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BAKAN SOYLU’YA SERT YANIT

Eleştir ama
ötesine geçme

Anayasa Mahkemesi
(AYM), Başkanı Zühtü Ars-

lan, "Yargı kararları, özellikle AYM
kararları kutsal metinler değildir.
Eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir.
Eleştirinin eleştirilenler bakımından
etkili ve faydalı olabilmesi büyük
ölçüde kullanılan üslûba bağlıdır.

Yargı kararın-
dan ziyade ka-
rarı verenlere
odaklanan ve
eleştiri ötesine
geçen ifadelerin
fayda getirme-
yeceği, zira 
eleştiriyi mecra-
sından uzaklaş-
tıracağı açıktır"
diye konuştu.
I SAYFA 7

Milli Eğitim Bakanlığı dün
EBA'da yaşanan erişim so-

runuyla ilgili açıklama yaptı. Açık-
lamada, "Kullanıcılar tarafından
karşılaşılan erişim sorunları, vakit
kaybetmeksizin
yapılan 
iyileştirmelerle 
hızla çözüme 
ulaştırılmıştır" 
denildi. 
Açıklamada 
ayrıca söz ko-
nusu saatlerde
EBA'ya birden
fazla siber sal-
dırı gerçekleştiği 
belirtildi. 
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İYİLEŞTİRME YAPILDI

Uzaktan eğitime
siber saldırı
ç

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, 19 Eylül Gaziler

Günü dolayısıyla gaziler için yemek
verdi.  İstanbul Vali Yardımcısı Ni-
yazi Erten'in de katıldığı yemekte
konuşan Üner, "Gazilerimize her
zaman minnettarız" dedi. Prog-
ramda şehitler ve ebediyete intikal
etmiş gaziler için Kur’an-ı Kerim
okunarak dua edildi. Program
günün anısına toplu fotoğraf 
çekimi ile son buldu.

GAZİLERE YEMEK VERİLDİ

Gazilerimize 
minnettarız
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Depremin her geçen dakika yaklaştığına dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, İBB Meclisine çağrı yaparak; “Her ne hikmetse şehrin yenilenmesiyle
ilgili planları yapmak yerine horoz kavgası yapıyorlar iki yıldan beri” diye konuştu.

İş insanı ve Kişisel Geli-
şim Uzmanı Ziya Şakir

Yılmaz, Damga'ya konuştu.
“İnsan her zaman özüne dön-
meli” diyen Yılmaz; “Her ne
şartta olursa olsun önce kendi-
nize yatırım yapmalısınız” ifa-
delerini kullandı. Babasının
Köy Enstitüleri mezunu bir öğ-
retmen olduğunu belirten Yıl-
maz, “Onun adına bir okul

yaptırmak istiyorum. Köy Ens-
titüleri ruhunu yaşatmak istiyo-
rum. Sevgili Ekrem İmamoğlu,
kent enstitüleri kuracağız de-
mişti. Sabırsızlıkla Ekrem İma-
moğlu'nun kent enstitülerini
açmasını bekliyo-
rum. Ben de bunlar-
dan birini yapmaya
talibim” açıklama-
sını yaptı. 
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SAYFA 5

Başarılı olmanın
püf noktaları

Mehmet MERT SAYFA 9

Yetiş
Kamil....

Anıl BODUÇ

Zühtü Arslan

ESKİ BAKANDAN ELEŞTİRİ

Esnafın enflasyonu
yüzde 50 civarında

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, hükümetin eko-

nomi politikalarını eleştirdi. "Para
politikası yanlış, çünkü Merkez Ban-
kası bağımsız değil. Bunlar daha iyi
günler" dedi. Babacan, "Ekonomide
moral önemlidir ama sağlam bir
gerçeklik lazım. TÜİK enflasyonu

yüzde 12 olarak
açıklıyor. Enflas-
yon TÜİK’in
açıkladığı ra-
kamlardan çok
yüksek. Esnafın
enflasyonu
yüzde 30-50 ci-
varında. Tür-
kiye’nin en
büyük sorunu iş-
sizlik" diye ko-
nuştu. I SAYFA 7
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Ali Babacan

