lışırken akciğer hücrelerine de saldırması, 
bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyonda bu-
lunması nedeniyle vücuda zarar vermesi) 
kas kütlesini azaltıyor ve kas erimesini hız-
landırıyor” diyor. 

Kas gücünde azalma 

Covid-19 virüsü bulaşmamış olsa bile 

pandemi koşulları nedeniyle uzun süre 
evde kalan kişilerin günlük yaşam aktivite-
leri azalıyor. Bunun da hareketsizliğe bağlı 
kas gücü ve kas kitlesi kaybı riskini artırdı-
ğına değinen Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, 
“Yaşlı hastalar için bu risk daha yüksek ol-
makla birlikte tüm yaş grupları, için de kas 
kaybı riski mevcut” uyarısında bulunuyor. 
Kas kaybı tanısında en önemli kriter, kas 
gücünün azalması. Hastada kas mikta-
rında ve kalitesinde azalma ve düşük per-
formans olması halinde ciddi bir kas 
kaybının söz konusu olduğunu dile getiren 
Prof. Dr. Selda Özçırpıcı, şunları söylüyor: 
"Sık sık düşme, güçsüz hissetme, sandal-
yeden kalkarken zorlanma, yürüme hı-
zında yavaşlık veya yürümede zorlanma 
gibi şikayet ve bulguları olan kişilerde sar-
kopeni varlığı için ileri tetkik ve değerlen-
dirme gerekir. El sıkma gücünün 
değerlendirilmesi, sandalyeden kalkma 
testi, yürüme testi ve kas gücü ölçümü ya-
pılabilir. Kas miktarı US, bilgisayarlı to-
mografi, MR, BİA (biyoelektrisel 
impedans analizi) gibi tetkiklerle de daha 
ayrıntılı değerlendirilebilir."

DR. ZIRH, titreme ile ortaya çıkan 
hastalıkların tedavisinde beyin pilinin 
oldukça önem taşıdığına dikkati çeke-
rek, şöyle devam etti: “Parkinson gibi 
titreme ile ortaya çıkan hareket bo-
zukluklarının ve diğer tüm titremele-
rin başlangıç tedavisi ilaç tedavisidir. 
Ancak bu hastalıkların tedavisinde 
aradan yıllar geçtikçe alınan ilaca to-
lerans gelişmesi ya da yüksek dozda 
ve uzun süreli ilaç kullanımına bağlı 
yan etkilerin ortaya çıkması gibi hal-
lerde veya titreme her türlü ilaç teda-
visi ile durdurulamıyorsa cerrahi 
tedavi bu hastaların yaşam kalitele-
rine önemli derecede katkı sağlayabil-
mektedir. Beyin pilleri, beynin 

içerisine yerleştirilen iki adet elektrot 
ile bu elektrotları esas pil cihazına 
bağlayan uzatma kabloları ve pilin 
kendi gövdesinden oluşan elektronik 
düzeneklerden oluşmaktadır. Elektrot 
kısmı beyin içerisine yerleştirilmekte 
ve uzantı yardımıyla cilt altından 
göğüs kafesinin üst kısmına yerleştiri-
len pile bağlanmaktadır. Beyin içeri-
sinde hedeflen 2-3 mm çaplı bir 
alanın bulunarak beyin pili elektrotla-
rının bu noktalara hatasız yerleştiril-
mesi gerekmektedir. Başarının sırrı 
‘Mikroelektrot Kayıt ve Stimülasyon 
Tekniği’ dediğimiz yöntemden geçi-
yor. Bu teknik sayesinde, bu alandaki 
hücrelerin yerlerinin 80 mikrondan 
daha az bir hata payı ile bulunabil-
mesi mümkündür. Bu ameliyatları 
hasta uyanık iken, konuşa konuşa ve 
hasta ile karşılıklı yardımlaşarak yapı-
yoruz. Hastanın ameliyat sırasında 
hissettiklerini bizimle paylaşması sa-
yesinde yaptığımız girişimin kalitesini 
ve başarısını arttırıyoruz. Beyin pili ta-
kılması ameliyatlarından sonra yar-
dımsız yaşayamayan, sosyal hayattan 
kopan hastalar, yeniden bağımsız ya-
şama, sosyal hayatlarını geri ka-
zanma ve eski işlerini yeniden 
yapabilme şansı bulabiliyorlar.” 

BEYİN PİLİYLE TİTREME HASTALIĞINA ÇÖZÜM 

KAS ERİMESİ BÜYÜK TEHDİT
Covid-19 pandemisinde uzun süre evde kalmak ve eskisine oranla çok daha az hareket etmek zorunda olmak bizi sosyal yönden 

olduğu kadar fiziksel açıdan da zorlamaya başladı. Tıpta “sarkopeni” olarak bilinen kas erimesi de bu tehditler arasında 
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EsEntEpE Mahallesi 2850.
sokakta bulunan 6 katlı bi-
nanın çatı katında oturan 4

kişilik ailenin kullandığı soba bacasın-
dan yangın çıktı. Alevler kısa sürede
tüm çatıyı sardı. Yangını gören bina ve
mahalle sakinleri durumu itfaiye, sağ-
lık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay
yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edi-

lirken, binada bulunanlar da kendi im-
kanlarıyla binadan çıktı. Olay yerine
gelen itfaiye ekipleri yangına müdaha-
leye başlarken, mahalle sakinleri de
yangını izlemek için sokağa döküldü.
Onlarca kişi koronavirüs salgınını
umursamayarak sokak üzerinde top-
landı ve yangını seyretti. Sosyal mesa-
feyi hiçe sayarak yangını izleyen,

fotoğraf ve görüntü çekmeye çalışan
vatandaşlara polis müdahale etti.
Polis ekipleri kalabalığı dağıtırken, it-
faiye ekipleri ise yangını kontrol altına
alarak söndürdü. Çıkan yangında ya-
ralanan olmazken binada hasar
oluştu. Dairesi yanan kadın ise uzun
süre gözyaşı döktü. Evi yanan kadını
komşuları sakinleştirdi. DHA

O lay, 10 Eylül 2019'da Gazi-
osmanpaşa Bağlarbaşı Ma-
hallesi Kavaklı Dere

sokakta meydana geldi. Erdoğan S.
ve Ramazan E., isimli 2 şüpheli bura-
daki dükkanın önüne gelerek, Murat
Kartal ile tartıştı. Kavgaya dönüşen
tartışmada şüpheliler Murat Kartal
ve Seyfettin Ödemiş'i silahla vurarak,
yaraladı. Şüpheliler, olay yerinden ka-
çarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Murat Kartal yapılan tüm müdahale-
lere rağmen hayatını kaybetti. Polis
ekipleri kaçan şüpheliler Erdoğan S.

ve Ramazan E.'yi yakalamak için ça-
lışma başlattı. Polis ekipleri şüphelile-
rin Beyoğlu'nda olduklarını belirledi. 
Ekipler, şüphelilerin kaldıkları adrese
operasyon düzenledi. Operasyonda
Erdoğan S. ve Ramazan E. yakalana-
rak, gözaltına alındı. Şüphelilerin
sahte kimlikle dolaştıkları tespit edildi.
Şüphelilerin kaldıkları adreste yapılan
aramada ise 411 gram kokain, 252
gram Marihuana adı verilen uyuştu-
rucu, 1 adet tabanca, 2 adet sahte
kimlik ve çok sayıda mermi ele 
geçirildi.

Suç makinası çıktılar

Şüphelilerden Erdoğan S.'nin Kasten
adam öldürme, 14 adet Kasten Yara-
lama, 2 adet uyuşturucu ticareti ve
hırsızlık suçlarından 21 adet, Rama-
zan E.'nin ise 2 adet Kasten adam öl-
dürme, 19 adet kasten adam
yaralama, uyuşturucu ticareti, hırsız-
lık ve 2 adet mukavemetten 32 suç
kaydı olduğu öğrenildi. Emniyette iş-
lemleri tamamlanan şüpheliler, sevk
edildikleri mahkemece tutuklanarak,
cezaevine gönderildi. DHA

gaziosmanpaşa'da bir sene önce işlenen cinayetin şüphelileri Beyoğlu'nda yakalandı.
Şüphelilerin adreslerinde bir silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. sahte kimlik ile
dolaşan iki şüpheli erdoğan s. ve ramazan e. tutuklanarak cezaevine gönderildi

Helikopter destekli
terör operasyonu

sultangazi'de 6 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Koronavirüse aldırış etmeyen ve sosyal mesafe kuralını
hiçe sayan mahalle sakinleri yangını seyretmek için sokakta toplandı. Kalabalığı polis ekipleri dağıttı

YAKALANDILAR
1 SENE SONRA

Yangın seYretmeK İçİn toPlanDılar!

sahte 
kimlikle 
dolaşmışlar

Kaçmak isterken
yakayı ele verdi

İstanbul Havalimanı'ndan sahte pasaportla Brezilya'ya 
kaçmaya çalışan ve hakkında "terör örgütü (PKK) üyesi
olmak" suçundan hapis cezası bulunan kadın yakalandı.
Şüpheli sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı

İstanbul Havalimanı Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, 19 Kasım'da
02.00 sıralarında Brezilya'nın Sao

Paulo şehrine gitmek üzere pasaport kontrol
noktasına gelen ve kendisini Melike Y. olarak
tanıtan kadından şüphelendi. Şüpheli hal ve
hareketler sergileyen kadınının pasaportu
polis ekiplerince dikkatlice incelendi. Pasapor-
tun sahte olabileceğini değerlendiren ekipler,
parmak izi kontrolü de yaptı. 

4 yıl 2 ay hapis cezası

Bilgileri eşleşmeyen şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan detaylı sorguda şüpheli kadının
Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından
"terör örgütü (PKK) üyesi olmak" suçundan 4

yıl 2 ay hapis cezası verilen 27 yaşındaki
Helin D. olduğu tespit edildi. 
Helin D.'nin ifadesinde sözde örgüt yöne-
ticilerinden gelen talimat doğrultusunda
hapse girmemek için birçok örgüt üyesi
gibi kendisinin de yurt dışına kaçmaya
çalıştığını ve dikkat çekmemek için
önce Brezilya'ya, oradan da Avru-
pa'ya geçmeyi planladığını söylediği
öğrenildi. 
Emniyetteki işlemleri tamamla-
nan şüpheli Helin D. sevk edil-
diği mahkemece tutuklandı.
Kadının yakalandığı anlar ise
havalimanındaki güvenlik ka-
meralarına yansıdı. DHA

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik 
20 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen 
helikopter destekli operasyonda 6 kişi
gözaltına alınırken, el yapımı patlayıcı ve
çeşitli kimyasal maddeler de ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle
Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat
Şube Müdürlüğü ekipleri DHKP-C terör

örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik
yürüttüğü çalışmalar kapsamında operasyon düzen-
ledi. Polis ekipleri dün Sarıyer Küçükarmutlu'da bu-
lunan 20 adrese yönelik hava destekli eş zamanlı
operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.Ş., B.G.,
H.Y., E.Ç., E.Y. ve F.G. isimli 6 şüpheli yakalanarak
gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüphelilerden
F.G.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma", E.Ç.
'nin ise "Kamu Malına Zarar Verme" suçundan
arandıkları belirlendi.

El yapımı patlayıcı bulundu

Polis ekipleri adreslerde yaptıkları aramalarda el ya-
pımı patlayıcı, 1450 gram ağırlığında çeşitli kimyasal
maddeler, 4 adet telsiz, 45 adet havai fişek ve örgüt-
sel pankartlar ele geçirdi. Şüphelilerin emniyetteki 
işlemleri sürüyor. DHA

Turist çifte 
maske cezası
Beşiktaş'ta bir çiğ köfteci dükkanında 
maskesiz alışveriş yapan turist çift, kendisini
uyaran bir kadına aldırış etmeyerek poz
verdi. Bunun üzerine harekete geçen polis,
turist çifti kaldıkları otelde bularak ceza kesti

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Be-
şiktaş Ihlamurdere Caddesi'nde meydana
geldi. Turist çift, caddedeki çiğ köfteciden

alışveriş yaparken maske takmadı. Güliz G. , maske
takmaları için uyardı ancak turist çitf aldırış etmedi.

EGM hesabına etiketledi

Güliz G., bu kez de çifte fotoğraflarını çekerek sos-
yal medyada paylaşacağını söyledi. Cep telefonunu
çıkaran kadın, kendisine poz veren turist çiftin fo-
toğrafını çektikten sonra sosyal medya hesabı üze-
rinden paylaştı. Güliz G.., “Bu iki kişi dün gece
22.15 sularında Beşiktaş Ihlamurdere çiğ köfte alır-
ken maskenizi takın uyarılarına rağmen takmamış,
sizi ifşalarım demem üzerine de böyle poz vermiş-
lerdir. Yabancı uyruklulardır. Denetleme yapılmazsa
sonuçlarının ne olduğunu görüyoruz” paylaşımı
yaptı. Güliz G., Emniyet Genel Müdürlüğü'nün
resmi hesabını da etiketledi.
Bunun üzerine polis harekete geçti. Kadının paylaş-
tığı fotoğraftan yola çıkarak turist çiftin kimliğini
tespit edildi. Çiftin Şişli'de bir otelde kaldığını da 
belirleyen polis, saat 02.30 sıralarında otele giderek
lobiye gelen çifte "Umumi Hıfzısıhha Kanununa
Muhalefet" suçundan 900'şer lira idari para 
cezası kesti. DHA

Köprüde eylem
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan bir
grup işten çıkarıldıkları gerekçesiyle eylem
yapmak istedi. Gruptakilerden iki kişi intihar

girişiminde de bulunurken, gruptakiler gözaltına alındı.
Eylem nedeniyle köprüde bir süre trafik yoğunluğu ya-

şandı. Çalıştıkları firmadan paralarını alamadıkları gerek-
çesiyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen bir grup

eylem yapmak istedi. 
Köprü üzerinde grubu gören vatandaşlar polis ekiplerine

haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Gruptan iki kişi köprü korkuluklarına çıkarak inti-

har girişiminde bulundu. Olay nedeniyle köprüde trafik yoğun-
luğu yaşandı. Ekipler, intihar girişiminde bulunan iki kişinin de

aralarında olduğu gruptakileri gözaltına aldı. Olayla ilgili soruş-
turma başlatıldı. DHA

Şüphelilerden Erdoğan S.'nin Kasten adam öldürme, 
14 adet Kasten Yaralama, 2 adet uyuşturucu ticareti ve
hırsızlık suçlarından 21 adet, Ramazan E.'nin ise 2 adet
Kasten adam öldürme, 19 adet kasten adam yaralama,

uyuşturucu ticareti, hırsızlık ve 2 adet mukavemetten 
32 suç kaydı olduğu öğrenildi. 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli
Helin D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi
sevk edildi. Gruptan iki kişi köprü korkuluklarına
çıkarak intihar girişiminde bulundu.



“ Görünmez Atık” tema-
sına vurgu yapmak ama-
cıyla düzenlenen

kampanya Kadıköy Yeldeğir-
meni’nde bulunan Karakol-
hane Caddesinde pilot çalışma
olarak başladı. Restoran
arama ve keşif rehberi Zomato
işbirliği ile düzenlenen kam-
panyadan yararlanmak iste-
yenler, kampanyaya katılan
kafelere kendi termosu ve ku-
pası ile giderek kahvelerini
yüzde 20 indirimli alabilecek.
Kadıköy’de kampanyaya katıl-
mak isteyen kafeler Kadıköy

Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğü’ne 
başvurabilirler.

Termosunuzla bekleriz

Pandemi sürecinde kısıtlama-
lara tabi olan esnafın zor gün-
ler geçirdiğini, kafelerin paket
servis ve ‘gel-al’ hizmeti ile
ayakta kalmaya çalıştıklarını
belirten Kadıköy Belediye Baş-
kanı Şerdil Dara Odabaşı “Ka-
dıköy’de atıksız yaşam
hareketini bir adım öteye taşı-
yor, esnafımızla birlikte daha
az atık üretmeyi hedefliyoruz.

Kahvemizi “kullan- at” bar-
daklarla değil, kendi termosla-
rımızla alıyoruz. Kampanyaya
katılan kafeler de yapacakları
yüzde 20’lik indirimle kampan-
yamıza destek veriyor. Yelde-
ğirmeni Karakolhane
Caddesinde başlayan kampan-
yaya Kadıköy’deki tüm kafeleri
davet ediyoruz. Kahve içmeye
termosunuzla bekleriz.” dedi.

Mekanlar desteklenecek

"Az Atık Çok Kahve" projesi ile
yaygın kanının aksine içi plas-
tikle kaplı tek kullanımlık bar-

dakların geri dönüşmediği ve
sağlık açısından verdiği zarar-
lar vurgulanmak amaçlanıyor.
Yeldeğirmeni Karakolhane
Caddesinde pilot proje olarak
başlayan çalışmanın hedefleri
arasında yerel kahve dükkanla-
rının desteklenmesi yer alıyor.
Öte yandan kahve dükkanla-
rında biriken kahve posası da
toplanarak kompostlaştırıla-
cak. “Az Atık Çok Kahve” 
projesi sivil inisiyatif olarak
Kadıköy’de bazı kafelerin dahil
olduğu “Kahvem Termosta”
hareketini de destekliyor.
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S ARS-Cov-2 virüsünün yol açtığı
COVİT-19 salgınının ikinci dalgası da
inanılmaz bir hızla her ülkeyi, herkesi

etkiliyor... Şu anki tablo bu... Bakmamız ge-
reken de, odaklanmamız gereken de bu...
Düne kadar dünyada 56 milyon insana bu-
laştı... 1,5 milyona insan hayatını kaybetti...
Yaşadığım Almanya ve diğer Avrupa ülkeleri
de perişan... İsviçre, Belçika, Hollanda gibi
butik ülkelerde yoğun bakım yatağı kal-
madı... Fransa’yı, İtalya’yı, İspanya’yı yaz-
maya gerek yok... Onlar daha birinci
dalgada perişan oldular...

* * * 
Türkiye’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,

‘Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybet-
meden adeta kitlesel bulaşma dönemine
geçti. Bugün itibarıyle dünyada 100 bini
aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücade-
lesi veriyor’ diyor... Bunun tek çaresi var... O

da aşı... O da şimdi ‘var gibi’ ama aynı za-
manda ‘yok gibi’...   Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın verdiği bilgilere göre, Pfizer  ile yıl
sonuna doğru 1 milyon doz, gelecek yıl
içinde de 25 milyon doz için görüşmeler sü-
rüyormuş... Çin’den de 10’ar milyonluk doz-
larda 20 milyon aşı gelecekmiş...

* * * 
Bu rakamları duyan rehavete kapılma-

sın... ‘Aşı geldi dert bitti’ diye birşey yok...
Aşı iki veya üç hafta arayla iki kez yapılması
gerekiyor... Gelecek 46 milyon doz aşı 23
milyon kişiye yetecek...  Tıbbi kurala göre,
bir ülkenin güvenli olabilmesi için halkın en
az yüzde 50-80 arasında bölümünün aşılan-
ması gerek... Bu oran toplum davranışına
göre değişiyor... Yüzde 50 baz alınsa bile bu
ilk parti Türkiye’nin nüfusunun yarısına bile
yetişmeyecek... Bu Almanya için de böyle...
Almanya da 200 milyon doz AB kotasından

sadece yüzde 19 oranında aşı
alacak ilk partide...

* * * 
İyimser gözlükle,  Türkiye’de geliştirilen

aşıyla, daha sonra geleceklerle veya belki
başka firmalardan tedarik edileceklerle bir-
likte Türkiye de sonunda bu salgını yene-
cek... Ama henüz önümüzde epey yol var...
Bu epey bir vakit alacak... Bu süre zarfında
salgının daha fazla yayılmaması gerek...
Daha fazla insan bu virüsün kurbanı olma-
sın... Hastaları tedavi ederek salgın önlene-
mez... Bu tıbben böyle... Dolayısıyla ‘maske’,
‘mesafe’ ve ‘hijyen’ kuralına sıkı sıkıya
uymak şart... Bu kural istisnasız herkes için
geçerli...

* * * 
Toplumda maaselef başlıca ‘iki farklı

grup’ var... Birinci gruptakiler kurallara
uyuyor, zorunlu olmadıkça evden çıkmıyor,
çıkarsa da maskesiz adım atmıyor, mesafeye
dikkat ediyor. Virüs korkusuyla yaşıyor... Ya-
kını hastalananlar, ölenler de  bu gruba
dahil... Salgını onlar da ciddiye alıyor.  İkin-
ciler ise kuralları umursamıyor, maske tak-
mıyor, taksa da doğru dürüst takmıyor... Bu
gruptakiler adeta virüs yayma görevlisi gibi
geziyorlar. Maske takmanın sadece kendile-
rine ait bir konu  olduğunu düşünüyorlar her-
halde... Uyarılınca da sinirleniyorlar, hatta
saldırganlaşıyorlar... Hiçbir şey yokmuş gibi
hayatlarına devam ediyorlar...

* * * 
Tüm mesele bu ikinci grubu ikna edebil-

mek... Elbirliği ile bunun yöntemi aran-
malı... Diğer insanların hayatını tehlikeye
atmanın kendilerine ait bir hak olmadığını
hatırlatacak ‘ciddi yaptırımlar’ a ilaveten
neler olabilir mesela... ‘Toptan kapatalım.

Tam karantina uygulayalım’ çağrıları da
çözüm değil bence... Bunlar geçici bir süre
salgına baskı uygulayan yöntemler... İlk dal-
ganın getirdiği belirsizlik o dönem belki
buna imkan tanıdı ama artık mümkün
değil... Kısmi karantinanın dışında ne ülkele-
rin ekonomileri ne de ekonomik güvencesi
olmayan insanların durumu, psikolojileri
bunu gösteriyor...