DÜN İTİBARİYLE BAŞLADI

Kurumlarda
kodlu hizmet

Koronavirüs ile mücadele
kapsamında yeni önlemler

alınmaya devam ediyor. Yeni normal
dönemde koronavirüs ile mücadele
kapsamında alınan tedbirlere bir ye-
nisi daha eklendi. İçişleri Bakanlığı
tarafından yayımlanan genelge son-
rası İstanbul'da dünden itibaren tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında HES
kodu zorunlu hale getirildi. 
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Ziya Selçuk

HOROZ KAVGASI!

Çocuklar için
8 önemli öneri

IMAMOGLU’NU 
BEKLIYORUM!

HERKES İŞİNE
DEVAM EDECEK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
Silivri mahalle muhtarla-

rıyla pandemi toplantısı düzenledi.
Vali Yerlikaya, yürütülen çalışmalar
hakkında muhtarlara bilgi verirken,
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
da yapılan çalışmaları kısaca an-
lattı. Yerlikaya, "Hayat devam ede-
cek; herkes işine, gücüne, eğitimine
devam edecek. Ama biz tedbirleri-
mizi almayı, salgın tamamen bi-
tene kadar görevimizi hassasiyetle
yapmayı sürdüreceğiz" ifadelerini
kullandı. Ali Yerlikaya, toplantı
sonrası bir süredir tadilatta olan
Tarihi Kısa Köprü’yü ziyaret etti 
I SAYFA 8
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Beylikdüzü Belediyesi, dünyada ilk kez
bir yerel yönetimle çözüm ortaklığı

kuran online eğitim platformu Coursera ile
Türkiye’yi kapsayacak bir eğitim hareketi
başlattı. Belediyenin aldığı online eğitim kurs
hibesi sayesinde, dünyanın en saygın üniver-
site ve şirketlerinin verdiği, değeri 10 milyon
dolar olan 3 bin 800 farklı kursa Türkiye’den
tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak.

Kayıtlar Coursera'nın web sitesi üzerinden
gerçekleşirken Türkiye’nin dört bir yanından
kayıt olan öğrenciler Harvard, Yale, Cam-
bridge, Stanford ve Duke gibi dünyanın pres-
tijli üniversitelerinden eğitim
alabilecek. Kurs sonunda öğrenci-
lerin özgeçmişleri dünyanın önde
gelen 2 bin 400 uluslararası fir-
masıyla paylaşılacak. 
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3 BİN 800 FARKLI KURSA ERİŞİM SAĞLANACAK

Konu hakkında açıklama yapan
Beylikdüzü Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, "Salgını bir eği-
tim fırsatına çevirerek, Beylikdüzü’nden
tüm Türkiye’yi kapsayan bir uzaktan
eğitim hareketi başlatıyoruz. Dünyanın
önde gelen online eğitim platformu Co-
ursera, ilk kez bir belediye ile, bizim be-
lediyemiz ile iş birliği yapıyor.
Öğrenciler bölümlerine, çalışanlar ise

mesleklerine veya ilgi duydukları alan-
lara dair eğitim alabilecekler. Bu sal-
gın, çevrimiçi eğitimin önemini ortaya
koyarken, meslek sahibi olmak veya
becerilerini geliştirmek isteyen insan-
larımıza nitelikli eğitim imkanı sağ-
lamaktan büyük bir mutluluk
duyuyoruz. Aydınlık yarınların in-
şası için özveriyle çalışmayı sür-
düreceğiz" ifadelerini kullandı. 
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum bünye-
sinde görev yapan 30 yaş altı genç çalışanları

kapsayan “Genç Yetenek Gelişim Programı”nın ikinci
turunu başlattı. İstanbul için 2050'nin stratejilerini
ortaya koymak istediklerini aktaran Ekrem İma-
moğlu, "Heyecanınız yoksa, gençliğinizin olması 
yetmez. Onun için yanına heyecanı koymak zorunda-
sınız. Heyecanınızı hiç kaybetmeyin. Kaybettiğinizde
beni arayın" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Mehmet Mert söyleşi sayfa 5’te 