* * * 
Türkiye’de bir grup da herşeyi bırakmış

tüm enerjisini açıklanan rakamların doğru
olmadığını ispatlamaya çalışıyor adeta... Or-
talık böyle haberlerden geçilmiyor...  Eğer
rakamlar doğru değilse, zaten gerçek ergeç
ortaya nasılsa çıkacak... Ama şimdi zaman
‘iddia’, ‘abartı’, veya ‘hafife alma’ veya ‘de-
dikodu’ üretme zamanı değil, ‘salgının yayıl-
masını durdurma zamanı’dır...  Türkiye’nin
bu salgını elbirliğiyle asgari zararla atlatma-
sını sağladıktan sonra zaten geriye dönüp
bakarak herşeyi uzun uzun tahlil etme za-
manı olacak nasıl olsa...

Virüs adeta kitlesel bulaşma safhasında

HEM BAKIM 
HEM BUDAMA

esenyurT Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü, bir yandan park ve
yeşil alanlarda bakım ve onarım ça-

lışmalarına devam ederken, bir yandan da ağaç
budama işlemlerini sürdürüyor. İlçe genelinde
yer alan cadde, sokak ve parklarda belirlenen
program dahilinde tüm ağaçların bakımı yapılı-
yor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte başlatılan
budama çalışmalarıyla, ağaçların olumsuz hava
koşullarından etkilenmemesi ve daha sağlıklı bir
şekilde büyümesi sağlanıyor. Ağacın ömrünün
uzatılması, estetik görüntüsü ve hastalıklara
karşı direncinin arttırılması amacıyla yapılan

budama çalışmaları kapsamında, vatandaşlar-
dan gelen dilekçeler de değerlendirilerek buda-
maya uygun bulunan ağaçlar budanıyor.

Yeşil alanların bakımı yapılıyor

Ekipler, ilçe genelinde bulunan meydan ve park-
larda ağaçlandırma ve bakım çalışması yürütü-
yor. Vatandaşların en büyük sosyal faaliyet
alanlarından olan parklar ve meydanları daha
kullanılabilir hale getirmek için çalışan ekipler,
yeşil alanların bakıma alınmasının yanı sıra
ağaç ve çalı dikimi, çim serimi ve toprak tasfiyesi
de gerçekleştiriyor.

AZ ATIK
COK KAHVE

Kadıköy Belediyesi, 21-29 Kasım Avrupa Atık Azaltım Haftası kapsamında tek kullanımlık
kahve bardaklarının kullanımlarını azaltmak amacıyla “Az Atık Çok Kahve” kampanyası
başlattı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Kadıköy’de atıksız yaşam hareketini
bir adım öteye taşıyor, esnafımızla birlikte daha az atık üretmeyi hedefliyoruz" dedi 
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Atık giysiyle
yaşama katkı

Geri dönüşüm ve
sıfır atık 

projeleriyle
çevre koruma 

bilincini 
artırmayı 

hedefleyen
Küçükçekmece

Belediyesi, 
atık giysi

kumbarası 
projesiyle de 

ikinci el kıyafetleri
dönüştürerek, 

engelsiz yaşama
katkı sağlıyor

Türkiye Sakatlar Derneği ve
Küçükçekmece Belediyesi iş-
birliğiyle ilçede 350 noktaya

yerleştirilen ikinci el giysi kumbaraların-
dan elde edilen gelirle, engelli vatandaş-
ların ihtiyaçları karşılanıyor. Proje ile bir
yıl içerisinde 6 üniversite öğrencisine
burs verilirken, engelli sporcu Milli Okçu
Burcu Dağ’a da 20 bin TL değerinde
yay ve malzemeleri satın alınarak teslim
edildi.

Engelsiz yaşama katkı

Atık giysi kumbaralarının ilçede kolay
ulaşılabilir noktalara yerleştirildiğini
ifade eden Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Hem dayanışmayı sağlayan hem

doğayı koruyan ikinci el giysi kumbara-
larına Küçükçekmeceliler büyük ilgi gös-
teriyor. Bu proje ile özel
vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştır-
mak, engelsiz yaşama katkı sağlamak
için dönüştürüyoruz. İlçe sakinlerimizin
evlerinde kullanmadıkları giyim ve tekstil
eşyalarını çöp yerine bu kutulara bırak-
malarını rica ediyorum. Hassasiyetlerin-
den dolayı tüm vatandaşlarımıza
teşekkür ederim” diye konuştu.

350 noktaya yerleştirildi

Küçükçekmecelilerin yoğun olarak kul-
landığı park ve caddelere yerleştirilen
giysi ve ayakkabı toplama kumbaraları
ile toplanan kıyafetlerin kullanılabilir

olanları ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.
Kullanılmayacak durumdaki giysilerin
dönüşümünden elde edilen gelir ise ihti-
yaç sahibi engelli vatandaşların ihtiyaç-
ları için kullanılıyor. Küçükçekmece
sakinleri tarafından atık kumbaralarına
atılan, kullanılmış, tekstil, ayakkabı,
çanta ve kemer gibi eşyalar Türkiye Sa-
katlar Derneği tarafından toplanılarak
depoya getiriliyor. Eşyalar burada ayrış-
tırılıyor. Kullanılmayacak durumdaki
giysilerin dönüşümünden elde edilen ge-
lirle engelli bireylerin ihtiyacı olan ortez,
protez, manuel tekerlekli sandalye, akülü
tekerlekli sandalye ihtiyaçları karşılanır-
ken, derneğe müracaat eden 6 üniversite
öğrencisine de öğrenim bursu veriliyor.

İlçe genelinde park ve bahçelerin bakım ve onarım işlemlerine hız
kesmeden devam eden Esenyurt Belediyesi, kış mevsiminin gelmesiyle
birlikte ağaçların budama çalışmalarını da aralıksız olarak sürdürüyor

Mahalle evi hizmete açıldı
Şişli Belediyesi, ilçede

yaşayan gruplara
yönelik psiko-sosyal
ve sosyo-ekonomik

destekler
kapsamındaki
programların

uygulanacağı ‘İnönü 
Mahalle Evi’ni’ 
hayata geçirdi

ŞiŞli Beledi-
yesi top-
lumcu

belediyecilik anlayışının
en önemli ayağı olan
Mahalle Evleri ile Şişlili
komşularına yönelik
hizmetlerine bir yenisi
daha ekledi. Şişli İlçe-
si’nde yaşayan kadın,
çocuk, genç, yaşlı, erkek,
engelli, göçmen, sığın-
macı, mülteci ve deza-
vantajlı gruplar ile
birlikte topluma yönelik
ihtiyaçların karşılana-
cağı psiko-sosyal ve
sosyo-ekonomik destek-
ler kapsamındaki prog-
ramların uygulanacağı
‘İnönü Mahalle Evi’,
Şişli Belediye Başkanı
Muammer Keskin tara-
fından hizmete açıldı.
Keskin, açılışta yaptığı
konuşmada, “Şişli’nin
bütün mahallelerinde
birer Mahalle Evimiz
olacak” şeklinde müjde
verdi. İnönü Mahalle
Evi’nde; çocuk çalışma-
ları atölyesi, yetişkin ça-
lışmaları atölyesi,
gençlik çalışmaları 
atölyesi olacak.

Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı “Kadıköy’de atıksız
yaşam hareketini bir adım

öteye taşıyor, esnafımızla bir-
likte daha az atık üretmeyi 

hedefliyoruz” dedi. 



İ stanbul İl Afet ve
Acil Durum Mü-
dürlüğünde Afet ve

Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı (AFAD) Ça-
lışma Grupları Toplan-
tısı düzenlendi.
Toplantıya İçişleri Ba-
kanı Süleyman Soylu, İs-
tanbul Valisi Ali
Yerlikaya, AFAD Başkanı
Mehmet Güllüoğlu, İs-
tanbul Emniyet Müdürü
Zafer Aktaş, İstanbul İl
Jandarma Komutanı Nuh
Köroğlu, AFAD İl Müdürü

Gökhan Yılmaz ve yetkililer
katıldı. Soylu toplantının açılı-

şında yaptığı konuşmada Tür-
kiye'nin 1999 Depremi'nden

sonra depremle mücadele için
aralıksız mücadele ettiğini belirtti.

Kendine has özelliği var

Soylu, "Son 1 yıl içinde 493 top-
lantı yapıldı. Çalışma gruplarının
tespit ve acil yardım için gerekli ça-
lışmaları yapıyorlar. Senaryo dahi-
linde müdahale planlarının
geliştirilmesi, çalışma gruplarını
uygulama ve planlama sunumla-
rındaki eksikliklerin giderilmesi,
çözüm önerileri, genel ve sivil tatbi-
katlar konuşulacak değerlendirile-
cek. İstanbul'un kendine has bir
özelliği var. Aynı çalışmalar başka
illerde de aynı şekilde yürüyor. Bu-
rada geniş kapsamlı olmasının ve
her çalışma grubuna başkanlık et-
memizin temel sebeplerinden biri
İstanbul'un diğer illere bu çalışma-
lar açısından örnek olması, detay-

landırılarak götürülmesi" dedi.

Aksi felakettir

İçişleri Bakanı Soylu depremle mü-
cadelede ilk 6 saatin önemine deği-
nerek, "İlk 6 saatte deprem ve afetle
ilgili planlama ve aksiyonun sa-
haya yansıtılması ve vatandaşın bi-
linçlendirilmesi çok önemli. Çök,
kapan, tutun. Özellikle doğalgaz
gibi elektrik şalterleri gibi, bir takım
hem yangın hem zehirlenmelere
teşkil edebilecek süreçlerden vatan-
daşımızın depremden hemen
sonra tedbir alabilmesini sağlaya-
bilmek. Ardından arabaların yola
çıkmamasını sağlayabilmek, bu-
nunla birlikte yolların açık olması.
İnşallah boş kalacak olduğunu de-
ğerlendirdiğimiz yollarda itfaiyele-
rin, ambulansların, arama
kurtarma ekiplerinin araçlarının il-
gili yerlere, enkaz alanlarına ulaş-
malarını temin edebilmek. Aksi?
Aksi felakettir. Bunu net söyleye-
yim, hiç lafı eğip bükmeye gerek
yok." diye konuştu. Soylu Türki-
ye'nin deprem ve afet bölgesinde
olduğunun altını çizerek, "Biz bir
afet bölgesindeyiz, her türlü afetle
de karşı karşıyayız. Coğrafyamız
böyle bir coğrafya. Ne kadar kıy-
metli ne kadar dünyanın gözünün
üzerinde olduğu, birtakım hasetlik-
lerin oluşturulduğu coğrafyaysa da
bir özelliği daha var o da afet coğ-
rafyası." ifadelerini kullandı.

Allah şaşırtmasın

"İstanbul'da kişi başına düşen met-
rekare 1,29 metrekareydi toplanma
alanlarında. Şu anda biz bunu son

yaptığımız çalışmayla 2 metrekare-
nin üzerine çıkardık" diyen Soylu,
"Ama bazı mahallelerde hiç yoktu.
Şimdi biz bazı mahallelerde hiç
yoktuyu ortadan kaldırdık, her
mahallede bunu gerçekleştirme
konusunda bir adımımızı attık.
Bazı mahallelerde 0,60 metreka-
reydi, bazı mahallelerimizde 0,80
metrekareydi, bütün bunları yukarı
çıkardık, üstüne çıkardık. Şimdi
hiçbir şey yapmayan, masa başın-
dan sürekli olarak tezvirat üret-
meye çalışan, eleştirel bir anlam,
elbette ki eleştiri olacak ama sa-
dece eleştiri yapan insanları biraz
insafa davet ediyorum. Bu kadar
insan buradayız. 493 toplantı ger-
çekleşmiş. Hepimiz sorumluyuz.
Hepimizin başka kamu işleri var.
Hepimiz başka kurumlardayız
ama buradayız. Yeni konteynerler
imal ediyoruz. Yeni çadırlar yapı-
yoruz. Burada muradım şu as-
lında Sayın Cumhurbaşkanımızın
İzmir depremi için ifade ettiği sis-
tem tıkır tıkır işledi. Milletimizin en
zor gününde devletimizin bütün
kapasitesi, milletin en zor günle-
rinde devletimizin ve milletimizin
ortaya koyduğu en önemli kabili-
yetleri milletimizle paylaşmak ve
elimizi uzatmak bizim temel so-
rumluluğumuzdur. Bunu bin defa
söyleyeceğim. Amerika ve Avrupa
dahil olmak üzere dünyanın en ge-
lişmiş ülkelerinden çok daha yük-
sek bir kapasitede afete müdahale
kabiliyetimiz söz konusu. Allah şı-
martmasın, Allah şaşırtmasın.
Allah nazardan korusun" ifadele-
rini kullandı. DHA
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Çalışma
Grupları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada Türkiye'nin deprem ve afetlere karşı etkin 

mücadelesinde kararlılıkla devam ettiğini söyledi. Soylu, “Amerika ve Avrupa dahil olmak
üzere dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha yüksek bir kapasitede afete müdahale 

kabiliyetimiz söz konusu. Allah şımartmasın, Allah şaşırtmasın. Allah nazardan saklasın” dedi

Arınç'ın dediği gibi...

B enim, sosyal yaraların kapanması, ekonomik
krizin aşılması, Avrupa Birliği ve ABD'nin
yeni ambargo hazırlıkları içinde olduğu şu

günlerde genel bir affın şart olduğunu bir kez daha
anlattığım 'Pandemi yeni mafya ve kastelli mi?' baş-
lıklı yazımı yazdığım gün Cumhurbaşkanlığı Yüksek
istişare Kurulu üyesi, Avukat Bülent Arınç, Haber-
türk’te yayınlanan 'Nedir, Ne Değildir?' programına
konuk olmuş ve önemli açıklamalarda bulunmuş.

Burada çarpıcı açıklamalarda bulunan Arınç, hala
neden tutuklu olduğu anlaşılmayan ve birçoğu seçil-
miş siyasetçi olan, dağda değil, ovada siyaset yapan,
gazeteci, aydın olmak üzere kendisi gibi 10 bine
yakın insanın içeride olduğu gibi hapishanelerde olan
Demirtaş’ın tahliye edilmesi gerektiğini savunmuş.

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demir-
taş’ın kitabını da okuduğunu ifade eden Bülent Arınç,
Demirtaş’ın tahliyesinin sağlanabileceğini söylerken
"Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşün-
sünler. Bugün adalette yapılacak reformun temelinde
yazmasa bile bu vardır." şeklinde konuşmuş.

Arınç, şu ifadeleri kullanmış;
"Demirtaş 3-4 yıldır tutuklu. Tutukluluk cezaya dö-

nüşmemeli. Demirtaş ile bizim 1-2 görüşmemiz oldu.
Cezaevlerinde isyanlar, açlık grevleri olmuştu. Sela-
hattin Demirtaş'ı tanımak veya onu yargılamak için
onun yazdığı ‘Devran’ isminde kitap var. Ne olur onu
alıp okuyun.

Ben corona süreci içinde bunu okudum. Belki Se-
lahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi değiştirme-
yeceksiniz ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı
travmalar üzerinde kafanızda çok şeyler değişecek.

Ben Başbakan yardımcısı iken çözüm sürecinde
bazılarının tahliyesi sağlanmıştı, bunun da tahliyesi
olabilir."

Öte yandan Osman Kavala hakkındaki iddianame-
leri de okuduğunu dile getiren Bülent Arınç, Kava-
la'nın da tahliye edilmesi gerektiğini savunmuş.

Evet, ABD seçimi, Azerbaycan-Ermeni çatışması
ve Rusya'nın Türkiye'yi de yanına alarak Kafkasya'ya
yerleşmesi ve pandeminin iyiden iyiye sıkıştırması ar-
dından ulusa seslenişlerini arttıran ve piyasaları ra-
hatlatmaya çalışan ama Demirtaşlara yönelik
suçlamalara ve niye tutuklu olduğuna hiç değinme-
yen, dün kendisine  'asker arkadaşım' diyen Bahçeli'ye
de demediğini bırakmayan aynı mafya adamının bu
kez muhalefet liderini tehdit etmesine dokunmayan
Başkan Erdoğan'ın yol arkadaşı, eski başbakan yar-
dımcısı, bakanı Arınç'ın dediklerini bende diyor ve ül-
kenin feraha ulaşmanın tek ama tek yolunun yeni
reformların acilyetini ve içi dolu halde olmasının tek
yolunun genel bir af olduğudur.

Bu yeni yargı reformu, adalet, hukuk, siyasi ve
terör diye ortaya atılan suçlamalar dahil her türlü acı
ilacın dermanı olan ülke genelinde sıkışan hapishane-
leri de boşaltacak, barışı, kardeşliği yeniden yeşerte-
cek ve 2023'ün önünü de açacak olan bir Genel Aftır
diyorum..

SAKLASIN!
ALLAH NAZARDAN

BAZEN KAFA 
KARIŞIKLIĞI OLUYOR

Soylu, "Bir örnek vereyim, İzmir'de de anlattım. Bugün iki hafta 112 mülki
idare amirimiz geldiler, üçer gün hem tatbikat hem de bütün bunları tekrar
gözden geçirebilme kabiliyetine sahip olduk. Bir, İstanbul böyle bir dep-
remde nereden kapanacak? Yollar hangi ölçekte kapanacak? Hangi has-
tane yollarını, hangi arama kurtarmayla ilgili nereye ve nasıl ulaşacağız
bütün bunlara yönelik adımlar şimdi yapılacak. Ardından toplanma bölge-
leri ve tahliye gibi değerlendirmeler Kağıthane üzerinden gerçekleştirile-
cek. Bazen bir takım kafa karışıklıkları söz konusu oluyor. Bunu da doğal
olarak değerlendiriyorum. Bir örnek, yanlış anlaşılmasın ama cenaze ve
bayram namazları, hocalarımız tarafından tarif edilir. Tarif edilmesinin ne-
deni de açıktır. Tarif edilmelerindeki temel amaçlardan bir tanesi de hem
hatırlatmak hem de bu konuda toplu bir şekilde namazın ahenk içinde kılı-
nabilmesini temin edebilmektir. Bir karmaşıklığa sebebiyet vermemektir.
Toplumsal olaylarda da budur. Deprem de bizim her gün karşılaştığımız
mesele değildir ama karşılaşabileceğimiz meselelerdir. Yapmamız gere-
ken mümkün olduğu kadar hatırlatmaktır. İzmir'deki depremde de gördük.
Burada hakikaten MEB ile gerçekleştirilen eğitimlerin ne kadar başarılı ol-
duğu açıktır. Çocuklarımızın çök-kapan-tutun eğitimini nasıl aldıklarını,
nasıl tutunduklarını örneklerle müdahale ettik" ifadelerini kullandı. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim döneminde üzerinde önemle durduğu vaatlerinden olan ‘Mahalle Evleri’nden ilk ikisi
açıldı. Beyoğlu Örnektepe ve Fatih Karagümrük Sulukule'de bulunan Mahalle Evi’nin açılışı, dün düzenlenen törenle gerçekleşti
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İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun komşuluk ve

mahalle kültürünü yaşatmak amacıyla
projelendirdiği Mahalle Evi’nin ilk
ikisi Örnektepe ve Karagümrük Sulu-
kule'de hayata geçirildi. Pandemi ön-
lemlerinin en üst seviyede tutulduğu
açılış törenine, İBB Genel Sekreteri
Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Şengül Altan Arslan, İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ya-
zıcı, İBB Meclis üyeleri ile çok sayıda
sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Eşit fırsat imkanı

Örnektepe ve Sulukule Mahalle
Evi'nin açılış töreninde konuşan İBB
Genel Sekreteri Can Akın Çağlar,
"Kadıköy’de yaşayan bir çocukla Şiri-
nevler ve Bağcılar’da yaşayan bir ço-
cuğa eşit fırsat ve imkanlar
sunabilmek amacı ve sorumluluğu ile
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstan-
bul’da fırsat eşitsizliğini ortadan kal-
dırmak amacıyla her türlü modern
altyapı ve donanıma sahip bu evleri

hizmete açıyoruz. Mahalle Evlerimi-
zin sayıları arttıkça çok daha fazla ka-
dına, gence ve çocuğa ulaşabileceğiz.
Onların hayata daha farklı bakabilme-
lerine, daha zengin ve geniş bir viz-
yonda yaşamlarını sürdürebilmelerine

katkı sağlayacağız" dedi.