HEYECANINIZI
KAYBETMEYIN

GENÇ ÇALIŞANLARA SESLENDİ

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ’NDEN EĞİTİME 10 MİLYON DOLARLIK DESTEK

TAM 50 BIN KISIYE
UCRETSIZ EGITIM
Beylikdüzü Belediyesi tüm Türkiye’yi kapsayacak bir uzaktan eğitim 
hareketi başlattı. Dünyanın önde gelen online mesleki eğitim platformu
Coursera ve Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle binlerce kişi dünya çapında
eğitim ve istihdam imkanı bulacak. Değeri 10 milyon dolar olan 3 bin 800
farklı kursa Türkiye’den tam 50 bin kişi ücretsiz erişim sağlayacak

İLK KEZ BİR BELEDİYE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPIYOR

Beklenen Marmara depremi hazırlıklarına
aralıksız devam eden Büyükçekmece Hür-

riyet Mahallesi’ndeki deprem riski taşıyan 4 adet
yapının yıkımı gerçekleştirildi. İBB Meclisi’ne ses-
lenen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Her ne hikmetse şehrin yenilenmesiyle il-
gili planları yapmak yerine horoz kavgası yapıyor-
lar iki yıldan beri. İstanbul halkına hiçbir şey
yapmadılar. Halk da bunun hesabını soracaktır.
Büyükşehir Meclisi’ni her geçen gün göreve çağı-
rıyoruz. İstanbul’un yenilenmesi gereken yerler-
deki planları bir an önce çıkartın diyoruz.
İstanbul meclisini halk İstanbul’a hizmet yapsın-
lar diye seçtiler" serzenişinde bulundu. I SAYFA 4
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HALK BUNUN HESABINI SORACAKTIR Güvenli yıkım!

Üsküdar Sahili Kız Kulesi
karşısında bulunan 2 büfenin

yıkımı için İBB zabıta ve çevik kuv-
vet ekipleri sabah saatlerinde gü-
venlik aldı. Yıkım öncesinde
büfenin önündeki sahil yolu güven-
lik şeridi çekilerek kapatıldı. Ardın-
dan büfede bulunan eşyalar, dışarı
çıkarıldı. Büfe sahipleri ve çalışan-
lar herhangi bir belgenin ellerine
ulaşmadığını iddia ederek tepki
gösterdi. Tahliye işlemlerinin ardın-
dan yıkım çalışmaları başladı. İş
makinaları ile 2 büfe yıkıldı.
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Tüm Belediye ve Yerel Yöne-
tim Hizmetçileri Emekçileri

Sendikası (TÜM BEL-SEN) üyesi
bir grup, Bakırköy Belediyesi'ni pro-
testo etti. TÜM BEL-SEN İstanbul
1 Nolu Şube Başkanı Adem Erdem,
"Bakırköy Belediye Başkanı Bülent
Kerimoğlu, 18 aydır toplu sözleşme
imzalamayarak kamu emekçilerini
mağdur etmeye devam ediyor. Ken-
dilerini ortak akılla çözüm odaklı
toplu sözleşme masasına bekliyo-
ruz" çağrısında bulundu. 