Taleplere göre belirlenecek

Mahalle Evlerindeki çalışma prensibi-
nin alışageldik mesai sisteminden farklı
şekilde işleyeceğini belirten Çağlar,

“Hizmete açtığımız bu birimler, mesai
kavramıyla çalışacak mekanlar değil.
Mahallenin beklenti talep ve ihtiyaçla-
rına göre hizmet saatleri şekillenecek.
Hizmet kapsamı her mahallemizin ken-
dine has yaşam biçimleri ve taleplerine
göre belirlenecek" diye konuştu.
Mahalle Evleri ile kadınların, çocukların
sanatsal, bilişsel eğitimler alabileceğini
vurgulayan İBB Genel Sekreteri Çağlar,
"Kadınların farklı sanatsal ve mesleki
eğitimler alabileceği, çocuklarımızın bi-
lişim eğitimleri, sanat ve spor eğitimle-
rine erişeceği, ayrıca örgün eğitimin
destekleneceği hizmet merkezleri ola-
cak. Mahalle evleri içinde yer alan mes-
lek atölyeleri ile aile ekonomisine
katkının ötesinde, uzun vadede kadınla-
rın kendi ekonomik özgürlüklerine ula-
şabilecekleri bir süreç olacak Sonuç
itibariyle; burası bir Mahalle Evi ve ma-
hallelinin buluşma mekânı olacak. Ma-
halle evlerimizde vereceğimiz
hizmetlerle her kesimin gönüllerinin bir-
leştiği, sevgilerin pekiştiği, toplumsal be-
raberliğin ortaya koyulduğu bir çatı
oluşturmak istiyoruz.” diye belirtti.

açılışta konuşma yapan İBB
Genel Sekreter Yardımcısı Şengül
Altan Arslan ise “Her bir projenin al-
tında topluma hayat veren güçlü bir
felsefe var. Hayat verdiğimiz projele-
rin dezavantajlı kesimlere
öncelik tanıması ve deza-
vantajlı kesimleri destek-
lemesi çok önemli ve
anlamlı oluyor” dedi. 
Her mahallenin bir do-
kusu, bir rengi olduğunu
ifade eden Arslan, Ma-
halle Evi projesinin öne-
mini şu sözlerle belirtti:
"Mahallelerin kendine
özgü dokusunu yakala-

mak üzere standart bir programla
yola çıkmadık. Bugün, iki mahalle
evinin açılışını yapıyoruz. Her bir
mahallede araştırma yaptık, bu 
araştırma çerçevesinde derneklerden

sivil toplum kuruluşlarına,
kamu personellerinden
serbest çalışanlara, ev ha-
nımlarından çocuk ve
gençlere değin her kesimin
kapısını çaldık, ihtiyaçları
tespit ettik. Bu tespitler
doğrultusunda Mahalle
Evlerinin çalışma 
prensibini ve hizmet 
kapsamını oluşturduk, 
oluşturuyoruz."

Dokuya göre şekillendirdik

KAPSAMLI TEMİZLİK
İBB, 18-21 Kasım tarihleri arasında, İstanbul’da müsait
durumdaki huzurevi ve yaşlı bakım merkezlerinde
kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışma
süresince İstanbul genelinde kamu – özel ayrımı
yapılmaksızın 119 tesisin bahçesi ve çevresi yıkandı

İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi (İBB),
koronavirüs ile müca-

dele kapsamında 65 yaş üstü bi-
reylerin yoğun olarak yaşadığı
huzurevi ve yaşlı bakım merkez-
lerinde kapsamlı bir temizlik ça-
lışması gerçekleştirdi. İBB Çevre
Koruma ve Kontrol Daire Baş-
kanlığı Atık Yönetimi Müdür-
lüğü ve İSTAÇ tarafından 18-21
Kasım tarihleri arasında gerçek-
leşen çalışma boyunca, İstanbul
genelinde müsait durumda bulu-
nan, tesislere temizlik hizmeti
götürüldü.

119 tesis temizlendi

İBB Çevre Koruma ve Kontrol
Daire Başkanı Prof. Dr. Ayşen
Erdinçler, gerçekleştirilen çalış-
manın amacının, pandemiden
en çok etkilenen yaşlı nüfusa
maksimum koruma sağlamak
olduğunu belirtti. İBB olarak,
her alanda, 16 milyon İstanbul-
lunun yaşam standartlarını yük-
seltmek için çalıştıklarını ifade
eden Erdinçler, temizlik çalışma-
larında toplam 119 tesise hizmet
verdiklerini; bunların 14’ünün
kamuya, 105’inin ise özel sektöre
ait olduğunu söyledi. Huzurevi
ve yaşlı bakım merkezlerinin
bahçeleriyle birlikte çevrelerinin
yıkanması için 90 personel görev
yaptı. Ekipler, toplamda 30 var-
diya gerçekleştirdi. Toplam 4
güne yayılan çalışmalarda koro-
navirüse karşı özel kıyafet,
maske ve eldiven kullanımın yanı
sıra sosyal mesafe kuralına da ti-
tizlikle uyuldu.

Etken maddesi FDA onaylı

Temizlik faaliyetleri, İBB Sağlık
Daire Başkanlığı ve İSTAÇ işbir-

liğiyle üretilen dezenfektan ve
basınçlı su ile gerçekleştirildi.
İnsan vücudundaki yüzde 100
doğal biyosit Hipokloröz Asit
(HOCL) ile aynı yapıdaki
İBB’nin yerli dezenfektanının
sağlığa zararı yok. Etken mad-
desi Amerikan Gıda ve İlaç Dai-
resi (FDA) tarafından da
onaylanmış bulunan yerli dezen-
fektanın atıkları, doğada kolayca
yok oluyor. Sadece insanlara
değil hayvan ve bitkilerin de sağ-
lıklarına olumsuz bir etkide bu-
lunmuyor. Yüzey, hava ve ortam
arındırılmasında kullanılabiliyor.
Püskürtme, dökme, silme ve sis-
leme yöntemi ile uygulanılıyor.
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İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu



 
 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul 
İstatistik Ofisi, İstanbul’a ilişkin konut 
piyasalarının değerlendirildiği Kasım 

2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bül-
teni’ni yayınladı. Ekim ayında 22 bin 270 
konut satıldı. Konut satışları, yıllık yüzde 
8,9, aylık yüzde 12,3 azaldı. Türkiye gene-
linde ise yıllık yüzde 16,3, aylık yüzde 12,6 
azalış gösterdi. 

Sıfır konut satışları düştü 

Ekim ayında İstanbul’da gerçekleşen konut 
satışlarının yüzde 71,3’ü ikinci el konutlarda 
gerçekleşti. İkinci el konut satışları yıllık 
yüzde 2,6 artarken, sıfır konut satışları yüzde 

28,8 azaldı. Aylık bazda ise ikinci el konut sa-
tışları yüzde 13,3, sıfır konut satışları yüzde 
9,8 azaldı. Aynı dönemde, Türkiye’de hem 
ikinci el hem de sıfır konut satışları azaldı. 
Toplam ipotekli konut satışları Ekim ayında, 
yıllık yüzde 34,7 azaldı. İpotekli satışlarda 
gerçekleşen en yüksek azalış ise sıfır konut-
larda oldu. İkinci el ipotekli konutların satışı 
yıllık 27,3 azalırken sıfır ipotekli satışlar 
yüzde 49,5 azaldı. Türkiye genelinde ise hem 
sıfır hem de ikinci el ipotekli satışları yüzde 
49 azaldı. 

En fazla düşen ilçe Şişli 

Ekim ayında, konut satışları, bir önceki yılın 
aynı dönemine göre sadece 8 ilçede arttı, 
diğer tüm ilçelerde azaldı. Konut satışlarının 

en fazla azaldığı ilçe yüzde 49,7 ile Şişli oldu. 
Şişli’yi Sarıyer (yüzde 29,4), Küçükçekmece ( 
yüzde 24,7), Tuzla (yüzde 23,8) ve Esenler 
(yüzde 23) Esenler takip etti. Ekim ayında 
tüm satışlar azalırken sadece yabancılara ya-
pılan konut satışları arttı. Yabancılara yapılan 
konut satışları, İstanbul’da yıllık yüzde 20,3, 
Türkiye genelinde ise yüzde 23,1 arttı. Eylül 

ayına göre ise İstanbul’dan gerçekleşen satış-
lar yüzde 3,7 artarken, Türkiye’deki toplam 
satışlar aynı seviyede gerçekleşti. 2020 Eylül 
ayında konut fiyat endeksi yıllık, sıfır konut-
larda yüzde 30, ikinci el konutlarda yüzde  
26 arttı. Türkiye genelinde ise sıfır konutlarda 
yüzde 28, ikinci el konutlarda ise yüzde  
27 artış gerçekleşti. 

EKONOMİ
PAZAR 22 KASIM 20206

YAPI BAŞINA BİNA  
DEĞERİ 3,09 MİLYON TL
İSTANBUL’DA 2020 yılının 
Ocak-Eylül dönemleri ara-
sında belediyeler tarafından 
yapı ruhsatı verilen bina sa-
yısı yıllık yüzde 42,7 arttı. Bu 
yapıların yüzde 90,1’ini ika-
met amaçlı binalar oluşturdu. 
Aynı dönemde Türkiye gene-
linde ise yapı ruhsatı verilen 
bina sayısında yüzde 73,7 
artış oldu. Aynı dönemde, 
yapı ruhsatı verilen binaların 
yüzölçümünde yıllık yüzde 
34,7 artış gerçekleşti. Bu ya-
pıların yüzde 48,6’sını konut, 
yüzde 21,9’unu konut dışı ve 
yüzde 29,5’ini ortak alan oluş-
turdu. İkamet amaçlı yapı 

ruhsatı verilen binaların yapı 
başına düşen değeri Eylül 
ayında yıllık yüzde 11,9 arta-
rak 3,09 milyon TL oldu. Bir 
daireli binaların yapı başına 
düşen değeri bir önceki yılın 
ortalamasına göre yüzde 16 
artarken, iki daireli binaların 
yüzde 14,9 azaldı. En yüksek 
artış ise yüzde 23,1 ile üç ve 
daha fazla daireli binalarda 
gerçekleşti. Aynı dönemde 
Türkiye genelinde ise yapı 
ruhsatı verilen ikamet amaçlı 
binaların yapı başına düşen 
değeri yüzde 5,3 azalarak, 
1,72 milyon TL olarak  
gerçekleşti. 

KAYSERİ’DE antrikot, bonfile, sırt, 
kapak, şekerpare, dilme ve omuz 
gibi büyükbaşın 7 farklı noktasın-

dan yapılan pastırma, 9 farklı işlemden geçiri-
lerek satışa sunuluyor. Kentin en önemli gelir 
kaynaklarından olan pastırmanın fiyatında 
artış yaşandı. Büyükbaşın sırt kısmından ha-
zırlanan antrikot pastırmanın kilo fiyatı 170 
TL’den 180 TL’ye çıktı. Pastırma satıcıları, an-
trikot pastırmanın 0,18 gram dilimini ise 3,24 
TL’den satıyor. 

Etin bölgesine göre değişim 

Yaklaşık 50 yıldır pastırmacılık yapan Osman 
Nuri Öztürk, pastırmanın Kayseri’ye has bir 
lezzet olduğunu belirterek “Pastırma Kayse-
ri’yi 1600’lü yıllarda yurt edinmiş ve iklimiyle 
beraber ileri gelen ustalarımızla Kayseri’nin 
yöresel bir lezzeti olmuştur. Pandemiyle bera-
ber ilk zamanlarda pastırma satışında bir 
azalma olmuştu, sonrasında artış gerçekleşti. 
Şimdi ise, gayet güzel seyrinde bir satış söz ko-
nusu” diye konuştu. 

Yüzde 10 bir artış  

Ellerinde 10 çeşit pastırma olduğunu belirten 
Öztürk, “Pastırma fiyatlarımız 140 TL’den 
başlıyor 190 TL’ye kadar çıkıyor. Pastırmanın 
0,18 gram dilimi 3,24 TL’den satılıyor. Fiyat, 
etin bölgesine göre değişiyor. Şu anda elimiz-
deki en yüksek fiyatlı pastırma, bonfile etinden 
yapılan kuş gömü pastırmadır. En değerli pas-
tırma olan, bonfile pastırmanın kilosu da 190 

TL’ye satılıyor” ifadelerini kullandı. Pastırma 
fiyatlarındaki artışa da değinen Öztürk, geçen 
yıla oranla pastırma fiyatlarında yaklaşık 
yüzde 10’luk bir artış yaşandığını sözlerine 
ekledi. DHA 

PASTIRMANIN  
DiLiMi 3,24 TL
Kayseri'nin meşhur lezzetlerinden pastırmanın kilo fiyatı, 170 TL'den  

180 TL'ye yükseldi. Büyükbaş hayvanın sırt kısmından hazırlanan  
antrikot pastırmanın 0,18 gram dilimi 3,24 TL oldu 

İstanbul’da Ekim ayında, yüzde 71,3’ü ikinci el olmak üzere 22 bin 
270 konut satıldı. Konut satışları yıllık yüzde 8,9, aylık yüzde 12,3 azaldı. 
Sıfır konut satışları yüzde 28,8 azalırken, ikinci el konut satışları yüzde 
2,6 arttı. En yüksek düşüş sıfır konutlarda gerçekleşti 

Ekim ayında konut satışları en fazla azalan ilçe Şişli oldu.  
Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 20,3 arttı. Eylül ayında sıfır 
konut fiyatı yüzde 30, ikinci el konut fiyatı yüzde 26 yükseldi. Yapı ruhsatı 
verilen bina sayısı ise 2020 yılının ilk on ayında yüzde 42,7 arttı

Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Güvenlik ve Temizlik Personeline Ait Giyim Malzemesi Alımı İşi mal alımı 
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, 
teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda 
yer almaktadır: 
İKN : 2020/615184 
1-İdarenin 
a) Adı : BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL  

  BÜTÇELİ KURULUŞLAR KARAYOLLARI GENEL  
  MÜDÜRLÜĞÜ 

b) Adresi : Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408 Hasdal  
  KAĞITHANE/İSTANBUL 

c) Telefon ve faks numarası : 2123125000 - 2123125070 
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
e-imza kullanılarak indirilebileceği  
internet sayfası  
2-İhale konusu mal alımın 
a) Adı : Karayolları 1 Bölge Müdürlüğü Güvenlik ve Temizlik  

  Personeline Ait Giyim Malzemesi Alımı İşi 
b) Niteliği, türü ve miktarı : Birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen cins ve miktarlarda  

  41 kalem yazlık ve kışlık giyim malzemesi alınması işidir. 
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde  
  bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü Ambarları Hamidiye Mah.  
  Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane / İSTANBUL 

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 gün içinde  
  teslim edilecektir. 

d) İşe başlama tarihi : Sözleşme yapıldıktan sonra 5(beş) gün içinde işe  
  başlanacaktır. 

3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 08.12.2020 - 14:00 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
(e-tekliflerin açılacağı adres) : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü(İhale Salonu) Hamidiye  

  Mah. Kemerburgaz Cad. 34408 - Kağıthane/İSTANBUL 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara 
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir  
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil  
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir 
pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında  
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin  
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı  
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale 
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama  
istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

GİYİM MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR 
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-1.BÖLGE İSTANBUL DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR  

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1262742)

ÖZGÜR TOPUZ

SATIS DUSTU 
FIYAT ARTTI
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Haine hain diyemiyorlar

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 
partisinin 1. Olağan Kastamonu İl Kongre-
sinde konuştu. Babacan’ın gündeminde 

mafya-siyaset ilişkisi ve alınan Koronavirüs önlemleri 
vardı. Babacan, "Suçluluğu mahkemelerce sabit bulun-
muş bir suç örgütü yöneticisi bir siyasetçiyi tehdit etti. 
Çok ağır hakaretlerde bulundu. Her konuda hemen 
anında açıklama yapan Cumhurbaşkanından bir ses 
duydunuz mu? Çok değil, 7 sene evvel “Çeteler dönemi, 
mafya dönemi bitmiştir” diyen Cumhurbaşkanı, bugün 
illegal yapıların suça konu sözlerine tek kelime edemi-
yor. İttifak bozulur kaygısıyla, ortağının suça sahip çık-
masına ses çıkarmıyor" dedi.  

Müsaade etmeyeceğiz 

"İllegal yapıların siyaseti dizayn etme çabalarına mü-
saade etmeyeceğiz" diyen Babacan, "Türkiye, illegal ya-
pılardan da bu yapıların arkasına saklanan 
siyasetçilerden de büyüktür. Suç örgütlerinden, illegal 
yapılardan, ülkemizi 90’lı yıllara döndürmek isteyen ka-
ranlıktan “Korkma Türkiye” diyoruz. 
Salgınla mücadelede sırf önlem aldık demek için sonuç 
getirmeyecek bir genelge yayınladılar. Salgınla mücadele 
etmek için değil de sanki sadece ceza kesmek için ge-
nelge çıkarmışlar. Biz size önlem alın dediğimizde, mil-
letimize ceza keserek kasayı doldurmanız için önlem 
alın demedik. Halkın sağlığı için önlem alın dedik" ifa-
delerini kullandı.  

Kuruldan da gizliyorlar 

Pandemi sürecine de değinen Babacan, "Bir Bilim Ku-
rulu üyesi çok enteresan bir açıklamada bulundu: “Vaka 
sayılarını biz de bilmiyoruz, Kurula gelmiyor” dedi. 
Bilim Kurulu tavsiye üretecek, hükûmete doğrusunu 
söyleyecek. Verilerle oynamaya TÜİK’ten alıştılar da, 
görüş oluşturan Bilim Kurulu’ndan veriler saklanır mı? 
Sırf bu salgınla mücadele etmek için oluşturduğunuz 
Bilim Kurulundan, oradaki bilim insanlarından gerçek-
leri saklayamazsınız. Hazineyi boşaltıp, ülkeyi borç ba-
tağına soktukları için ekonomik önlem de alamıyorlar. 
Gelişmiş ülkeler gibi “siz yeter ki sağlığınızla ilgilenin” 
diyerek vatandaşımıza hibeler, destekler veremiyorlar. 
Çünkü daha salgın ortada yokken devletin ceplerini bo-
şalttılar. Devletin sağ cebini de, sol cebini de, arka cebini 
de boşalttılar" di,ye konuştu.  

KORKMA TÜRKİYE!
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 

"Türkiye, illegal yapılardan da bu  
yapıların arkasına saklanan siyasetçiler-
den de büyüktür. Ülkemizi 90’lı yıllara 

döndürmek isteyen karanlıktan korkma 
Türkiye diyoruz" dedi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İl-
gezdi, Açık cezaevlerinde koronavirüs izinleri ge-
rekçesiyle mahkûm sayısının azalması nedeniyle 
mevcut mahkûmların günde 16-17 saat çalıştırıl-
dığını, hasta mahkûmlar ile sağlıklı mahkûmların 
bir arada tutulduğunu iddia etti. 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İl-
gezdi, mahkûm ve yakınlarından çok sayıda tele-
fon aldığını belirterek “Bu resmen angaryadır. 
Derhal bu uygulamadan vazgeçilmelidir” dedi. İl-
gezdi, Maltepe Açık Cezaevi’nde Covid-19 pozitif 
mahkûmlar ile sağlıklı mahkûmların aynı yerde 
tutulduklarını belirterek, "Yaklaşık bin mahkûmun 
150 kadarı Covid-19 pozitif ve buna rağmen tüm 
mahkûmlar bir arada. Mahkûmların hastalar ile 
ayrı yerde kalma talepleri cezaevi yönetimi ve gar-
diyanlarca kabul edil-
miyor. Hatta bazı 
mahkûmlara gardiyan-
ların ‘grip gibi bu has-
talık geçer’ dediği 
iddiaları gündeme geli-
yor" diye konuştu. İl-
gezdi, Adalet Bakanı 
Abdulhamit Gül’ün ya-
nıtlaması istemiyle ver-
diği soru önergesiyle de 
konuyu TBMM günde-
mine de taşıdı. 

CEZAEVLERİ KÖTÜ DURUMDA

Sayı : 2020/311 Esas        18/11/2020 
       
Mahkememiz 2020/311 Esas 2020/344  
Karar sayılı kararı ile;İstanbul ili Esenler ilçesi  
Havaalanı mah/köy C:31 H:171 BSN:262'de nüf. 
kay. Nazife ve Recep kızı, Bakırköy 08/09/2010 
doğ. 11103182524 T.C nolu Yasemin Nur  
Aksoy'un nüfus kaydında "Yasemin Nur" olan  
isminin "Derin" olarak, DÜZELTİLMESİNE ve  
BU ŞEKİLDE KAYIT VE TESCİLİNE" karar  
verilmiştir. İlan olunur.

T.C.GAZİOSMANPAŞA 
5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1262745)

GELECEGIMIZI  
AVRUPA’DA 
GORUYORUZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, videokonferans 
yöntemiyle AK Parti 7. Olağan Kütahya, Afyon, Batman 
ve Siirt İl Kongrelerine katıldı. Erdoğan, "AB'den  
ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri tutmasını,  
en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet  
olmamasını istiyoruz. Kendimizi başka yerlerde değil 
Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa ile kurmayı  
tasavvur ediyoruz" diye konuştu.

P andemi nedeniyle Türkiye'de pek 
çok faaliyete sınırlama getirildi-
ğini belirten Erdoğan, "Siyasi 

parti kongreleri için ise herhangi bir 
engel bulunmuyor. Buna rağmen sal-
gınla mücadeleye destek vermek için 
önümüzdeki haftadan itibaren kongreleri 
erteliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğren-
cilerimizin, öğretmenlerimizin, 65 yaş 
üstü vatandaşlarımızın neler hissettiğini 
biliyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın 
tedbirlere uymasıyla bugünleri geride bı-
rakacağız. Milletimizin desteği ile bu 
yeni dalgayı da kırdığında aydınlık bir 
gelecek başlayacak. İşi azalan ve tama-
men duran esnafımızın, sanatkarımızın, 
işletmelerimizin buralarda çalışan insan-
larımızın aynı şekilde buralardan hizmet 
alan vatandaşlarımızın sıkıntılarını gayet 
iyi biliyoruz. Okulundan ayrı kalan öğ-
rencilerimizin, öğretmenlerimizin, 20 yaş 
altı ve 65 yaş üstü insanlarımızın neler 
hissettiğini anlıyoruz. Adeta bağrımıza 
taş basarak bu yöntemlere başvurmak 
mecburiyetinde kalıyoruz" diye konuştu.  

Yeni bir dönemi başlatıyoruz 

"Türkiye salgın sürecini nispeten pozitif 
ayrışmayla geçirmiş ülkelerden biridir. 
Milletimizin desteği ve hassasiyetiyle bu 
yeni dalgayı da kırdığımızda önümüzde 
aydınlık bir gelecek bizi bekliyor" diyen 
Erdoğan, "Reformlarda yeni bir dönemi 
başlatıyoruz. Hukuki altyapımızı gelişti-
rerek, ekonomimizin temellerini güçlen-
direrek, istihdamı artırarak salgın 
sonrası yeniden şekillenecek dünyada 
kendimize iyi bir yer edinmekte kararlı-
yız. Cumhur ittifakıyla kurduğumuz yeni 
yönetim sistemini reformlarla daha da 
güçlendirerek ülkemizi 2023 hedefleriyle 
mutlaka buluşturacağız" ifadelerini kul-
landı.  

Zaferler kazanmış bir partiyiz 

Konuşmasını, "Kurulduğumuz günden 
beri biz sadece Allah'ın yardımına güve-

nerek yol yürümüş, mücadeleye girmiş, 
zaferler kazanmış bir partiyiz. Önümüz-
deki dönem içinde yine tek dayanağımız 
milletimizdir, milletimizden alacağımız 
destektir" şeklinde sürdüren Erdoğan, 
"Sizlerden kendi şehrinizde hiçbir istisna 
olmaksızın tüm vatandaşlarımıza ulaşa-
rak bugüne kadar yaptıklarımızı ve gele-
cekte nasıl bir Türkiye tasavvur 
ettiğimizi anlatmanızı istiyorum. Böyle-
sine kutlu bir dava asla senlik-benlik 
kavgasına, şahsi hesaplara, kibre, tem-
belliğe yer olamaz. Kendini partisinin ve 
halkın üzerinde gören kişinin sonu hüs-
randır. Biz sadece milletimizin hizmet-
karlığına talibiz" açıklamasında bulundu.  

Siyaset mühendisliğine giriştiler 

Erdoğan konuşmasının sonunda, "Mille-
timize söyleyecek hiçbir sözü, projesi, 
vizyonu olmayanları bir araya getirerek 
siyaset mühendisliğine giriştiler. İnşallah 
bunda da başarılı olamayacaklar. Biz 
tüm zorluklara rağmen, doğusundan ba-
tısına, kuzeyinden güneyine her karışıyla 
ülkemizi geliştirme, büyütme, güçlen-
dirme, zenginleştirme mücadelemizde 
yeni bir dönem başlattık. Amacımız ne 
içerde ne dışarda kimseyle kavga etmek, 
kimsenin hakkını çiğnemek, kimsenin 
meşru duruşunu bozmak değildir. Dost-
larımızla müttefikimizle daha güçlü iş-
birliği içinde olmak istiyoruz. AB'den 
ayrımcılık yapmamasını, verdiği sözleri 
tutmasını, en azından ülkemize yönelik 
aleni düşmanlıklara alet olmamasını isti-
yoruz. Kendimizi başka yerlerde değil 
Avrupa'da görüyor, geleceğimizi Avrupa 
ile kurmayı tasavvur ediyoruz. Amerika 
ile uzun ve yakın müttefiklik ilişkilerimizi 
bölgesel ve küresel ilişkilerin çözümünde 
kullanmak arzusundayız. Rusya ve İran 
gibi ülkeleri asla göz ardı edemeyiz. 
İslam dünyası ile derin ilişkilerimiz var. 
Hiç kimsenin yanlış argümanlarla Türki-
ye’yi tehdit etme hakkı yoktur" ifadelerini 
kullandı. 

AK PARTİ kongrelerinin demokrasi 
şölenine dönüştüğünü ifade eden Er-
doğan, "Kuruluşundan bugüne teşki-
latlarımızda görev almış tüm 
kardeşlerime şükranlarımı sunuyo-
rum. Türkiye'nin 2003 yılından itiba-
ren başlayan büyük adımlarını, tüm 
engellere rağmen hedeflerine ulaştır-
dık. Demokrasi ve kalkınma müca-
delemizin önünde set 
kuramayacaklarını görenler son 7 
yıldır ellerinden geleni sahaya sürdü-
ler. Terör örgütlerinden darbecilere 
kadar herkesi kullandılar. Biz tuzak-
ları birer birer boşa çıkardıkça, kimi 
zaman sinsice, kimi zaman perva-
sızca yeni oyunlarla karşımıza çıktı-
lar. Bu saldırılara cevabı da içerde 
birliğimizi güçlendirerek, dışarda 
diplomatik ve askeri gücümüzü or-
taya koyarak verdik. Bizi bir terör ko-
ridoruyla kuşatmaya çalıştılar. 
Harekatlarımızla bu zinciri kırdık. 
Doğu Akdeniz'de bizi hapsetmeye 

çalıştılar, bu gayreti de akamete uğ-
rattık. Libya'da darbecileri özellikle 
kullanarak bir başka oyunun içine 
girdiler, orada da heveslerini kur-
sakta bıraktık. Ermenistan'ı kışkırta-
rak Kafkasya'da başka hamle yaptık, 
30 yıllık acıları sona erdirecek bir za-
ferin sevincini yaşadık" dedi.  
 

TÜM TUZAKLARI  
BOŞA ÇIKARDIK 

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "CHP’nin özellikle HDP ile kaderdaşlık ederek millî çıkarlarımıza verdiği  
büyük zararları; hiçbir siyasi polemik, hiçbir tartışma ve çirkin mugalata gizleyemeyecektir. Teröriste terörist, eşkıyaya eşkıya, 

haine hain diyemeyen CHP yönetimi; Türk milletinin gözbebeği olan Ülkücülere ağzına geleni saymaktadır" dedi
MHP Genel Başkan Yardımcısı 
Yalçın, yaptığı yazılı açıkla-
mada, MHP'yi hukuk dışı olu-
şumlara sahip çıkmakla 
suçlayan iddialar gündeme ge-
tirilerek kurgulanmaya çalışılan 
suni imajın üzerlerine yapıştırıl-
mak istenmesine müsaade et-
meyeceklerini belirtti. Yalçın, 
“CHP'nin, yancılarıyla birlikte 
yaptığı iki dilli, etnik imtiyazlı ve 
Türk millî egemenliğini es 
geçen Anayasa çalışmasını in-
kâra yeltenmesine ve bu ihane-
tin üzerini boş ithamlarla 
partimize saldırarak örtmeye 
çalışmasına seyirci kalmayaca-
ğız. Mafya ve yeraltı dünyası 
yaveleri, ‘millî devlet’ sürecini 
akim bırakmaya dönük ihanetin 
üstünü örtmeye yetmeyecektir. 
CHP'li hadsiz Engin Altay'ın la-
ğımdan ses verircesine sarf et-
tiği ‘çukur siyaseti’ tabiri, bu 
partiyi içine düştüğü fosseptik-
ten kurtaramayacaktır. CHP'nin 
özellikle HDP ile kaderdaşlık 
ederek millî çıkarlarımıza ver-
diği büyük zararları; hiçbir si-
yasi polemik, hiçbir tartışma ve 
çirkin mugalata gizleyemeye-

cektir” ifadelerini kullandı. 

Marksizm şekil verdi 

Yalçın, kuru gürültü koparıp 
mübalağa ederek günah ve suç 
gizleme gayretinin faydasız ol-
duğunu belirterek, "MHP’ye sa-
taşarak baltayı taşa vuran 
CHP’nin, kör aletle başlattığı 
kavgadan mağlubiyetle çıkması 
kaçınılmazdır. Bütün millet bil-
mektedir ki Atatürk'ten sonra, 
CHP'nin psikogenetik kodlarına 
Marksizm şekil vermiştir. Diya-
lektik materyalizmin laboratu-
varında siyasi mutasyona 
uğrayan CHP; o gün bugündür 
isyan, ihanet, devlet ve millet 
düşmanlığı gibi Marksist anla-
yışın karakteristiğini yansıtan 
bir politikanın çevrimindedir. 
CHP, millî öncelikler ve çıkarlar 
aleyhindeki bilumum oluşumla-
rın fikir ve ilham kaynağına dö-
nüşmüştür. CHP; hak ve 
adaletten bahsedip hakka ve 
hakkaniyete en çok tecavüz 
eden, demokrasiden bahsedip 
dibine kadar diktaya, antidemo-
kratik yollara ve müdahaleciliğe 
batan bir partidir" suçlama-

sında bulundu.  
"Biz bu filmi daha önce de 
gördük dedirten üslubuyla 
CHP; eli kanlı Ülkücü katille-
rini ‘fidan’, ‘devrim ve demok-
rasi kahramanı’ gösteren çarpık 
sol zihniyetin yeniden vücut 
bulmuş hâlidir" diyen Yalçın, 
"İşte bütün bu sebeplerden 
ötürü teröriste terörist, eşkıyaya 
eşkıya, haine hain diyemeyen 
CHP yönetimi;  
Türk milletinin gözbebeği olan 
Ülkücülere ağzına geleni  
saymaktadır. 
CHP'nin yancıları da onun ar-
kasında Kakadu papağanı gibi 
aynı teraneleri tekrarlamaktadır. 
CHP sözcüleri ve hempaları ne 
yaparlarsa yapsınlar, milliyetçi-
Ülkücü camianın maşeri vic-
dana sinmiş itibarına gölge 
düşüremeyecek. Siyaset artıkla-
rını, süpürülmüşleri ve Ülkücü 
kalmaya nefesi yetmeyen birta-
kım kifayetsizlerin taşıdığı ema-
net isim ve mevkileri kullanarak 
MHP aleyhinde karalama kam-
panyaları düzenlemek de sonuç 
vermeyecektir" ifadelerini 
kullandı. 
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Soyadı-Adı(Unvanı) Vergi K.No Adres Vergi Dönemi     Cezanın Nevi Vergi Miktarı Ceza Miktarı

ENESLER GIDA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3350443167           MALTEPE MAH.T.MALTEPE CAD.ULUĞ İŞ MERKEZİ NO:15 

KAT:2 D:28 ZEYTİNBURNU 201501201512    KUR.V. V. Z. C.    3.995,12 11.985,36

ENESLER GIDA VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 3350443167           MALTEPE MAH.T.MALTEPE CAD.ULUĞ İŞ MERKEZİ NO:15 

KAT:2 D:28 ZEYTİNBURNU 201504201506   K. G. V.      V. Z. C.   0,00 4.780,00

AHMET FIRAT 3860014554           HUZUR M. SAKARYA S. NO:2/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL 201401201412   GELİR V.   V. Z. C.   7.365,05 7.365,05

BLUE ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 5450615777           İKİTELLİ OSB MAH GİYİM SANATKARLARI 4B BLK. SK. GİY. SANAT. TİC. 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ MER 4B BLK. 4 B/409 BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL 201501201512   KUR.V.      V. Z. C.   8.246,73 37.110,29

PLASAY PLASTİK AMBALAJ SANAYİ VE TİC.A.Ş. 7300042807           SANAYİ MH. TURAN SK. DIŞ KAPI NO:13 İÇ KAPI NO:1 KAĞITHANE/İSTANBUL 201401201412   K. G. V.      V. Z. C.  66.275,59 66.275,59

ERM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 7450380568           MASLAK MH. İZ GİZ PLAZA DIŞ KAPI NO:9 İÇ KAPI NO:19 ŞİŞLİ/İSTANBUL 201406201406   KDV           V. Z. C.   4.680,00 4.680,00  

ERM DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. 7450380568           MASLAK MH. İZ GİZ PLAZA DIŞ KAPI NO:9 İÇ KAPI NO:19 ŞİŞLİ/İSTANBUL 201405201405   KDV          V. Z. C.   4.680,00 4.680,00

SİZİN KAFE TURİZM RESTAURANT YEMEK VE GIDA TİC.LTD.ŞTİ. 7720608101           MASLAK MAH AHİ EVRAN CAD. POLARİS İŞ MERKEZİ 21/1 SARIYER/İSTANBUL 201401201412   KUR.V.     V. Z. C.   5.386,56 5.386,56

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201401201412   KUR.V.      V. Z. C.   340.237,21 1.020.711,63

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201301201312   KUR.V.      V. Z. C.    97.068,02 291.204,06

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201409201409   KDV          V. Z. C.   53.492,30 160.476,90

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201410201410   KDV          V. Z. C.  51.126,76 153.380,28

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201504201504   KDV          V. Z. C.   40.572,01 121.716,03

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201407201407   KDV           V. Z. C.   36.865,33 110.595,99

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201408201408   KDV           V. Z. C.   36.133,81 108.401,43

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201405201405   KDV           V. Z. C.   27.254,92 81.764,76

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201201201212   KUR.V.      V. Z. C.   25.156,02 75.468,06

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201411201411    KDV           V. Z. C.   21.576,97 64.730,91

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201303201303   KDV           V. Z. C.    20.281,37 60.844,11

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201503201503   KDV             V.Z.C.+K.H.   20.115,31        60345,93+1.784,45

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201406201406   KDV          V. Z. C. 19.771,09 59.313,27

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201403201403   KDV           V. Z. C. 18.885,18 56.655,54

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201307201307   KDV           V. Z. C. 18.648,76 55.946,28

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201404201404   KDV           V. Z. C. 15.222,59 45.667,77

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201412201412   KDV           V. Z. C. 13.618,94 40.856,82

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201401201401   KDV          V. Z. C. 12.393,21 37.179,63

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201402201402   KDV           V.Z.C.+K.H.  12.265,64 36796,92+16.635,20

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201502201502   KDV           V. Z. C. 11.234,57 33.703,71

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201305201305   KDV          V. Z. C. 11.131,35 33.394,05

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201310201310   KDV           V. Z. C. 8.770,17 26.310,51

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201304201304   KDV           V. Z. C. 6.979,02 20.937,06

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201306201306   KDV           V. Z. C. 6.212,52 18.637,56

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201309201309   KDV           V. Z. C. 5.280,21 15.840,63

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201302201302   KDV           V. Z. C. 3.928,41 11.785,23

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201308201308   KDV          V. Z. C. 3.855,55 11.566,65

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201407201409   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 421.638,12

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201410201412   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 287.742,24

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201404201406   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 207.495,27

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201501201503   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 104.499,57

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201401201403   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 103.836,03

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201307201309   K. G. V.     V. Z. C. 0,00 92.615,07

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201301201303   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 86.614,80

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201304201306   K. G. V.      V. Z. C. 0,00 81.076,26

GELİŞİM TURZ OTO GIDA KUYUMCULUK SAN VE TİC İNŞ LTD ŞTİ. 8160073355           ŞİRİNTEPE MH ACIYONCA SK DIŞ KAPI NO:47/A   KAĞITHANE İSTANBUL 201310201312   K. G. V.     V. Z. C. 0,00 30.897,99

TEKFORM MATBAACILIKVE BİLGİSAYAR MAL.SAN.TİC.LTD.ŞT 8340084540           SEYRANTEPE MH İSPAR İŞ MERKEZİ DIŞ KAPI NO:105/436 200811200811    KDV           VZ.C.+K.H.  7.204,07                7204,07+65,56

KAĞITHANE/ İSTANBUL

TEORİM OTO İNŞAAT REKLAM MAKİNA HIRDAVAT TEKS. 8390554623 FEVZİ ÇAKMAK MAH.ŞAİR ŞİNASİ SK.55B/2 KÜÇÜKCEKMECE/İSTANBUL 201510201512    K. G. V.     V. Z. C. 0,00 9.587,92

VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201502201502    KDV          V. Z. C.    105.118,77 315.356,31

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201504201504    KDV          V. Z. C. 58.189,80 174.569,40

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201505201505    KDV           V. Z. C. 52.957,13 158.871,39

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201509201509    KDV           V. Z. C. 42.204,03 126.612,09

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201508201508    KDV           V. Z. C. 41.166,57 123.499,71

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201503201503    KDV           V. Z. C. 39.871,62 119.614,86

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201506201506    KDV           V. Z. C. 36.160,80 108.482,40

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201507201507    KDV           V. Z. C. 32.275,18 96.825,54

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201501201501    KDV           V. Z. C. 28.578,01 85.734,03

YÖN TEKNOLOJİ İLETİŞİM TİCARET VE LİMİTED ŞİRKETİ 9830427688 SULTAN SELİM MAH.SİLAHTAROĞLU SK. 9/5 KAĞITHANE/İSTANBUL 201507201507    KDV           V. Z. C. 3.338,28 10.014,84

Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı veya  unvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeni ile tanzim olunan ihbarnameler, bilinen adreslerinde bulunamamaları nede-
niyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.'nun 103-106.maddelerine istinaden  vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen onbeşinci günün (15) ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içe-
risinde bizzat veya bilvekale  müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı,  ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık
adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ  yapılmış sayılacağı ilan olunur.

Verginin Nevi

S omali'de yaşayan 18 yaşın-
daki Ayan Nur Ali Roho
Hersi, evinin önünde epi-

lepsi nöbeti geçirdi. Baygınlık ge-
çiren talihsiz kız, yakılan ateşin
üzerine düştü. Ateşin içinde bir
süre kalan genç kız, yakınları ta-
rafından kurtarıldı. Yüzünde ve
boynunda üçüncü derece yanık-
lar oluşan Ayan Nur, Somali
Mogadişu Türkiye Recep Tayyip
Erdoğan Eğitim ve Araştırma
Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada
yapılan ilk müdahalenin ardın-

dan Ayan Nur, ambulans uçakla
Türkiye'ye getirildi. Genç kızın,
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kar-
tal Şehir Hastanesi'nde bulunan
Yanık Tedavi Merkezi'ne nakli
sağlandı. 1 ay yoğun bakım üni-
tesinde yaşam mücadelesi veren
Ayan Nur'un geçirdiği ameliyat-
larda vücudundan ve kafasından
alınan parçalar yüzüne nakle-
dildi. Bir süre daha yoğun ba-
kımda kalan Ayan Nur, 10 gün
önce servise alındı. Genç kızın
sağlık durumu hakkında bilgi

veren doktorları, Ayan Nur'un te-
davi sürecinin iyiye gittiğini söy-
ledi. Ayan Nur'un ağabeyi
Abdullah Muhammed Ali Roho
Hersi Türkiye'ye çok teşekkür et-
tiğini belirtti.

Hastayı kabul ettik

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kar-
tal Şehir Hastanesi Başhekim
Yardımcısı Op. Dr. Mehmet
Mustafa Altıntaş, Ayan Nur'un
Türkiye'ye transfer süreciyle ilgili,
"Hastamızın Somali'de, alev ya-

nığı sonrası Mogadişu Türkiye
Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nde ilk mü-
dahalesi yapıldı. Daha sonra ol-
dukça ileri seviye yüz yanıkları
olduğu için Türkiye'ye nakli plan-
lanıyor. Biz de Kartal Şehir Has-
tanesi olarak sağlık turizmi
alanında önce çıkan tesislerden
biri konumunda hastayı kabul
ettik. Özel ambulans uçakla
transferini gerçekleştirdik. Hasta-
mızı kabul ettiğimizde oldukça
ciddi, üçüncü seviye yanıkları

vardı. Bunlarla ilgili bir seri ame-
liyat geçirdi. Grefleme dediğimiz
adeta yeniden bir yüz yapıldı. Bu
tedavi süreci oldukça uzun. Yak-
laşık 45 gündür yatıyor hastane-
mizde. Kartal Şehir Hastanesi

olarak hem ekipman, hem tekno-
loji, hem de insan gücü olarak ol-
dukça üst seviyede hizmet
verdiğimiz için bu tarz üst sevi-
yede nitelikli hizmet gerektiren
hastaları kabul ediyoruz” dedi. 

Somali'de ateşin 
üzerine düşerek yanan

genç kız, tedavisi için
ambulans uçakla

Türkiye'ye getirildi.
Vücudu büyük oranda

yanan genç kız Türk
doktarlara emanet.

Ayan Nur'un ağabeyi
Abdullah Muhammed

Ali Roho Hersi
Türkiye'ye çok teşekkür

ettiğini belirtti

AYAN NUR TÜRKİYE’DE
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B ağcılar'da dün yapılan denetim-
lerde 200 gram ekmeğin bazı fı-
rınlarda 1.5 liraya, bazı fırınlarda 

ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı. "İstanbul 
Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyor-
duk" diyen fırınlara ceza kesildi. İstanbul 
Valiliği'nden denetimlere ilişkin açıklama 
yapıldı. Açıklamada, "Vatandaşlarımızın 
şikayetleri üzerine Valiliğimiz koordinas-
yonunda Bağcılar ilçemizdeki 121 fırının 
tamamında 'Gramaj-Fiyat ve Tarife De-
netimi' yapıldı. Kaymakamlık, İl Ticaret 
Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve 
İlçe Tarım, Gıda ve Hayvancılık Müdür-
lüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen 
denetimlerde 16 ekipte 48 personel görev 
yaptı" bilgisi verildi.  