TOPLU SÖZLEŞME İSTİYORLAR

ç

Kerimoğlu’na
masa daveti

Avrupa’nın
Fatih’i

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam Hırvat temsilcisi
Hajduk Split ile karşılaşacak olan Galatasaray, Fatih Terim yöne-

timinde daha önce Avrupa kupalarında oynadığı 79 karşılaşmada 31
galibiyet, 17 beraberlik ve 31 yenilgi yaşadı. Terim, bu karşılaşmayla bir-
likte sarı kırmızılıların başında 80'inci Avrupa sınavına çıkacak. I SAYFA 15
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Beylikdüzü 
Belediye 
Başkanı 
Mehmet 

Murat Çalık

Ekrem
İmamoğlu

Ziya Şakir 
Yılmaz

Hasan Akgün Büyükçekmece'nin bazı mahalleleri-
nin yapılmayan planları için İBB Meclisi'ni suçladı.



2 PERŞEMBE 24 EYLÜL 2020

YAŞAM

Diz, omuz veya kalçada yaşanan kıkırdak
hasarları şiddetli eklem ağrılarına yol aça-
biliyor. Son yıllarda öne çıkan kök hücre

tedavisi ise genellikle cerrahi yöntemler için uygun
olmayan hastalarda başarılı sonuçlar vererek ağrı-
ları ortadan kaldırıyor ve yaşam kalitesini yükselti-
yor. Memorial Ataşehir Hastanesi Ortopedi ve
Travmatoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Haldun
Orhun, kıkırdak hasarlarında uygulanan kök hücre
tedavisi hakkında bilgi verdi.

Kök hücre vücudun tamircisi

Kök hücreler, insan vücu-
dunda tüm dokularda bu-
lunan ana hücrelerdir.
Özellikle var olan diğer tüm
hücrelere dönüşme potan-
siyeli olan bu hücreler,
anne karnındaki ilk gelişim
aşamasında ve yetişkin kök
hücre şeklinde vücudun
bazı bölgelerinde daha
yoğun bulunmaktadır.
Doku hasarı meydana gel-
diğinde bu hücreler aktif
hale gelerek hasarlı dokunun tamiri için ihtiyaç duyu-
lan büyüme faktörünün salınımını sağlamaktadır.
Diğer taraftan kök hücreler iyileşme için gerek duyu-
lan doku özelliğindeki hücrelere dönüşerek iyileşme ve
tamir aşamasında görev yapmaktadır.

Doğru hasta seçimi başarıyı artırıyor

Kök hücre tedavisi; cerrahi için henüz erken dönemde
olan ya da ameliyat olmak istemeyen hastalarda, kı-
kırdak hasarının ilerlemesini durdurmak ve iyileşme-
sine destek olmak amacıyla kullanılmaktadır. Kıkırdak
yaralanmasına maruz kalmış diz, kalça ve omuz gibi
eklemlerde kök hücre kullanılmaktadır. Kullanım alanı
açısından önemli özellikleri olan bu uygulamada, yaş,
cinsiyet gibi faktörler ve hastalığın düzeyi çok önemli-
dir. Kök hücre, eklem kıkırdak kapasitesinin tama-
mına yakın kayıplarında uygulanabilecek bir işlem
değildir. Uygun hasta seçimi çok önemlidir.

SoSyAl medya kullanıcılarının artmasıyla beraber
herkese ulaşmayı başaran sanat dalları, yeni nesil için
vazgeçilemez bir iletişim dili oluşturuyor. Her gün
dünyanın birçok farklı bölgesinden sanatını icra eden
ressamların çalışmalarını sayfasına taşıyan
Ressam Gökhan Yıldırım, artan takipçi sayısıyla
zaman ve mekândan bağımsız bir galerinin öncülü-
ğünü yapıyor. Ortaya çıkarttığı eserleri geniş kitlelere
sunma imkânını elde eden sanatçıların verimliliği de
artacaktır. Kurduğu bağlantılar sayesinde takipçilerini
her gün yeni eserlerle tanıştırmayı hedefleyen @yildiri-
marte, ilham verici çalışmaların buluşma noktası ha-
line gelmiştir. Evrensellik ve kolay erişilebilirlik
fırsatından aldığı güçle sanatçı ve sanatseverleri buluş-
turan hizmetler sayesinde yaratılan interaktif ortam,
dileyen herkesin eserler hakkında yorum yapmasına
imkân verir ve gelişmeler sağlar.