Fiyatlar kontrol edildi 

Açıklamanın devamında, "Denetimlerde, 
6502 sayılı Kanun'un 54. Maddesi ve fiyat 
etiketi yönetmeliği kapsamında fırınlarda 
yer alan ürünlerde; Fiyat etiketlerinin, Ta-
rife fiyat listelerinin bulunup bulunma-
dığı, Fiyat etiketlerinin/fiyat-tarife 
listelerinin mevzuatta yer alan hususları 
taşıyıp taşımadığı, fırınlarda ekmek fiyat-
larının İstanbul Ticaret Odası (İTO) tara-
fından 10.09.2020 tarihinde ve İstanbul 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İS-
TESOB) tarafından 16.10.2020 tarihle-
rinde açıklanan azami ekmek fiyat 
tarifesinde yer aldığı gibi (1 kg) ekmek fi-
yatının azami 7.50 TL'ye (200 gram 
ekmek 1.5 TL) denk gelecek şekilde satılıp 
satılmadığı, haksız fiyat artışı olup olma-
dığı kontrol edildi" denildi.  
Yapılan denetimlerde, 12 fırının standart-
lara uyduğu, 93 fırında azami ekmek fiyat 
tarifesine göre 1,5 lira olması gereken 200 
gram ekmeğin daha yüksek fiyatla satıldı-
ğının tespit edildiği belirtilerek, "Fiyat/gra-
maj tarifesine uymayan her işletmeye 
asgari 10 bin lira olmak üzere ceza teklif 
tutanağı düzenlendi. Ayrıca, 6502 sayılı 
Tüketicinin Korunması Hakkında Ka-
nun'un 54. maddesi gereğince 16 fırında 
43 ayrı ürün çeşidinde fiyat etiketi bulun-
madığından her bir ürün çeşidine 415 lira 
ceza uygulandı. Konuyla ilgili şikayetler 
'Haksız Fiyat Artışı Bildirimi' uygulaması 
(Anroid, IOS) veya Alo175 telefon hattı 
üzerinden yapabilmektedir. İstanbul ge-
nelindeki 2 bin 579 fırının tamamını de-
netlemeye devam edeceğiz. Fırıncı 
esnafımıza çağrımız: 'Ekmeğinizle ve va-
tandaşın ekmeği ile oynamayın' İlgili mes-
lek kuruluşlarımızca ilan edilmiş tarifeler 
ve mevzuat hükümlerine uygun faaliyet 
gösteren fırıncı esnafımıza teşekkür edi-
yor, hayırlı ve bereketli işler diliyoruz. Biz, 
denetimlerde ceza yazmayı değil, teşekkür 
etmeyi seviyoruz." 

AK PARTİ Bakırköy İlçe örgütü 7. Olağan 
Kongresini yaptı. Kongreye Ak Parti Genel 
Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Genel 

Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Ak 
Parti Grup Başkanvekili Mehmet Emin Akbaşoğlu, 
milletvekilleri, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak 
ve partililer katıldı. 
Kongrede konuşan Numan Kurtulmuş, "Bugün bu-
rada birazda böyle buruk bir şekilde pandemi şartla-
rında az sayıda ama nitelikli bir toplulukla beraber 
kongremizi yapıyoruz. Türkiye yeniden yapılanma 
süreçlerinin içerisinden geçiyor. Bu süreçlerde Ak 
Parti ve Ak Partililere her zamandan daha da büyük 
bir yük bindiğini ifade etmek istiyorum. Böylece  
Türkiye'de bir dava hareketi olan, bir misyon partisi 
olan Ak Parti bundan sonraki süreçte de adımlarını 
sıklaştırarak, saflarını daha da yakınlaştırarak  
yoluna devam edecek" ifadelerini kullandı.  

Bir kubbenin dört ayağı 

Ak Parti'nin dört tane temel özelliği olduğunu söyle-
yen Kurtulmuş, "Bir kubbenin dört ayağı gibi. Bun-
lardan bir tanesi Ak Parti yerli ve milli bir partidir. 
Kökü mazide olan partiyi temsil eden bir harekettir. 
İkincisi Ak Parti bütün Türkiye'nin partisidir. 83 mil-
yonun partisidir. Şu gurubun, bu gurubun, şu bölge-
nin, şu sınıfın partisi değil, 83 milyon vatandaşımızın 
tamamının partisidir. Ak Parti'nin üçüncü direği; Ak 
Parti'nin demokrat ve demokrasiden başka hiçbir 
güce inanmayan beşeri anlamda bir parti olduğudur. 
Öyle olduğu için de 27 Nisan'a direnebildiği gibi 15 
Temmuz'a da direnebilmiştir. Dördüncü sütunumuz 
ise reformculuğudur" dedi. 

Rahatsızlık duyuyorlar 

Kurtulmuş, "Ben diğer üçünü bir kenarda bırakarak 
sadece dördüncüsü üzerinde durmak istiyorum. 
Özellikle Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz haftadan 
bu yana yeni bir dönemin işaretleri olarak dile getir-
diği, Türkiye'nin ekonomide, siyasette, hukukta ve 
sosyal yapıda yeni bir reform sürecine girdiğini ifade 
etmesi ile birlikte Türkiye gerçekten yepyeni bir ara-
yışı, yepyeni bir açılışı ortaya koydu. Uzunca bir sü-
redir Ak Parti'nin reform iradesini terk ettiğini 
zannedenler, düşünenler şimdi Cumhurbaşkanımı-
zın bu kararlı ifadelerinden sonra siz reform yapa-
mazsınız anlamına gelecek bazı sözler söylüyor. 
O tartışmalara girecek değilim. Ama Türkiye'nin, 
yeni Türkiye istikametinde yürüyüşünü gördükçe bi-
rilerinin bundan rahatsızlık duyduğunu ve eski 
Türkiye'nin bazı adamlarının bir şekilde bundan
rahatsızlık duyarak Ak Parti'nin reform iradesi üze-
rinde tartışmalar ve tereddütler oluşturmaya çalıştı-
ğını bu süreçte görüyoruz" diye konuştu. DHA 

SAYGI Anıtı açılışına İstanbul 
Tabip Odası Başkan Vekili Prof. 
Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu, 

CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaf-
tancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Keri-
moğlu, milletvekilleri ve STK’lar katıldı. Ba-
kırköylü heykeltıraş Dilşad Akçayöz 
tarafından yaklaşık sekiz metre yüksekli-
ğinde üç metre çapında olarak yapılan anıt 
koronavirüs salgını süresince en ön saflarda 
yer alan sağlık çalışanlarına atfedildi. 

Sağlıkçılara minnettarız 

Bakırköy Belediyesi tarafından yaptırılan 
Anıt hakkında açılış konuşması yapan Ba-
kırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Keri-
moğlu, pandemi süresince ülkemizde 
100’ün üzerinde sağlık çalışanın hayatını 
kaybettiğini belirterek anıtın sağlık çalışan-
ları için hem vefa, hem teşekkür hem de bir 
hatıra olmasını amaçladıklarını söyledi.

83 milyonun  
partisiyiz 

Bakırköy Belediyesi, koronavirüs  
salgını nedeniyle cansiperhane çalışan  

sağlıkçılar ve bu süreçte hayatını 
 kaybeden sağlık çalışanları için ‘Sağlık 
Çalışanlarına Saygı Anıtı’ yaptı. Anıtın 

açılışına İl Başkanı Kaftancıoğlu ve  
İBB Başkanı İmamoğlu da katıldı

Sağlıkçılar 
için anıt dikildi

Ak Parti Genel Başkanvekili Numan  
Kurtulmuş, "Ak Parti bütün Türkiye'nin 

partisidir. 83 milyonun partisidir.  
Şu gurubun, bu gurubun, şu bölgenin,  

şu sınıfın partisi değil, 83 milyon vatanda-
şımızın tamamının partisidir" dedi

KORONAVİRÜS salgınına karşı yeni bir 
öneri de İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. 
Ahmet Rasim Küçükusta’dan geldi. Ko-

ronavirüse karşı mücadelede öncelikle maske, me-
safe ve temizlik kurallarına kesinlikle uyulmasını 
isteyen Prof. Dr. Küçükusta, burun ya da ağızdan 
vücuda giren virüsü, enfeksiyona neden olmadan 
önce durdurabilmek için tuzlu suyla gargara yapıl-
masını önerdi. 
Küçükusta, “Virüsün ilk çıktığında akciğer ve solu-
num yolları hastalığına sebep olduğu biliniyordu. 
İlerleyen haftalar bize gösterdi ki virüs damarların 
iç yüzeyini döşeyen endotel adını verdiğimiz hücre-
lere bağlanarak bütün vücudu etkiliyor. Bu durum 
bize gösteriyor ki kalp, beyin, böbrekler, mide ve 
bağırsak sistemi etkiliyor” ifadelerini kullandı. 

Virüse karşı tuzlu su  

İstanbul Valiliği'nden 
ekmek fırınlarına  

yönelik denetimlerle 
 ilgili olarak açıklama 

yapıldı. Fırıncılara  
çağrıda bulunulan  

açıklamada "Ekmeği-
nizle ve vatandaşın  

ekmeği ile oynamayın" 
dendi. Yapılan  

denetimlerde, 12 fırının  
standartlara uyduğu,  

93 fırında azami ekmek 
fiyat tarifesine göre  

1,5 lira olması gereken 
200 gram ekmeğin daha 

yüksek fiyatla  
satıldığının tespit  
edildiği belirtildi

EKMEGIMIZLE  
OYNAMAYIN!

BEYLİKDÜZÜ Belediye 
Başkanı Mehmet Murat 
Çalık, hafta sonunu ilçede 

yapımı tamamlanan ve devam eden 
çalışma ve projelere ayırdı. Beylik-
düzü Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, ilgili birim müdürleri, meclis 
üyeleri ve muhtarlar ile birlikte yetki-
lilerden projelerle ilgili bilgiler alan 
Başkan Çalık, tüm çalışmaları titiz-
likle inceledi. Güne ilk olarak mer-
kez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar 
açıkları olan 6.6 büyüklüğündeki 
deprem sonrası göçük altından çıka-
rılan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin’in 
isimleri verilen, Marmara Mahal-
lesi’ndeki ‘Elif ve Ayda Umut Parkı’ 
incelemesi ile başlayan Başkan 

Çalık, daha sonra Yakuplu ve Ka-
vaklı Mahallesi’nde bulunan ve ya-
pımında sona yaklaşılan parklarda 
incelemelerde bulundu. Atatürk Bul-
varı’nda devam eden çalışmalar 
hakkında da bilgiler alan Başkan 
Çalık, alanın çok kısa sürede tüm 
fonksiyonları ile tamamlanacağını 
dile getirdi.   

Eş zamanlı devam ediyor 

Yapımı tamamlanan Yaşam Vadisi 
3. Etap ve altyapı çalışmaları hızla 
sürdürülen 4. Etap çalışmalarını da 
yerinde inceleyen Başkan Çalık, 
“Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız 
birkaç etapta eş zamanlı olarak 
devam ediyor. Bizim hedefimiz önü-

müzdeki yıl yaz aylarında Yaşam 
Vadisi’ni denizle buluşturmaktı, o 
hedefe ulaşacak gibi görünüyoruz. 
Çok hızlı bir imalat süreci yaşıyoruz. 
Yaşam Vadisi tüm mahallelerimize 
ve Beylikdüzü’ne hizmet ederek bu 
kentin omurgasını oluşturacak.” ifa-
delerini kullandı. İSKİ’nin de böl-
gede yaptığı çalışmalar hakkında 
bilgiler paylaşan Çalık, “Umarım 
önümüzdeki yıl hep birlikte bisiklet-
lerimizle, yürüyerek, koşarak denize 
ulaşmış olacağız. Vadi’nin tüm etap-
ları tıpkı tamamlanan etaplar gibi 
yemyeşil olacak" dedi.  
BARIŞ KIŞ

Yaşam Vadisi bu  
kentin omurgası

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, ilçede yapımı tamamlanan ve devam 
eden çalışma ve projeleri yerinde inceledi. Çalık, “Yaşam Vadisi’ndeki çalışmalarımız birkaç 

etapta eş zamanlı olarak devam ediyor.  Yaşam Vadisi tüm mahallelerimize ve  
Beylikdüzü’ne hizmet ederek bu kentin omurgasını oluşturacak" ifadelerini kullandı 
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T ÜRKİYE'de Pandemi döne-
minde yapılan yanlışlıklar yü-
zünden Ağustos ayından

bugüne Corona virüse yakalanma ve
ölüm sayıları hızla artmaya başladı.
Son olarak ülkemizde Corona virüs
vaka sayısı yüzde 300 arttı. Sadece aile
hekimliği verilerinde Türkiye genelinde
günlük vaka sayısı 47 bin 629’a, İstan-
bul’da günlük vaka sayısı 12 bin 631’e
ulaştı. TTB Başkanı Şebnem Korur
Fincancı TTB’nin açıkladığı günlük 87
bin vaka görüşünün abartılı görülse de
aile hekimlerinden edinilen bilgilerin de
bunu doğruladığını kaydetti. Fincancı,
“TTB olarak sorumluluğumuz, insan-
ların ölümlerinin engellenmesi ve has-
tane yoğunluklarının azaltılması için
hazırladığımız tedbir paketinin uygu-
lanması için zorlamaktır” dedi. So-
nuçta ekonomik yönden de zorda olan
iktidar Corona ile mücadelesinde "Tam
Kapanma" yerine "Aç-Kapa" modelini
seçti. Buna göre virüsün en etkin bu-
laşma saaatleri ! Akşam saat.20.00 ile
sabah saat 10.00 olarak açıklandı !
Virüs keçisi olarak ise toplu taşıma,
AVM'ler yerine kahve ve lokantalar se-
çildi. Yani kısaca bindik bir alamete gi-
diyoruz kıyamete...
Ana amacı ekonomik olan ve  "Güvenli
ülke" Türkiye imajı ile Corona'yı yok
sayıp  turizmi yaz aylarında yaşatmak
isteyen yönetim anlayışının başına Co-
rona Virüs büyük bela açtı.  Sayıları
saklayarak, bilgi paylaşımını en aza in-
dirgeyerek ölüm nedenlerinie "Bulaşıcı
Hastalık" yazdırıp  Covid-19 belasın-
dan "Şark Kurnazlığı" ile çıkmak iste-
yen siyasi iktidar bunu başaramadığı
gibi hastalığın da kırana dönüşmesine
yol açtı. Teker kırıldıktan sonra yolgös-
teren çok olur elbette. Peşinden de
Türk usulü yeni bir yasaklar dönemi
başlatıldı. Ancak verilere baktığımızda
tablo maalesef çok kötü.

Corona gece bulaşıyor!

Corana da vaka sayıları gizlenemez
hale gelip ülkenin dört bir yanı "Haya
eve Sığar" uygulamasında "Kırmızı"
renge bulanınca Cumhurbaşkanlığı
Kabinesi toplanarak Covid-19'da gö-
rülen artışlar ve sal-

gının ikinci yükselişini önlemek ama-
cıyla alınacak tedbirleri görüştü. Ted-
birler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan tarafından açıklandı.Daha
sonra İçişleri Bakanlığı genelgeleri ile
de neler olacağı belirlendi.
Güzel bir benzetmedir. “Salgına karşı
tedbir almak hamilelik gibidir. Azı
olmaz, ya tam olur, ya olmaz” Virüsle
mücadele de aynen öyle.Ya mücadele
edersin ya etmezsin.Biraz mücadele
olmaz.Ucundan acık mücadele, hiç
mücadele etmemekle eşdeğerdir. Sa-
dece acıyı uzatır.
Salgının nasıl önlenebileceği ve aslında
en fazla nasıl yayıldığı konusunda Tür-
kiye’yi yönetenlerin hiçbir fikri yok. Co-
ronavirüsün sadece lokantalarda ya da
gece bulaştığı düşünülüyor. Milyon-
larca çalışanı ile cafeler ve lokantalar
yine “virüs keçisi” seçildi.
Elbette ki, sosyal mesafe dinlemeyen,
kurallara uymayan, müşterilerini dip-
dibe masalarda oturtmaya devam
eden, yeni döneme uygun hareket et-
meyen lokanta kapatılmalı, cezalandı-
rılmalı ama tüm lokantaları kapatmak
akıllıca bir iş değil. Velev ki, tam ka-
patma dışında. Salgını hızla aşağı çek-
mek için tek bir çare var ve bunu yazıp
söyledik. Tam kapanma. Bir seferde, en
az iki hafta tam kapanma.
Ne sadece lokantayı kapayarak ne sa-
dece gece gezmelerini engelleyerek bu
illeti durduramazsınız. Çünkü herkes
biliyor ki, bu işin asıl bulaşma meka-
nizması toplu taşıma, toplu taşıma,
toplu taşıma. Otobüs, minibüs, metro.
Bunu en iyi bilen İstanbul Valisi.
Bunun için esnek mesaiye geçmeye ça-
lıştı. Geçti mi? Kendine bağlı kamuyu
geçirdi. Özel sektörü de geçen hafta iti-
barıyla biraz geçirdi ama sadece biraz.
Mesai az esnedi. Haliyle etkisi de az
oldu.Bu anlaşılması hayli zor önlemler
de mutlaka bir yavaşlama, hafif bir
düşüş getirecektir ama “hafif.” Bakın
Fransa’ya.7 Kasım’da bir günde 88 bin
900 yeni vaka tespit etti. Hemen tam
bir kapanmaya geçti.10 gün sonra 17
Kasım’da tespit edilen vaka sayısı bir
anda 14 bine geriledi.Diyeceğim o ki,
böyle yarım yamalak tedbirler hiç yok-
tan iyidir. Ama sadece lokantaları belir-
siz bir süre kapatarak coronayı değil,
lokantacıları yok edersiniz.Oysa 15
günlük tam kapanmayla virüsü bayağı
bir etkisiz hale getirirsiniz.Kimse de 15
günde batmaz.. geldiğimiz nokta facia.

127 vefat sayısı ile

19 Nisan günü Türkiye ölümlerde zir-
veye ulaşmıştı. O gün yoğun bakımda
yatan hasta sayısı 1.922, vaka sayısı da
3.977 idi.19 Kasım itibariyle resmî
vefat sayısı 123, ağır hasta sayısı 3.850,
hasta sayısı 4.542. Vehametin farkında
mısınız? Dünkü açıklanan 20 Kasım
20 Covid-19 verilerine göre; Maalesef
hastalarımızdan 141' i daha vefat etti.
Toplam vefatımız 12.084 oldu. Virüs
başlangıcından beri en yüksek vefat gü-
nünü yaşadı Türkiye. Korkarım bu acı
katlanarak artacak

Hastaneler alarm veriyor

Bakanlık verilerine göre günlük hasta
sayısı 5 binin üzerine çıkarken yoğun
bakım hasta sayısı da o civarda.
Ancak gerçek böyle mi? Türk Tabip-
leri Birliği (TTB) ve TTB Aile He-
kimliği Kolu, “Aile Hekimliği
Pandemi Anketi Kasım 2020” sonuç-
larını  kamuoyuna açıkladı.Toplantı-
nın açılış konuşmasını yapan Dr.
Nuri Seha Yüksel, TTB olarak alın-
ması gereken önlemleri her fırsatta
dillendirdiklerini ancak önlemlerin
etkin biçimde alınamaması sonucu
ürkütücü bir tablo ile karşı karşıya
kalındığını söyledi. Dr. Kazım
Doğan Eroğulları da “Maalesef sal-
gının kontrolü kaybettik. Suçu ve so-
rumluluğu vatandaşa, yükü sağlık
çalışanına yıkan, ikinci basamakta,
yani tedavi edici hekimlikle karşıla-
nan bir pandemi ile mücadele anla-
yışı başarılı olamayacaktı ve

olamadı da” diye ko-
nuştu.

Veriler acı gerçekleri söylüyor

“Aile Hekimliği Pandemi Anketi Kasım
2020” sonuçlarını ise Dr. Emrah Kı-
rımlı paylaştı. 73 ilden 1270 aile heki-
minden alınan verilere göre;Sadece aile
hekimliği verilerinde Türkiye genelinde
günlük vaka sayısı 47 bin 629’a, İstan-
bul’da günlük vaka sayısı 12 bin 631’e
ulaştı.Aile hekimi başına 59,59 hasta ve
19,79 COVID-19 hastası düştü. İstan-
bul, Bursa, Ankara, İzmir, Antalya ve
Gaziantep artışın en fazla olduğu kent-
ler oldu.Aile hekimlerinin yüzde 91’i
vaka sayılarının arttığını, sadece yüzde
4’ü vaka sayılarının azaldığını söyledi.
Vaka sayılarının artmasıyla telefonla
izlem oranı yüzde 76’dan yüzde 66’ya
geriledi. Aile sağlığı merkezlerinde
COVID-19 geçiren sağlık çalışanı
oranı yüzde 49’a yükseldi.Hiç tüken-
mişlik hissetmediğini söyleyenlerin
oranı sadece yüzde 2’de kalırken; arada
sırada tükendiğini hissedenlerin oranı
yüzde 32, tükenmiş hissedenlerin oranı
yüzde 66, tamamen tükenmiş hisse-
denlerin oranı yüzde 18 oldu.
Özellikle başta İstanbul olmak üzere
hasatanelerin durumu da oldukça
kötü. Sağlık çalışanalrı tükendi. Gece
gündüz demeden mücadele ediyorlar
ama umursamaz bir toplum yüzünden
canlarını veriyorlar.

20 günde rekora koştuk

İstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr.
Pınar Saip, 1 Kasım’da 2 bin 100 olan
günlük vaka sayısının 19 Kasım itiba-
riyle 4 bin 552'ye yükselmesi ile ilgili
olarak açıklamalarda bulundu. Saip,
“Söz konusu rakamlar Sağlık Bakanlı-
ğı'nın tablosuna yansıyanlar. Bunların
içinde testi 

pozitif olup evde takip edilenler ve testi
negatif olup tedavi görenler yok. Ger-
çek tablonun bu rakamların çok üs-
tünde olduğunu biliyoruz” diye
konuşarak alarm veren artışların ana
nedenlerini şöyle sıraladı:
1) Açılmanın kontrolsüz yapılması.
2) Koruyucu hekimliği önceleyen alt
yapımızın yetersiz olması.
3) Havanın soğuması ile birlikte insan-
ların kapalı ortamlarda daha fazla
vakit geçirmek zorunda olması. Virüs
kapalı ve kalabalık ortamlarda daha
kolay yayılıyor.
4) Okulların yeterli önlemler alınma-
dan açılması.
5) İnsanların toplu olarak bulunduğu
fabrikalarda, iş yerlerinde, alışveriş
merkezlerinde, lokantalarda, toplu ula-
şım araçlarında maske, fiziksel mesafe,
yeterli havalandırma ve hijyen kuralla-
rına uygun koşulların sağlanmaması.
6) İnsanlarda salgının bittiği algısının
oluşması.
7) Ağır olmayan hastaların evlerde te-
davi edilmesi, bu hastaların test so-
nucu çıkana kadar toplum içinde
dolaşması.  Ortada hiç salgın yokmuş
gibi parti kongrelerinin, toplu açılışların
yapılması toplumda salgına karşı du-
yarlılığı azalttı” diye konuşan Saip,
“Yetersiz olsa da bazı kısıtlamaların ya-
pılmış olması duyarlılığı arttıracaktır.
Ne kadar çok insan hasta olursa maa-
lesef o kadar çok ölüm olacaktır..
Bilim Kurulu Üyesi Halk Sağlığı Uz-
manı Prof. Dr. Nilay Etiler ise "Aslında
1 Haziran'da tam açılma olduktan
sonraki 14 günde bir artış yaşandı,
sonrasında hasta sayısı durağanlaştı”
diye konuştu.
Ağustos ayının ortasına kadar benzer
düzeyde seyretti. Yaz aylarında havala-
rın sıcak olması, insanların daha çok
dış ortamda bulunması ve büyükşehir-
lerde nüfusun azalması gibi nedenlerle
vaka sayıları düştü. Yaz mevsiminin
bitmesi ile kentlere dönüş hızlandı,
okullar açıldı, havaların soğuması ile
birlikte insanlar kapalı alanlarda
zaman geçirmeye başladı ve virüsün
yayılımı da hızlandı” dedi. Bakan Ko-
ca'nın semptomsuz vakalarla ilgili açık-
lamalarının tamamen hekimlerin kendi
aralarında söylediği gibi “klinik bakış
açısı” olduğunu söyleyen Etiler, halk
sağlığı bakış açısında belirtili olsun be-

lirtisiz olsun tüm biçimlerin
göz önünde bulundu-

rulduğunu, alı-
nacak

önlemlerde
bu duru-
mun çok
önemli
oldu-
ğunu
vur-
gu-

ladı. Bu durumda enfekte ama belirti-
siz kişileri saptamak daha önemli hale
geldiğini, o nedenle en başından beri
yaygın test önerdiklerini de kaydetti.

Hasta sayısı yüzde 300 arttı

TTB Aile Hekimliği kolunca yapılan
ankette Aile Sağlığı Merkezi(ASM) ça-
lışanları arasında COVID-19 geçiren-
lerin oranı bir ayda %41’den %50’ye
çıktı. Her üç aile hekiminden ikisi “Tü-
kendim, baş edemiyorum” diyor. Anke-
tie yanıt veren aile hekimlerinin %92’si
hasta sayılarının arttığını söylerken,
salgının maalesef tüm Türkiye’de hızla
artmakta olduğunu söyleyebiliriz.
Anket Döneminde En Az 500 Bin Kişi
PCR+ ve 1.5 Milyon Kişi Evde 
İzolasyondadır.  
“Hasta ve temaslının evde kalmasını
sağlayacak maddi imkân temin edil-
meli.”Anketimizden elde ettiğimiz veri-
lere göre Türkiye genelinde aile hekimi
başına ortalama 19,79 PCR+ ve 59,59
izlem hastası düşmektedir. İstanbul
için bu sayılar 31,12 ve 87,9’dur. Sağlık
Bakanlığının açıkladığı en son aktif aile
hekimi sayısı Türkiye için 24082, İstan-
bul için 4059’dur. Bu sayılar ile yaptığı-
mız hesaplamaya göre Türkiye’de aile
hekimlerinin listesine her gün 47629,
İstanbul için 12631 yeni PCR+ hasta
eklendiğini tahmin etmekteyiz.. Hasta-
nede yatarak takip edilen COVID19
hastaları bu listede değildir.

Aile hekimleri tükendi

“Bu iş sürdürülebilir olmaktan çıktı.
Gebelere, bebeklerime ve hastalarıma
vakit ayıramıyorum”
Kasım ayı çalışmasında aile hekimleri-
nin yüzde 49,5’i kurumlarında en az 1
sağlık çalışanının COVID-19 geçirdi-
ğini belirtmiştir. Eylül ve Ekim ayları
çalışmasında yüzde 40 olan bu oran
salgının tepe yaptığı bu dönemde
yüzde 25 oranında artmıştır. Sağlık Ba-
kanlığı verileri açıklamasa da sadece bu
1 aylık dönemde binlerce aile sağlığı
merkezi çalışanının COVID-19’a yaka-
landığı görülmektedir. Çalışmada 3 aile
hekiminden 2’sinin tükenmişlik yaşa-
dığı görülmektedir. Beş seçenek arasın-
dan yapılan tükenmişlik sorgusunda en
şiddetli tükenmişlik göstergesi olan
“Tamamen tükenmiş hissediyorum ve
bununla nasıl çalışmaya devam edebi-
lirim bilemiyorum.” diyen aile hekimi
oranı yüzde 18.5’dir.

Evde takip edilen 
en az 500 bin hasta

Ortalama vaka sayılarının geçen aya
göre 3 kat arttığı ve tüm Türkiye’de ar-
tışın olduğu bir dönemde evde takip
edildiğini düşünülen yaklaşık 500 bin
COVID-19 hastası vardır. Orta şid-
dette hastalar ya da semptomları ağır-
laşan hastaların evlerinde ne
yapacağını bilmez halde kaldıkları katı-
lımcıların yazdıklarından anlaşılmakta-
dır. Acil müdahale gerektiren hastalar
ne yapıyor diye sorduğumuzda çözüm
olarak gelen yanıtlarda, hastaların
yüzde 60’ı kendi araçları ile hastaneye
gittiği, yine benzer bir oranının ASM’
ye telefonla ulaştığı, yüzde 18 oranında
ise doğrudan ASM’ye geldiği bildiril-
miştir. Çözüm bulamıyorlar diyen aile
hekimi oranı ise yüzde 25’dir. Bulantı,
ağrı, sonuç öğrenme gibi hastalığın do-
ğasında olan daha hafif sorunlar içinse
telefonla ulaşanların oranı yüzde 86,
ASM’ye geliyorlar oranı yüzde 23’tür.
Bu sonuçlar salgın yönetiminde evde
kalan hastaların acil ya da hastalığın
seyrinde olan sorunlarla başa çıkmada
önemli sıkıntılar yaşadığını göstermek-
tedir. Salgının bu kısmı için düzgün bir
planlama yapılamadığı anlaşılmakta-
dır."Filyasyon ekipleri ve aile hekimleri
ne kadar çabalarsa çabalasın 1,5 mil-
yona yaklaşan vaka ve temaslı sayısıyla
baş edebilmenin zor olduğunu düşü-
nüyoruz." diyor TTB ve aile hekimleri.
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Oktay APAYDIN

SAğLIK Bakanı Koca, Türkiye’de ölüm bilgilerinin iki kay-
nakta toplandığını, bunlardan birinin belediyelerin e-Devlet
veri tabanında da yer alan defin sayıları olduğunu, diğerinin
ise Türkiye İstatistik Kurumu olduğunu belirtti.
Söz konusu iki ayrı veri tabanının birlikte kullanımının yanlış
olduğuna ifade eden Koca, ölüm raporlarında bulunan bazı
kategorik bilgilerin de yanlış yorumlandığının söyledi.Ölüm
sayıları konusuna açıklık getirdiğini ifade eden Bakan Koca,
ölüm bildiriminde kullanılan formun yeni olmadığını vurgu-
ladı.Koca, bu formun 2013’ten itibaren kullanıldığını anımsa-
tarak, bu belgede yer alan iki hanenin önemine işaret etti.
Koca, belediyelerin e-Devlet veri tabanında yer alan mezarlık
bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayılarının yer aldı-
ğını belirtti.TÜİK verilerine göre, geçen yılın 9 ayında ölüm
sayısının 329 bin 274, yıllık öngörülen yüzde 2 oranında ar-
tışla bunun şimdi 336 bin 518 olmasının beklendiğine işaret
eden Fahrettin Koca, şunları kaydetti:
“Bu yılın ilk 9 ayında Kovid-19 kaynaklı ölümler dahil 339 bin
26 ölüm gerçekleşmiştir. Yani aradaki fark 7 bin 244’tür.
Kovid-19 kaynaklı tespit edilmiş ölümlerin sayısı 8 bin 62’dir.
Ölüm nedenleri, TÜİK tarafından Dünya Sağlık Örgütünün
standart sınıflamasına göre yayımlanır. Bu sınıflamada, en-
feksiyon ve parazit hastalıkları başlığı altında 21 alt başlık ve
932 hastalık bulunmaktadır. Sadece Kovid değil. Bağırsak
enfeksiyonları, hepatit, tüberküloz bunlardan bazıları. Kovid-
19 şu an için en çok akla gelenidir. Geçtiğimiz yılın ilk 9
ayında 21 başlık altındaki 932 hastalık sebebiyle ölüm sayısı
8 bin 977’dir. Bu yıl ise Kovid hariç 8 bin 785’tir. Geçen yıla
göre üstelik daha azdır. Kovid ölümlerinin ‘bulaşıcı hastalık’
başlığı altında verilmediği açıktır. Bunları sırf bulaşıcı hastalık
sebebiyle ölüm diye Kovid-19 hanesine yazmak yanıltıcıdır.”

Ağır hasta 8 kat arttı

Koca, Kovid-19 vaka ve hasta konusuna da değinerek, dün-
yada ülkeler arasında test politikası birliği olmadığını söyledi.
Bazı ülkelerin sadece solunum güçlüğü çekenlere bazılarının
ise hastanelerde yatanlara test yaptığını, açık test politikaları
uygulayanların da bulunduğunu dile getiren Bakan Koca,
uluslararası bildirimlerde Türkiye’nin sadece semptomlu
hastalara test yapan ülkeler arasında sayıldığını bildirdi.Vaka
sayılarının da bu açıdan kıyaslandığını, DSÖ’nün de böyle bil-
diğini aktaran Koca, Bakanlık rehberinde de “semptomu
olanlara test yapılır” şeklinde yazıldığını belirtti.
Uyumsuzluğa yol açmamak ve normalleşmeyle birlikte dün-

yanın test politikasından vazgeçtiğini, sadece solunum sıkın-
tısı olan hastalara test yapılmaya başlandığını o dönemde
Türkiye’nin kesitsel taramalar, havaalanları ve sporcular gibi
pek çok tarama yapıldığını dile getiren Fahrettin Koca, şöyle
devam etti:
"29 Temmuz’dan bu yana ağır hasta sayımız 8 kat arttı. Bu,
vatandaşımızı ve sizleri uyarmıyor mu? Ağır hastamız 8 kat
artıyor. Evde semptomu olmayan, hastaneye yük olmayanın
sayısı mı sizin için önemli? Bu dönemde şundan emin olun.
Pozitif olup semptomu olmasa bile bütün vatandaş-
larımız takibe alındı. Filyasyon yapıldı. Bütün va-
tandaşlarımız telefonla arandı. Bütün
vatandaşlarımız HES koduna işlendi. HES ko-
dunda gördüğünüz bütün vatandaşlarımız,
herkes orada.”

Gerçekler farklı

CHP Ordu Milletvekili tıp doktoru Mus-
tafa Adıgüzel, İstanbul Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu’nun 14
Kasım'da İstanbul'da bulaşıcı has-
talıklar sebebiyle 164 kişinin ya-
şamını yitirdiği açıklamasını
anımsatttı.Sağlık Bakanlığı’nın
COVİD-19’dan vefat edenlerin
sayısını 103 olarak açıklama-
sına karşı şu bilgileri paylaştı:
"Verdiği sayı 103. İstanbul, An-
kara ve İzmir cenaze dairelerin-
den, resmi COVİD pozitif olan,
doktorların imzalayıp başhekimlerin
onaylayıp defin işlemlerini yapsın diye
gönderdiği sayı, İzmir için 17 Kasım tam
rakam 50, Ankara için 38, İstanbul için 164.
Dün itibariyle Ankara, İstanbul ve İzmir’de COVİD-
19’dan vefat eden, belediyelere intikal eden vefat sa-
yısı 252. Bu üç ilimizde 25 milyon insan yaşıyor. Bunu
83 milyona projeksiyonlarsanız 836 cenaze yapıyor.
Bu sadece pozitif vakalar. Bir de testi negatif çıktığı
halde, COVİD-19 tedavisi alan ve vefat eden bir bu
kadar daha sayı var. Bu şu demektir. Türkiye’de bu-
günlerde bin-bin 500 arasında insanımız CO-
VİD’ten vefat ediyor. Buna rağmen Sağlık Bakanı
103 diye bir rakam ifade ediyor. Tam onda biri."

BAKAN KOCA 
ÖLÜ SAYISINI AÇIKLADI

TAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDUTAM KAPANMA YALAN OLDU
AC KAPAYA DONDUK!
TAM KAPANMA YALAN OLDU
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SOLDAN SAĞA:
1. Acı, üzüntü, dert, keder. - Üzerinde boks yapılan, 
çevresi kordonla çevrilmiş yer. 2. Başkasının adına ve 
onun parası ile hacca giden kimse. 3. Bir makinenin, 
herhangi bir taşıtın hızını kesmeye veya onu durdur-
maya yarayan mekanizma. - Ağır yük kaldırmaya ve 
bir yere taşımaya yarayan araç. 4. Kolay işlenir ve tel 
durumuna gelebilen element. 5. Genellikle giysilerin 
buruşukluklarını gidermek için bunların üzerinden 
geçirilen kızgın demir araç. - Duyarlığını yitirmiş. 6. 
Genellikle davranışlarından kuşku duyulan, kötü ola-
rak bilinen, mimlenmiş. 7. Hristiyanların her yıl 25 
Aralıkta Hz. İsa’nın doğum gününü kutladıkları yor-
tu. - Ad. 8. İçinde cinlerin olduğuna inanılan. 9. Kısır, 
verimsiz, döl veremeyen. - Nevale.

YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Grip. 3. Ebegümecigillerden, mor renkli çiçekleri 
ilaç, yaprakları sebze olarak kullanılan, kendiliğinden 
yetişen çok yıllık bir bitki. 4. Yenecek yemeklerin lis-
tesi. - Bilim. 5. Işık şiddeti birimi, kandela. 6. Çeşitli 
dans ve oyunlardan oluşmuş, zengin görünümlü sahne 
gösterisi. - Bir renk. 7. İlişkisi olmayan. 9. Geçirme işi-
ni yaptırmak.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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KÜLTÜR SANAT
PAZAR 22 KASIM 2020

Müdürlüğümüz ve Bağlı Birimleri için 2021 Yılı Biyosidal Ürün Uygulama Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bil-
giler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/630486
1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 02126383000 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 174994,72 METREKARELİK ALANIN 2021 YILINDA 

HER AY İLAÇLANMASI İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Teknik şartnamede belirtilen yerler
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:8 

Çemberlitaş/Fatih/İSTANBUL Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati : 10.12.2020 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Peykhane Cad. No:8 Çemberlitaş/Fatih/İS-
TANBUL 5.Kat Destek Hizmetleri Başkanlığı Satınalma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli 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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.
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C NR Food İstanbul Fuarı ile
eş zamanlı yapılacak olan
gıda alanında Avrasya’nın

en büyük buluşması CNR Ambalaj
İstanbul - Gıda İşleme Sistemleri,
Paketleme ve Ambalaj Çözümleri
Özel Bölümü, devletin ve Uluslar-
arası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belir-
lediği yeni normale dönüş kriterleri
kapsamında bir dizi önlem ile kapı-
larını açıyor. CNR Holding kuruluş-
larından İstanbul Fuarcılık
tarafından, Türkiye Gıda ve İçecek
Federasyonu (TGDF), Tüm Gıda
Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER) ve
Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İş-
leme ve Paketleme Sanayicileri Der-
neği (PAKDER) işbirliği, Ticaret
Bakanlığı ve KOSGEB desteğiyle or-
ganize edilen özel bölüm, CNR
Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde, 25
- 28 Kasım 2020 tarihleri arasında
gerçekleştirilecek.

En büyük gıda buluşması

Gıda işleme teknolojileri, gıda paket-
leme makine ve ekipmanları, oluklu
mukavva, kâğıt, karton ambalaj üre-
ticileri, plastik ve esnek ambalaj üre-
ticileri, tamamlayıcı ambalaj

ürünlerinin sergileneceği özel
bölümde, gıda ve içecek üreticileri bir
araya gelecek. 50’yi aşkın firmanın
100’lerce markasına dair ürünlerin
tanıtılacağı bu özel bölümü, binlerce
sektör profesyonelinin ziyaret etmesi
bekleniyor. Fuar süresince gerçekleş-
tirilecek B2B iş görüşmeleriyle sektör
ihracatına da katkı sağlaması hedef-
lenen CNR Ambalaj İstanbul, 1 tril-
yon dolara ulaşan dünya ambalaj
pazarına yön verecek. 180 ülkeye

yaklaşık 5 milyar dolar ihracat
gerçekleştiren Türk ambalaj sektörü
de fuara damgasını vuracak. Sektö-
rün 10 milyar dolarlık 2023 yılı ihra-
cat hedefi için de önemli bir
platform niteliği taşıyan bu özel bö-
lümün hedef pazarları arasında
MENA, Balkanlar, Türkiye Cumhu-
riyetlerin yanı sıra Almanya, İngil-
tere, Irak, Fransa, İran, Hollanda,
İtalya, İsrail, Rusya ve Yunanistan
yer alıyor.

AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP AMBALAJLAYIP 
SATACAKLAR

Gıda alanında Avrasya’nın en büyük buluşması olarak nitelendirilen CNR Ambalaj
İstanbul, 25-28 Kasım 2020 tarihleri arasında dünya gıda işleme ve paketleme
pazarına ev sahipliği yapacak. CNR Food İstanbul Fuarı ile eş zamanlı yapılacak
olan bu özel bölümde 50’yi aşkın firmanın ambalaj gıda işleme, paketleme makine
ve ekipmanları, tamamlayıcı ambalaja dair 100’lerce ürünü sergilenecek

Her yıl yılda gerçekleştirdiği 40’ın üze-
rinde fuar ile sektöre yön veren CNR
Holding, yeni normalleşme döne-
minde fuarlarda katılımcı
ve ziyaretçilerin sağlı-
ğını güvence altına
alarak, olası risk-
lerin bertaraf
edilmesi için
devletin ve
Uluslararası
Fuarlar Birli-
ği’nin (UFI) be-
lirlediği yeni
normale dönüş
kriterleri kapsa-
mında bir dizi önlem

aldı. Buna göre; fuara giriş ve çıkış nok-
taları yeniden düzenlendi. Fuar girişle-

rinde vücut ısısı kontrolü yapılırken,
aynı zamanda havalandırma

sistemlerinde harici
hava kullanılarak içe-

rideki hava sürekli
temiz tutuluyor.
Aynı anda fuar
alanında bulu-
nan kişi sayısı
sınırlandırılırken,
fuara girişlerde

katılımcı, ziya-
retçi ve görevlile-

rin HES kodu
sorgulaması yapılıyor.

Fuarlara katılımda HES kodu zorunlu

HER TARAF MASMAVi
UNICEF’in her yıl ortakları
ile gerçekleştirdiği Dünya
Çocuk Günü etkinlikleri

kapsamında İstanbul’da Kız Kulesi ve
Galata Kulesi, Ankara’da Atakule, Es-
kişehir Masal Şatosu’nun yanı sıra Gö-
bekli Tepe, Ankara Cumhuriyet
Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara
Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi ve
Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji
Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da
maviye büründü.

Çocuk haklarına dikkat

UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi Tuba
Büyüküstün’ün de aralarında olduğu
UNICEF İyi Niyet Elçileri, UNICEF des-
tekçileri, sanatçılar ve kanaat önder-
leri Dünya Çocuk Günü ve  World
Childrens Day etiketiyle sosyal
medya üzerinden paylaşımlar
yaparak çocuk haklarına dik-
kat çekti.
Birleşmiş Milletler tarafın-
dan 20 Kasım 1989 tari-
hinde kabul edilen Çocuk
Hakları Sözleşmesi’nin
ardından her yıl 20 Kasım
günü, dünya genelinde
çocuk haklarına vurgu ya-

pılan özel bir gün olarak kutlanıyor.
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu (UNICEF) ve ortakları tarafından
190 ülkede bu özel günde özel etkinlik-
ler gerçekleştiriliyor. Türkiye’de de
Dünya Çocuk Günü kutlamalarına dün-
yadaki örneklerine benzer şekilde, 20
Kasım gecesi İstanbul’da Kız Kulesi ve
Galata Kulesi, Ankara’da Atakule, Es-
kişehir Masal Şatosu’nun yanı sıra Gö-
bekli Tepe, Ankara Cumhuriyet
Müzesi, Çorum Hattuşa Surları, Patara
Ören Yeri, Efes Celcus Kütüphanesi ve
Hadrian Tapınağı ve İstanbul Arkeoloji
Müzesi gibi tarihi yapı ve mekanlar da
mavi renk ile ışıklandırıldı.