Eklem ağrılarına
çare oldukça çok

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 Tl
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 Tl 
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 Tl 
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 Tl
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 Tl 
Zayi İlanı :     50 TL 
Kongre ilanı :   250 TL               
Sütun Santim : 17,00 TL

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir.
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 Tl
Özel haberlerde gazete fiyatı: 3 Tl 

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
şenol YENE - Salih DOĞAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

YÖNETİMMERKEZİ
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AvM Kat: 3

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 

YIL  :  15 SA YI  : 4742 24 EYLÜL 2020 PERŞEMBE

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

BasýmYeri:Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

YAYINTÜRÜ:YerelSüreliYayın

Grafik Tasarım :
Netprint Dijital Baskı Reklam ve Bilişim San. Tic. Ltd. şti. Büyükçekmece 

Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık Aş. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık Aş. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep vURAL
Aynur CİHAN 

Taylan DAşDöĞEN
Osman KöSE

Murat pALAvAR
Müge YüCETüRK

Söyleşi ve kurumsal tanıtım
için irtibat telefonu:
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler
Türkan ERvAN

İstihbarat şefi
Barış KIş

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIş

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

Haber Müdürleri
Berrin YEşİLTEpE

Asker AvşAR

Bağcılar Koordinatörü
Elizan Altunufağı 1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi

Hıdır ULAĞ
Avcılar-Küçükçekmece

Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Çocukluk çağı obezitesi
tüm dünyada en önemli sağ-
lık sorunlarından biri olarak

gösteriliyor. Ülkemizde, TÜİK verile-
rine göre, 15 yaş üstü bireylerde obe-
zite oranı 2008 yılında %15.2 iken
ciddi bir artış ile 2014 yılında bu oran
%19.9’a ulaşıyor. Obez çocukların üçte
biri yetişkinlik dönemlerine de obez
olarak devam ediyor. Ebeveynlerden
birindeki obezite varlığı, çocuktaki
obezite riskini 2-3 kat, her iki ebeveyn-
deki obezite varlığı ise çocuktaki obe-
zite riskini 15 kata kadar artırıyor. Bu
nedenle ailelerin bilinçlenmesi çocuk-
ların sağlığında büyük önem taşıyor. 

Birçok etken var

Obezite terimi fazla yağ anlamına gel-
mektedir. Yiyeceklerle alınan ve harca-
namayan fazla kaloriler vücutta yağ
olarak depolanır ve artan yağ oranları
obeziteye neden olur. Çocukluk çağı
obezitesinde çevre, genetik, endokrin,
aile, toplum ve okul gibi birçok faktö-
rün etkileşimi rol oynamaktadır. Ebe-
veyn beslenmesi, stres, depresyon,
bağırsak mikrobiyatasının özellikleri
çocuklardaki yeme davranışlarını etki-
ler. Şekerli tatlandırılmış içeceklerin
kullanımının artması, tatlı atıştırmalık-
lar, büyük porsiyonlar ve yüksek glise-
mik indeksli yiyecekler gibi artan kalori
tüketimi obezitenin gelişimine katkıda
bulunmaktadır.

Odada televizyon olmasın

Artan kalori alımına ek olarak

azalan fiziksel aktivite, televizyon, bil-
gisayar, telefon ve tablet başında geçi-
rilen zamanın fazla olması kilo
aldırmaktadır. Televizyon izlemek için
harcanan zamanın ve çocuğun yatak
odasında televizyon bulunmasının, ço-
cuklarda ve ergenlerde obezite varlığı
ile doğrudan ilişkili bulunmuştur. Elek-
tronik oyunların kullanımı da çocukluk
döneminde obezite ile ilişkilendiril-
miştir. Çocukların zamanlarının
büyük çoğunluğunu okulda geçirme-
leri nedeniyle okuldaki beslenme bi-
çimi ve hareketlilik düzeyi de obezite
gelişimine etki etmektedir. 