Birçok etkinlik yapıldı

İllüstrasyon Etkinliği: Dünyanın farklı
ülkelerinden 13-24 yaş arası çocuk

ve genç daha yeşil/sürdürülebilir;
herkes için daha iyi eğitim koşul-
larına sahip; fiziksel ve mental
olarak daha sağlıklı ve iyi hisset-
tikleri ve hiçbir ayrımcılığın ol-
madığı bir dünyaya ilişkin
hayallerini istedikleri malze-
meyi kullanarak sanata dönüş-
türüp, sosyal medya
platformlarında paylaştılar. UNI-

CEF, bu etkinlik kapsamında global dü-
zeyde de Türkiye’nin de aralarında bu-
lunduğu ülkelerden yollanan eserleri
tüm dünya ile sosyal medya kanaları
ve websitesi üzerinden paylaşmaya
devam ediyor.
Dünya Çocuk Günü Oyun Girişimi:
UNICEF Türkiye, 20 Kasım Dünya
Çocuk Günü öncesinde dezavantajlı
çocuklarla ilgili önyargıları aşmak ve
çocukların potansiyelini, becerilerini
ve yaratıcılığını ortaya çıkarmak için
çevrimiçi oyundan faydalanan yeni bir
girişim başlattı. "Potansiyellerini açığa
çıkar" mini oyunu, dezavantajlı geç-
mişlerden gelen üç çocuğun gerçek
hayat hikayelerine ve gelecek hayalle-
rine dayanıyor. Önemli iş birlikleri:
UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçileri başta
olmak üzere sanatçılar, spor kulüpleri,
medya kuruluşları, özel sektörden
isimler UNICEF’in kampanyasına sos-
yal medya üzerinden destek vererek
hem çocukların seslerini duyurabilme-
lerine hem de çocuk haklarına dikkat
çekilmesine katkı sağladı. Ayrıca bu iş
birlikleri UNICEF tarafından çocukların
haklarının korunmasına yönelik sürdü-
rülen farkındalık arttırma çalışmaları-
nın güçlenmesine de destek oluyor.

Dişte kelebek modasıDişte kelebek modasıDişte kelebek modasıDişte kelebek modasıDişte kelebek modasıDişte kelebek modasıDişte kelebek modasıDişte kelebek modası
KelebeK dişler hakkında
bilgi veren DentaLuna Kli-
nik’in Sahibi Diş Hekimi

Arzu Yalnız Zogun, “Butterfly Smile
(Kelebek Gülüşü) ön iki dişi ve onların
yanındaki dişlerin birbiriyle olan ilişki-
siyle alakalı. Ön iki dişe müdahale edi-
yoruz. Yani dişlerin yan taraflarını biraz
dışarıya doğru şekillendirerek kelebek
formu veriyoruz. Yine dişlerin uçla-
rında, yan iki dişin ilişkisinde de kelebek
etkisi yaratabiliyoruz” dedi. Dişlere
normal tasarım yapıldıktan sonra kele-
bek dokunuşunu yaptıklarını belirten
Zogun, “Bazı hastalarda sadece ön iki
dişe ufak bir uygulamayla bile bu so-
nucu alabiliyoruz. Birçok uygulama
yapıp istediği sonucu almayan hastala-
rımız, ufak bir dokunuşla çok güzel so-
nuçlar alabiliyor” diye konuştu.

Kişiye özel olmalı

Gülüş tasarımının kişiye özel yapılması

gerektiğine dikkat çeken Zogun, “Gülüş
tasarımı, doktorluk ile sanatın beraber
uygulanarak, kişiye özel ideal gülüşü
yenilemektir. Burada kişiye özel tabiri
çok önemli. Çünkü amacımız herkese
standart bir gülüş tasarımı yapmak
değil kişiye özel, doğal görünümlü
bir sonuç almak” dedi. Diş este-
tiğinde Hollywood gülüşü iste-
yenlerin oranının artığını da
belirten Zogun şunları söy-
ledi: "Dişlerin görünürlüğü-
nün artırarak ve dudakları
daha hacimli göstererek ki-
şilerin Hollywood yıldızları
gibi gülmesini amaçlayan
bir tedavi. Özellikle önde
yer alan iki dişin biraz daha
uzatılarak daha genç bir gö-
rünüm sağlanıyor. Görünü-
münde pozitif etki yaratmak
isteyenlerin ilk tercihlerinden
biri de bu tip uygulamalar."

Dişte kelebek modası

Zihinlere fısıldayan isim
Seyir kitabının yazarı, Zihin Dönüşümü Eğitmeni Piraye Erdoğan kurucusu olduğu 
Delphinpiraye sistemini ve zihin yolcuklarında uyguladığı çalışmaları MAG okurları için anlattı

ÇağlaŞikel’in katıldığı
bir dijital içerik progra-
mında bahsettiği Piraye

Erdoğan yolculuğunu öel röporta-
jında paylaşıyor. Nefes Koçu ve Nefes
Eğitmenliği ile başlayan kariyerine
“Zihinden Özgürleşmek” diye tanım-
ladığı zihin dönüşümü planı ile devam
eden Erdoğan yolcuğunu şöyle anlatı-
yor:” Nefes ile “Zihinden Özgürleş-
mek” planımı bir bir araya getirerek
kendi disiplinimi oluşturdum. Hem ki-
şinin zihninden özgürleşip kendi ger-
çeğini yaşamasına geçişinin hem de
nefesinin zihinsel faaliyetlerinden öz-

gürleşerek doğal ve doğru şekilde ak-
masının başarılmasını içeren çözüm-
leme ve uygulama çalışmalarını
kapsayan “Özgür Zihin, Özgür
Nefes” programını oluşturdum” Bi-
reysel ve kurumsal anlamda sayısız
eğitim veren Erdoğan’ın katılımcıları
arasında ünlü isimler de bulunuyor.
Enerji dolu, pozitif, başarılı oyuncu
Hazal Türesan’ın kapak yıldızı olduğu
MAG Kasım, dopdolu içeriği ve ya-
zarları ile www.magdergi.com.tr ,
Turkcell Dergilik, Google Play, Apple
Store, Issue, Türk Telekom’da online
olarak okurlarıyla buluşuyor.

AMBALAJLAYIP 



D aha önce Crystal Palace'ın
kapısından dönen ve bu
sezon Lyon tarafından ya-

kından takip edilen Ozan Tufan
için bir başka İngiliz devi talip oldu.
Geçen sezon Premier Lig ekibi
Crystal Palace'ın Ozan Tufan'a
büyük bir ilgisi olmasına rağmen
sarı-lacivertliler, 25 yaşındaki fut-
bolcunun sözleşmesini uzatmıştı.
Fenerbahçe, 2018 yılında ise
Crystal Palace kulübüyle Ozan Tu-
fan'ın 7 milyon Euro satın alma op-
siyonuyla sezon sonuna kadar
kiralanması konusunda el sıkış-
mıştı.

Evraklar gitti geldi

O dönem açıklamalarda bulunan
Ozan Tufan'ın menajeri Utku Ce-
nikli, Crystal Palace'ta Sakho'nun

ayağı kırılmasıyla orta saha
transferinin rafa kaldı-

rılıp forvete Alexan-
der'ın Sörloth'un
alındığını ifade et-
mişti. Cenikli,
"Transferin son

günü, Crystal Palace
maçını izliyoruz. An-

laşma tamamlanmıştı, evraklar gitti
geldi. Biz Ozan Tufan'ın uçak bilet-
lerini bile aldık. Ozan Tufan, Lon-
dra'ya uçacak ve Crystal Palace'a
imza atacaktı. O maçta Sakho
ciddi bir sakatlık geçirdi. Sabaha
karşı saat 6 gibi Crystal Palace'ın
sportif direktöründen mesaj geldi.
Forvet transfer yapmak istediklerini
söylediler ve o gün apar topar Sör-
loth alındı" demişti. 

Tribünden izlediler

Bu sezon ise son olarak Fransa
Ligue 1 temsilcisi Lyon'un Ozan
Tufan ile yakından ilgilendiği öne
sürülmüştü. Fenerbahçe'nin Trab-
zonspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta
Lyon’un baş gözlemcisi Bruno
Cheyrou'nun yetenekli oyuncuyu
bizzat tribünden izlediği iddia edil-
miş ancak transfer resmiyet kazan-
mamıştı. Son iki sezonda
Fenerbahçe forması altında müthiş
bir çıkış yakalayan Ozan Tufan, bir-
çok Avrupa kulübünün transfer he-
defi olmuş durumda. Yıldız
futbolcuyu hem Milli Takım'da
hem de Fenerbahçe'de uzun süredir
takip eden Leicester City'nin önceki

gün ilk resmi adımı attığı öğrenildi.

İlk resmi adım atıldı

Takvim'in haberine göre İngiliz ku-
lübünün yetkililerinin Ozan'ın me-
najeri Utku Cenikli ile temasa
geçerek, milli futbolcuyla ilgili bilgi
aldığı öğrenildi. Leicester'ın bu-
nunla da yetinmeyeceği belirlendi.
Alınan bilgilere göre Leicester City
devre arasında Fenerbahçe kulübü
ile de temasa geçecek. İngilizler'in
bu transferi bitirmek için oldukça
ısrarcı oldukları da ifade ediliyor.
Kadrosunda Çağlar ve Cengiz olan
Ada kulübünün Ozan Tufan'ı da
alarak takımdaki Türk sayısını 3'e
çıkarmak istediği öğrenildi. Milli
futbolcumuz da Premier Lig'e git-
meyi hedefliyor. Bir dönem Alan-
yaspor'a kiralanan ve kariyeri bitme
noktasına gelen Ozan Tufan müt-
hiş bir çıkış yakaladı ve adeta külle-
rinden doğdu.

Bedeli 20 milyon euro

Milli Takım ve Fenerbahçe'nin deği-
şilmez ismi olan Ozan şimdi de Av-
rupa kulüplerinin gündeminde. Adı
önce Dorukhan sonrasında ise

Visca ile takasta anılan Ozan Tu-
fan'ın serbest kalma bedeli 20 mil-
yon euro. Bu rakamı getiren her
kulüple masaya oturmaya hazır
olan Fenerbahçe yönetimi, bir yan-
dan da alternatif oyuncu arıyor.
Ozan Tufan ayrıca 2015 yılında
Bursaspor forması giyerken verdiği
röportajda hayalinin Premier Lig'de
forma giymek olduğunu söylemişti.
Tufan, "En beğendiğim lig, İngiltere
Premier Ligi. Hedefim, çocuklu-
ğumdan beri atmosferini ve futbo-
lunu çok beğendiğim İngiltere
Premier Ligi'nde oynamak. Ligde
en alt sıralarda yer alan takım ile
şampiyonluğa oynayan takım ara-
sındaki maçların bile sonuçları kes-
tirilemiyor. O ligde oynamak
isterim" demişti. 
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SÜPER Lig'in 9. haftasında deplasmanda
Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup eden Fener-
bahçe'de gol atan Mert Hakan Yandaş,
maçı değerlendirdi. Mert Hakan Yandaş,
“Çok şükür benim adıma güzel bir maç

oldu. 8 hafta geçti. Benden beklenenin
neler olduğunun farkındayım. Talihsiz bir
sakatlık dönüşü oldu. Oynamayınca süreç
biraz uzuyor. Biliyordum ki böyle bir şans
gelecekti. Allah'a şükürler olsun ki güzel

bir maç oldu. Maçtan önce 20-25 kişi,
Emre Ağabey ve Sadık gol atacağımı söy-
ledi. Çok şükür nasip oldu. Herkesten
güzel dilekler aldım maçtan önce. Oyna-
dıkça daha iyi olacağım” dedi. SP  R

çok şükür gol atmak nasip oldu

WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI
KARTAL BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1261624)

WEB UYGULAMA GÜVENLİK DUVARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/630621
1-İdarenin
a) Adresi : YUKARI MAHALLE BELEDİYE CADDESİ NO:6 

(SATINALMA BİRİMİ) KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2162805504 - 2162805503
c) Elektronik Posta Adresi : saadetkun@kartal.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 KALEM, 1 ADET MAL ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEKTİR
c) Teslim tarihi : TESLİM SÜRESİ 75 TAKVİM GÜNÜDÜR
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE 

İŞLETEME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA 
BİRİMİ İHALE ODASI 1.KAT

b) Tarihi ve saati : 17.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen tüm ürünler için ayrıntılı teknik özellikleri ve marka/model bilgilerini gösteren belgeler (broşür
vb.) ihale dosyasına eklenmelidir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında%
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ VE İŞLE-
TEME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli 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 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Premier Lig ekibi 
Crystal Palace'ın
Fenerbahçe'nin yıldızı
Ozan Tufan'a talip
olduğu öğrenildi.
Geçen sezon Crystal
Palace'ın Ozan Tufan'a
büyük bir ilgisi
olmasına rağmen 
sarı-lacivertliler, 25
yaşındaki futbolcunun
sözleşmesini uzatmıştı
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Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Amilton 
Minervino da Silva, "Futbola doğduğum şehir olan
Recife'de başladım ve her şey çok güzel gidiyordu ama
benim problemim annemden 20 yıl uzak kalmak
oldu. Bana büyükannem ve büyükbabam baktı" dedi
FRAPORT TAV Antalyaspor'un Brezilyalı oyuncusu
Amilton Minervino da Silva, takımdaki teknik direktör
değişikliğinden idolüne, Antalya şehrinden Türk ye-
meklerine kadar birçok konuda Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Antalyaspor formasını geçen sezon en fazla
giyen isim olan Amilton, "Geçen sezon benim
adıma çok pozitif geçti. Bana bu kadar süre
veren Tamer hocama teşekkür ediyorum. Bana
güvendi ve ben de onu mahcup etmemeye ça-
lıştım. Futbolda değişim var, bugün bu-
radasınız yarın başka bir yerde.
Kulüpte de bir değişim oldu.
Geçen sezon bana verilen
şansı iyi değerlendirdim" diye
konuştu. 

Saygı duyulan bir isim

Antalyaspor'a ve Süper Lig'e alıştığını
söyleyen Amilton, "2 sezondur buradayım ve buradaki
yapıya ve futbol atmosferine alıştım. Şimdi bir değişim
oldu, Ersun Yanal çok fazla saygı duyulan, çok önemli
bir isim. Geçmişte elde ettiği başarılar ve onunla çalış-
mak bizim için de bir avantaj. Antalyaspor'un hedefi
hep üst seviyeye çıkmak" şeklinde konuştu. Antalya'da
yaşamaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren
Amilton, "Antalya harika ve muhteşem bir şehir. İnsan-
larının da sıcaklığı, rahatlığı ve havası Brezilya'ya benzi-
yor. Ailem burada çok mutlu. Takımla deplasmanlara
gittiğinizde ister istemez bir kıyaslama yapıyorsunuz,
Antalya Türkiye'nin en güzel şehri" dedi.  

En büyük özelliğim hızım

Sahada özellikle hızıyla ön plana çıktığını dile getiren
Amilton, "Benim artı yönüm süratim. Süratim saye-
sinde defans oyuncuları bu konuda problem yaşıyorlar"
ifadelerini kullandı. Kendisine idol olarak Ronaldin-
ho'yu aldığını belirten Amilton, "Brezilyalı oyuncular
hep kendi idollerini Brezilya'dan seçer. Yaptıklarıyla, oy-
narken gördüğüm ve etkilendiğim isim Ronaldinho.
Benim için gelmiş geçmiş en iyi oyuncu" dedi. Türk ye-
meklerini çok beğendiğini de sözlerine ekleyen Amilton,
"Türk yemekleri çok lezzetli. Damak tadımıza hitap
eden yemekler ama tatlıları ön plana çıkarabilirim. 

Sarma şeklinde
fıstıklı baklava olabilir. Gittiğimiz her şehirde yemekler
çok güzel. Kahvaltılar çok zengin" diye konuştu.

Portekiz'e transfer oldum

Futbola başladığı dönemde annesinden uzak olduğu
için farklı bir kariyer planı yaptığını söyleyen Amilton,
"Futbola doğduğum şehir olan Recife'de başladım ve
her şey çok güzel gidiyordu ama benim problemim an-
nemden 20 yıl uzak kalmak oldu. Bana büyükannem ve
büyükbabam baktı. Mutlaka İspanya'ya giderek orada
futbol oynayıp annem ile yakın olma düşüncesindey-
dim. İspanya'da takımımın ekonomik sıkıntıları vardı ve
Portekiz'e transfer oldum. Orada hemen hemen tüm
klasmanlarda oynadım. Sonrasında kısa bir Almanya
maceram oldu. Sonrasında da Türkiye'den başka teklif-
ler de oldu ama ben Antalyaspor'u tercih ettim” dedi. 
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Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan  
karşılaşmada konuk Sivasspor, 44’üncü dakikada Lichaj’ın kendi  
kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve devre bu skorla sona erdi
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S üper Lig’de 9’uncu haftanın açılış 
karşılaşmasında Fatih Karagümrük, 
Demir Grup Sivasspor ile 1-1 bera-

bere kaldı. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdo-
ğan Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada 
konuk Sivasspor, 44’üncü dakikada Lic-
haj’ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne 
geçti ve devre bu skorla sona erdi. 86’ncı 
dakikada Karagümrük’te penaltı atışının 
başına geçen Sabo’nun vuruşunda kaleci 
Samassa topu çelmeyi başardı. Dönen 
topu bir kez daha tamamlayan Sabo skora 
dengeyi getirdi: 1-1. Karşılaşmada başka 
gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi. 

Kendi kalesine attı 

4’üncü dakikada Sivasspor savunmasının 

çıkarken kaptırdığı topla buluşan Kone, 
Robin Yalçın’ı gördü. Bu futbolcunun 
ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top 
auta gitti. 34’üncü dakikada sol kanattan 
topla hareketlenen Biglia, ceza sahası ya-
yındaki Sabo’yu gördü. Bu oyuncunun 
bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin 
yuvarlak üstten auta çıktı. 44’üncü daki-
kada Demir Grup Sivasspor öne geçti. 
Robin Yalçın’ın pasıyla sağ taraftan ceza 
sahasına giren Gradel, Koray’ı çalımla-
dıktan sonra topu içeri çevirdi. Lichaj,  
ters bir vuruşla topu kendi ağlarına  
gönderdi: 0-1. 
Mücadelenin ilk yarısı konuk ekibin 1-
0’lık üstünlüğüyle sona erdi. 
52’nci dakikada Karagümrük’te paslaşıla-

rak kullanılan kornerin ardından Ndao 
ortasını yaptı. Fatih’in kafa vuruşunda top 
az farkla auta gitti. 73’üncü dakikada Ya-
sin’in pasıyla savunma arkasına sarkan 
Gradel, kaleciyle karşı karşıya kaldığı po-
zisyonda şutunu çekti. Kaleci Viviano 
topu kornere tokatladı. 86’ncı dakikada 
Fatih Karagümrük penaltı kazandı. Mev-
lüt’ün ceza sahası içinde yer kalmasının 
arından hakem Hüseyin Göçek penaltı 
noktasını gösterdi. Penaltı atışına topun 
başına geçen Sabo’nun vuruşunda kaleci 
Samassa topu oyun alanına çeldi. Topu 
önünde bulan Sabo, bu kez topu ağlarla 
buluşturdu: 1-1. Karşılaşmada başka gol 
olmadı ve Fatih Karagümrük, Demir 
Grup Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. 

BAŞAKŞEHİR espor’un markası ise 
oyunlara gönül verenlerin yakından 
bildiği “BASE” olacak. Birçok 

oyunda oyuna başlanan yer olarak bilinen 
“BASE” ile Başakşehirli gençler rekabet ortamı 
ile tanışacak. Turnuvalara katılarak ulusal ve 
uluslararası takımlarla mücadele etme imkanı 
yakalayacak. Base Espor Merkezi oyunun ve 
espor’un başlangıç noktası olarak konumlana-
cak. Espor merkezinde ayrıca değerler eğitimi 
de verilerek gençlere birçok sosyal aktivite de 
sunulacak. Ailelerin hassasiyeti göz önünde 
bulundurularak faaliyetler uzman kadro ve psi-
kologlar eşliğinde yapılacak. 

Profosyonel koçluk 

Tüm zamanların en hızlı büyüyen spor dalı 
olarak gösterilen espor yönetimini profesyonel 
hale getirmek için çalışmalara başlayan Başak-
şehir Belediyesi, Base Espor Merkez’ini hayata 
geçirdi. İçerisinde yeni nesil oyun bilgisayarının 
ve ekipmanlarının da bulunacağı espor merke-
zinde gençler profesyonel espor oyuncu ve 
koçlarla çalışacak. Yapılan turnuvaların ardın-
dan gençlere espor oyuncusu, koçu ya da eğit-
meni olmanın yolu açılacak. Gençlerin 
gelişimine göre yerel ya da ulusal takımlara 
transfer olma imkânı sunulacak. 

Kendi takımlarını kuruyor 

Tüm pandemi tedbirleri alınarak maske me-
safe ve hijyen kuralları öncülüğünde Aralık ayı 
itibariyle ilk kayıtların başlayacağı Başakşehir 
Espor Merkezi’nde bir çok oyun türünde ta-
kımlar da oluşturulacak. Bu sayede gençlerin 
rekabet ortamında çalışıp, profesyonel oyuncu 
olma yolunda ilk adımlarının atılmasına yöne-
lik çalışmalar tamamlandı. Aylık olarak düzen-
lenecek olan turnuvalara da ev sahipliği 
yapacak olan Base Espor Merkezi’nde yetişen 
gençler ulusal ve uluslararası turnuvalar da 
mücadele imkânı bulacak. DHA 

Espor’un yeni  
merkezi açılıyor
Türkiye genelinde 30 milyondan fazla 

oyuncusu bulunan espor’un yeni merkezi 
Başakşehir’de yükseliyor. Başakşehir Be-
lediyesi, espor’un yeni merkezi bir mer-

kezini açma konusunda ilk hamlesini 
Base Espor Merkezi ile atıyor

Demir Grup Sivasspor Başkanı Mecnun 
Odyakmaz, “Bir penaltı pozisyonu var. 
İzleyemediğim için çok şey söyleyemi-
yorum ama orta ve VAR hakemlerinin 
yanıldığına dair telefonlar aldım. Akşam 
izleyeceğim. Son yıllarda Hüseyin Göçek 
ile her maçta problem yaşıyoruz. Bir 
şeyler oluyor. İyi hakemdi, beğenirdik 
ama son yıllarda her maçta sorun yaşı-
yoruz onunla. Şaşırıyoruz. İnşallah doğru 
pozisyondur” dedi. Karşılaşmanın ha-
kemi Hüseyin Göçek’in beğendikleri bir 
hakem olduğunu ancak son yıllarda her 
maçta sorunlar yaşadıklarına dikkat 
çeken Mecnun Odyakmaz, “Gerçekten 
güzel bir maçtı. Ortada geçen bir maçtı 
genel olarak. UEFA maçlarımız ve Covid 
nedeniyle eksik ve değişik bir kadro ile 
sahadaydık. 70 dakika iyi oynadık. Gol 
pozisyonlarına da girdik. Fakat onları 
atamayınca klasik futbol gerçeği nük-
setti. Atamayana atarlar oldu. Bir penaltı 
pozisyonu var. İzleyemediğim için çok 
şey söyleyemiyorum ama orta ve VAR 
hakemlerinin yanıldığına dair telefonlar 
aldım. Akşam izleyeceğim. Son yıllarda 
Hüseyin Göçek ile her maçta problem 
yaşıyoruz. Bir şeyler oluyor. İyi hakemdi, 
beğenirdik ama son yıllarda her maçta 
sorun yaşıyoruz onunla. Şaşırıyoruz. İn-
şallah doğru pozisyondur. Çok az galibi-
yeti hak ettiğimiz dakikalar oldu. Genele 
baktığımız zaman 1-1 normal sonuç. Zor 
maçlarımız var, eksik kadrolarla uğraşı-
yoruz. Büyük şeylere talipseniz bu zor-
lukları aşmanız gerekiyor. Hafta içi de 
UEFA maçımız var. Bu karşılaşmamada 
da eksiklerimize rağmen iyi bir 11 ile 

çıkacağız. Tel 
Aviv maçını 
final maçı 
olması için 
iyi bir sonuç 
almak isti-
yoruz”  
ifadelerini 
kullandı.

İNŞALLAH DOĞRU 
POZİSYONDUR

GALATASARAY Spor Kulübü 
Kasım ayı divan kurulu top-
lantısı online olarak gerçek-

leşti. Divan Kurulu Başkanı Eşref 
Hamamcıoğlu, divan toplantısında açık-
lamalarda bulundu. Şu anda camiayı il-
gilendiren iki önemli konu olduğuna 
dikkat çeken Hamamcıoğlu, “Bunlardan 
birincisi yönetim kurulumuzun tüzüğü-
müzün 28. maddesine dayanarak almış 
olduğu olağanüstü erken seçim toplan-
tısı. Diğeri de uzun zaman idari ibrasızlık 
ile ilgili mahkeme süreci. Bu kapsamda 
önemli gelişmeler var. Bu konuları tüzük 
çerçevesinde divan kurulumuzun görevi 
olması nedeniyle sizlerle paylaşmak isti-
yorum. Birincisi mahkeme kararı. Mah-
keme kararı uzun zamandır devam 
ediyor. Maalesef yaşanmış olan idari ib-
rasızlık sonucu kulüp yönetimi mahke-
meye müracaat etti. Bazı üyelerimiz 

müşteki bazıları müdahil oldular. So-
nunda hukuk mercileri genel kuruldan 
çıkan idari ibrasızlık kararının geçerli ol-
madığını söyleyerek mevcut yönetim ku-
rulumuzu ibra etmiştir. Normal süreç 
devam etmektedir. Camiamıza ve bizlere 
düşen saygıyla karşılamak” ifadelerini 
kullandı. 

İzin alınması gerekiyor 

Seçim tarihinin gerekli izinler alınmadan 
açıklandığı belirten Hamamcı-
oğlu, “Tüzüğümüz 61. mad-
desi çerçevesinde divan 
kurulu olarak artık bir 
nevi yüksek seçim kurulu 
rolünü üstlenmek duru-
mundayız seçim olması 
halinde. Tüzüğümüzün 
27., 29. ve 30. maddeleri 
çerçevesinde bu seçim ila-

nının tüzüğümüze uygun yapılmadığını 
görüyoruz. 13 Kasım’da gazetelerde ve 
resmi sitemizde erken seçim ilanı yapıl-
mıştır, yer, tarih ve gündem belirterek. 
Seçim yapılmadan önce gerekli izinlerin 
alınması gerekiyor. 29. madde diyor ki, 
‘Gerekli izin alınmadan yapılan ilanlar 
tüzüğe aykırıdır’. O bakımdan biz bunu 
hatırlatan bir yazıyla alınmış olan bir izin 
belgesi var ise yönetim kurulu kararı ve 

ilanları versinler ki divan kuruluna, 
divan kurulu da seçim sürecini 

başlatabilsin. Seçim süreci, 
adaylığını ilan eden kişile-

rin, tüzüğümüze belirti-
len şartlarda 
dosyalarını tamamla-
yarak divan kurulu-
muza müracaat 
etmeleri. Divan kurulu 

da sicil kurulu ile iş bir-

liği içinde aidat ve üyelik kıdem bakımın-
dan gerek başkan adaylarını gerek kurul-
larda görev alacak kişilerin ve adayların 
aday olabilmeleri için gerekli 100 imzayı 
veren imza sahiplerinin tehidini istemek 
koşuluyla seçim süreci başlayacaktı. Ga-
latasaray’da yine bir ilke imza atıldı. İzin-
ler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu 
an itibariyle divan kuruluna gelen bir izin 
belgesi yok. Ekim ayındaki kurulda be-
lirttiğimiz gibi Galatasaray Spor Ku-
lübü’nü icraatlarıyla, söylemleriyle ve 
temsiliyle Türk kamuoyunu bu zamana 
kadar yönlendirdiğini görüyoruz. Çok 
uzun zamandır bunlarda bir zafiyetimiz 
var. İzin alınmadan ilan edilmesi de bu 
zafiyetlerden biri olmuştur. Bu konuda 
değerli başkanımız ve yönetim kurulu 
üyelerimizin dikkatine sunuyorum. Bildi-
ğimizin dışında sebep yoksa. Bu konular 
çok hassas konular” diye konuştu. DHA 

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, “Galatasaray’da yine bir ilke imza atıldı. 
 İzinler alınmadan seçim tarihi ilan edildi. Şu an itibariyle divan kuruluna gelen bir izin belgesi yok” dedi.

YiNE BiR iLKE iMZA ATILDI 

SERIYE DEVAM

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan 
 
HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Volkan 
Ahmet Narinç, Ferdi Karadoruk 
 
FATİH KARAGÜMRÜK: Viviano- Lichaj, 
Fatih Kuruçuk, Koray Altınay, Balkovec 
(Dk. 76 Alparslan Erdem), Sabo, Biglia, 
Jimmy Durmaz (Dk. 90+3 Ramazan  
Civelek), Aatif (Dk. 76 Zeki Yıldırım), 
Ndao, Sobiech (Dk. 58 Mevlüt Erdinç) 
 
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Samassa - 
Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, 
Uğur Çiftçi, Robin Yalçın (Dk. 87 Hakan 
Arslan), Claudemir, Cofie, Yasin Öztekin, 
Gradel (Dk. 75 Erdoğan Yeşilyurt), Kone 
(Dk. 90+3 Ninga) 
 
GOLLER: Dk. 86 Sabo (Fatih Karagüm-
rük) - Dk. 44 Lichaj (Kendi Kalesine) 
(Demir Grup Sivasspor) 
 
SARI KARTLAR: Baglia, Ndao, Koray  
Altınay, Sabo (Fatih Karagümrük)  
 Camara, Cofie, Samassa (Demir Grup 
Sivasspor) DHA 

MAÇ SONU 
İSTATİSTİKLERİ

Süper Lig'de 9. haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 1-1 berabere 
kaldı. Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ün iç sahadaki, Sivasspor'un ise deplasmandaki 

yenilmezlik serisi; bu sonuçla birlikte sürmüş oldu
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OYUNCU ve şarkıcı Öykü 
Gürman geçen günlerde 
‘İşin Aslı’ programının ko-
nuğu oldu. Gürman’ın ba-
bası ile ilgili açıklamaları 
programa damga vurdu. 
Gürman, babasının ateist 
olduğunu söylerken, “Ba-
banız tarafından sevildi-

niz mi?” sorusundan 
sonra gözleri doldu. Gür-
man soruya, “İnançsız bi-
rinin merhametli ve 
vicdanlı olabileceğine 
inanmıyorum. İnançsızlık 
egoizm ve bencillik getirir. 
Babam da öyleydi”  
yanıtını verdi. 

ŞİŞMAN GÜZELDİR!
ÜNLÜ oyuncu Füsun Demirel, “Şişman Gü-
zeldir” isimli tiyatro oyunuyla Maltepe Bele-
diyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’nde sahne aldı. Demirel, Nobel Ede-
biyat Ödüllü İtalyan yazar Dario Fo ve 
Franca Rame’nin yazdığı oyunu çevirip yö-
netti. Demirel, geçtiğimiz yıl gösterimini yap-
maya başladığı oyunda, sistem içerisinde, 
insanlara dayatılan "ideal beden” algısı, özel-
likle kadın bedenini bir meta olarak gören ve 
öyle olmalarını direten ideolojiye eleştirel 
bakış açısı sundu.  

Kadro güçlü 

Obezite ile mücadele eden, kocası ve kızı ta-
rafından yalnızlaştırılmış Rozi‘nin dramını 
absürt bir ironiyle seyirciye aktaran Demirel’e 
Demet Ergün, Mert Küçülmez ve Ayşegül 
Sağlam eşlik etti. Oyunun uyarlamasını, 
sahne, kostüm ve ışık tasarımını Mert Küçül-
mez, müziklerini Işıl Ağuş Üstün, Barış 
Çetin, koreografisini Serkan Bozkurt üst-
lendi. Oyunda Rozi'den hareketle, tüm kadın-
ların yaşadığı estetik ve güzellik kaygısı, 
yaşanılan baskılar, aile içi çatışmalar, alda-
tılma kaygıları, ihanetler, modern ilişki biçim-
lerinin yozlaşması ve mutsuzluklar anlatıldı. 
Türkiye’de yaşanan mide küçültme operas-
yonlarına, kadın bedenine yönelik müdahale-
lere gönderme yapılan oyunda kadınlara 
kendi bedenleriyle barışmaları ve kendilerini 
sevmeleri mesajı verildi. 

Paket servise geçtiler
ESENLER’DE 65 yaş ve üzerindekilerin so-
kağa çıkmasının 10-13.00 saatleri ile 20 yaş 
ve altındakilerin dışarı çıkabilecekleri 13.00-
16.00 saatleri arasında çocuklar, gençler ve 
yaşlıların tedbirlere uyup uymadıkları kontrol 
edildi. Ayrıca, zabıta ekipleri restoran ve ka-
feleri gezerek paket ile gel-al servise geçip 
geçmediklerini denetledi. İşletme sahiplerine 
İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle yeni alınan 
tedbirleri anlatan ekipler, içeriye müşteri al-
mamaları konusunda uyarılarda bulundu. 
Ayrıca, yalnızca paket servis ve gel-al ile hiz-
met vermeleri yönünde hatırlatma yaptı. 

Babamla dışarı çıktım 

Çocuklarını dışarı çıkardığını söyleyen Suat 
Türkoğlu, “Sokağa çıkma kısıtlamalarını ilk 
günü, kurallara uymaya çalışıyoruz. 16.00’ya 
kadar çocuklarımızla vakit geçirmek için dı-
şarı çıktık” dedi. 
8 yaşındaki Tuana Türkoğlu ise "Koronavirü-
sün çok tehlikeli olduğunu biliyorum. Mas-
keye, temizliğe ve mesafeye dikkat etmemiz 
gerekiyor. Sokağa çıkma yasağı başlamadan 
babamla dışarı çıktım" diye konuştu. DHA

K ültür ve Turizm Bakanlığı, Türki-
ye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kü-
tüphanesinin açılışını Akyaka Park 

AVM'de yaptı. Açılışa Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ümraniye 
Belediye Başkanı İsmet Yıldız, TMSF Baş-
kanı Muhiddin Gülal, Ümraniye Kayma-
kamı Cengiz Ünsal ve davetliler katıldı. 
Açılış konuşmalarının ardından kütüpha-
nenin kurdelesini kesen Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Hayırlı 
uğurlu olsun" dedi. 

26 yeni kütüphane açtık 

Törende konuşan Kültür ve Turizm Ba-
kanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan çalışma-
lardan ve kütüphanelerde gelinen son 
noktaya değindi. Ersoy, "Koşullar ne 
olursa olsun ülkemiz ve milletimiz için hiz-
met vermeye ara vermeden devam ediyo-
ruz. Ortaya koyduğumuz her proje 
milletimize verdiğimiz bir sözdür. Bugün 
de İstanbullulara hayat koşuşturmasının 
içinde bir soluklanma, bir rahatlama ve 

hepsinden önemlisi okuması için hizmet 
verecek Akyaka Park AVM Kütüphanemi-
zin açılışını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'de 
kütüphane hizmetleri 20 milyondan fazla 
kitapla 57'si gezici toplam 1264 kütüpha-
nede gerçekleştirilmektedir. 2020'de bu kü-
tüphanemizle birlikte 26 tane yeni 
kütüphaneyi açtık. 2021 yılı içerisinde de 
yatırım programında yer alan ve projeleri 
hazır olan yeni kütüphane binalarımızı ta-
mamlayıp milletimizin hizmetine sunmaya 
hazırlanıyoruz" dedi. 

4'üncüsünü açıyoruz 

AVM Kütüphanelerinin 4'üncüsünü açtık-
larını ifade eden Ersoy, "Okuma alışkanlı-
ğının gün içerisinde 10 ya da 20 sayfa bile 
olsa muhakkak zaman ayırılması gereken 
rutinlerden birisi olması gerektiğini düşü-
nüyorum. AVM Kütüphaneleri projesini 
de bunun için başlattık. Ankara'da 2, Eski-
şehir'de de bir tanesinin açılışını gerçekleş-
tirdik. Bugün de 4'üncüsünü sizlerle 
birlikte burada açıyoruz" şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuştu. Ersoy, "Bugün AVM 
Kütüphanelerinin 4'üncüsünü açıyoruz. İnşallah 2020 yılı sonunda AVM Kütüphanesi sayımızı 8'e çıkarmış olacağız" dedi.

AVM’YE KUTUPHANE

ÇOCUKLARA ŞEFKAT ELİ
DÜNYA genelinde çocukların daha iyi 
şartlar altında yaşamalarını sağlamak 
amacıyla farklı coğrafyalarda yardım 
faaliyetlerini sürdürdüğünü açıklayan 
Türk Kızılay, 20 Kasım Dünya Çocuk 
Hakları Günü’nde vatandaşlarda far-
kındalık oluşturmak ve yetim, içgöç-
zede, bakıma muhtaç, ihtiyaç sahibi 
ve savaştan etkilenen çocukların hak-
larına vurgu yapmak için çeşitli çalış-
malar gerçekleştirdiğini duyurdu. 
20 Kasım 1989 tarihinden bu yana 
Birleşmiş Milletler tarafından dünya 
genelinde çocukların karşı karşıya kal-
dıkları hak ihlallerini gündeme taşı-
mak amacıyla her yıl kutlanan Dünya 
Çocuk Hakları Günü’nde Türk Kızı-
lay da çocuklar için birçok faaliyet yü-
rütüyor. Her bir çocuğun yaşama ve 
gelişme hakkı, sağlık hizmetlerine eri-
şim hakkı ve eğitime erişim hakkı gibi 
en temel haklarını yaşatmak için gece 
gündüz demeden çalışan Kızılay, 
farklı coğrafyalarda çocuklara yardım 
elini uzatıyor. 

14 yetimhane var 

Kızılay, yurt içindeki yardımları kadar 
gerek savaşın etkilediği coğrafyalarda 
gerek delegasyonlarının bulunduğu 15 
farklı ülkede kamp ve yetimhanelerde 
yaşam mücadelesi veren çocuklara da 
yoldaş olduğunu açıkladı. Sınır öte-

sinde bulunan 14 yetimhanede savaş-
lar sonucu anne babasını kaybeden 
yetim çocuklara düzenli olarak gıda, 
gıda dışı malzeme, barınma, hijyen, 
eğitim malzemesi sağlayan Kızılay, 
kurduğu eğitim merkezlerinde temel 
eğitim öğretimin dışında mesleki eği-
timler de veriyor.Kızılay bir taraftan 
çocuklara protein desteği sağlamak 
amacıyla haftalık rutin olarak süt ve 
yumurta dağıtımı gerçekleştirirken 
diğer taraftan psikososyal gelişimi 
desteklemek amacı ile oyun parkları 
kurulumunu da yapıyor. 

385 bin çocuğa ulaşıldı 

Türk Kızılay, koordinasyonunda bulu-
nan okullardaki çocukların kırtasiye 
seti, çanta gibi ihtiyaçlarını gidermek 

amacıyla şu ana kadar 3 milyon 600 
bin 341 adet eğitim malzemesinin sev-
kiyatını gerçekleştirdiğini de duyurdu. 
Sevgi Butik Mağazaları aracılığı ile 
kamp ve yetimhanelerde bulunan ço-
cukların tüm giyim ihtiyaçları karşıla-
yan Kızılay, 2 milyon 235 bin 495 adet 
giyim malzemesi dağıttığını açıkladı. 
Savaştan etkilenen bölgelerin yanı sıra 
15 farklı ülkede bulunan daimi dele-
gasyonları aracılığıyla da yetim çocuk-
lar, içgöç zede (IDP) çocuklar, sosyal 
hizmet kapsamındaki ihmal edilmiş 
bakıma muhtaç çocuklar, iç savaştan 
etkilenen çocuklar ve ihtiyaç sahibi ço-
cuklara yardımlarını ulaştıran Türk 
Kızılay, 1995-2020 yılları arasında yü-
rüttüğü uluslararası insani yardım 
faaliyetleriyle yaklaşık 385 bin yetim 

ve çocuğa ulaşarak umut oldu. 

Çocukalar mirasımızdır 

Çocuklar için birçok farklı alanda yar-
dım çalışmalarını sürdürdüklerini belir-
ten Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. 
Kerem Kınık, “Dünya üzerinde ne 
yazık ki her çocuk eşit şartlar altında 
yaşayamıyor. Biz Türk Kızılay olarak, 
bu eşitsizliği en az seviyeye indirmek 
için gayret ediyoruz. Çocuklarımıza 
farklı alanlarda destek oluyoruz. Önce-
liğimiz anne babasını kaybetmiş, anne 
baba şefkati olmadan büyümek zo-
runda kalan çocuklarımız için olsa da 
zor durumda olan her çocuğumuza Kı-
zılay’ın şefkat elini uzatıyoruz. Geçici 
Barınma Merkezleri, Toplum Merkez-
leri, Çocuk ve Gençlik Merkezleri ve 
Mobil Çocuk Dostu Alanlar ile çocuk-
larımızın beslenmeden, eğitime her 
türlü ihtiyacına cevap veriyoruz. UNI-
CEF ile imzaladığımız işbirliği çerçeve-
sinde Çocuk Programları 
Koordinatörlüğü faaliyet alanlarında 
koruyucu/önleyici ve farkındalık yarat-
maya yönelik çocuk koruma, psiko-sos-
yal destek ve eğitime destek çalışmaları 
yürütüyoruz. Programın başından bu 
yana 637 bin 303 çocuğumuza ulaştık. 
Çocuklar geleceğe mirasımızdır. Onları 
korumak, insanlığı korumak demektir” 
ifadelerini kullandı. DHA 

25 AVM İLE GÖRÜŞÜYORUZ
ÇALIŞMALARIN aralıksız devam etti-
ğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Top-
lam 252 metrekare alanda hizmet 
verecek olan kütüphanemizde 5 bin 
eser, kitapseverleri bekliyor. İnşallah 
2020 yılı sonunda AVM Kütüphanesi 
sayımızı 8'e çıkarmış olacağız. Bir 
yandan da sonraki adımlar için 25 
AVM yönetimi ile görüşmelerimiz 
devam ediyor. Türkiye'nin ilk çevrimiçi 
uluslararası edebiyat ve yayıncılık ta-
nıtım portalı, Kamu yayıncılığının ilk 
platformu e-kitapgov.tr ve ülkemizin 
en girişkin çevrimiçi kütüphanecilik 
uygulaması 'Kütüphanem Cepte' 
mobil uygulaması yılsonuna kadar 
kültürel hayatımıza girmiş olacak" 
ifadelerini kullandı. DHA 

İnancı olmayan biri merhametli olamaz
Gürman; 
“İnançsızlık 
egoizm ve 
bencillik  
getirir. 
Babam da 
öyleydi”