Birçok hastalık için zemin
hazırlıyor

Obez çocuklarda za-
manla yükselen in-
sülin düzeyi
insülin direncine
neden olur ve
önlem alınmazsa
Tip 2 diyabet has-
talığına yol aç-
maktadır. Obezite
ayrıca yüksek kan

basıncı, kan kolesterol düzeylerinde
anormallik ve yüksek trigliserit seviye-
lerine sebep olarak kardiyovasküler
hastalıklar için risk oluşturur. Obezi-
teye bağlı karaciğer yağlanması da çok

sıklıkla görülmekte-
dir. Basit bir yağ-

lanmadan
siroza kadar
değişebilen
rahatsızlık-
lar söz ko-
nusudur.

O kul çağındaki çocuklar korona-
virüs pandemisinden en çok et-
kilenen gruplar arasında yer

alıyor. Özellikle okul hayatına yeni baş-
layan çocukların anne babaları, okulda
gerekli tüm tedbirler alınsa bile “Çocuk-
larımızı nasıl koruyacağız?” sorusunun
yanıtlarını arıyor. Memorial Şişli Hasta-
nesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölü-
mü’nden Dr. Leyla Benkurt Alkaş, okula
ilk kez başlayan çocukların ebeveynle-
rine önemli önerilerde bulundu.
Anaokulu öğrencileri ve birinci sınıflar
bu sene farklı bir sistemde okula gitmeye
başladılar. Koronavirüs nedeniyle yeni
eğitim-öğretim yılı ebeveynler için de
farklı bir deneyim olacaktır. Okullarda
çocuklara sağlık bilgisi, sosyal mesafe ve
maske kullanımının önemi ya da temas-
sız oyunlar öğretileceği bilinmektedir.
Çocuklar, diğer haftalarda iki gün yüz
yüze, üç gün online eğitim alacaktır. Bu
noktada ebeveynlere büyük bir görev
düşmektedir. Çalışan ebeveynlerin oku-
lun bu ilk günlerinde işlerinden izin alıp;
çocuğun, ev halkının, kendisinin, sistemi
öğrenmesi ve uyum sürecine destek ol-
ması yerinde olacaktır. Yüz yüze eğitim
için çocuğun evden ayrılmaya alıştırıl-
ması gerekecektir.

Güvenli olduğunu anlatın

Ebeveynlerin öncelikle kendilerinin pan-
demi konusunda doğru bilgi edinmeleri
gerekmektedir. Bu süreçte çocuklarla
birlikte maske kullanma, sosyal mesafe
ve el hijyeni hakkında uygulamalı egzer-
sizler yapmak öğretici olacaktır. Çocuk-
lar bu dönemde kaygılı olabilir. Bu
normaldir. Bu durumda ona okulun gü-
venli olduğu anlatılmalıdır. Çocuğa öğ-
retmeni tarafından da ellerini nasıl
temizlemesi gerektiği öğretilmelidir. Bu
dönemdeki çocuklar ellerini ağzına sık
götürebilir. Bunun hastalığa neden ol-
duğu uygun bir dille çocuğa aktarılmalı-
dır. Ebeveynlerin bu süreçte hem
çocuklarının fiziksel hem de ruhsal sağ-
lığı konusunda dikkatli olmaları gerek-
mektedir. Pandemi döneminde okula
gidecek çocuklar için ebeveynlere öneri-
ler şöyle sıralanabilir:

1. Yardımcı olun: Uyku, yemek, oyun
saatleri okul ve ders saatleri ile uyumlu
şekilde düzenlenmelidir. Ders dinlerken
yemek yedirilmemelidir. Oyuncakları

ders boyunca ayrı bir yerde tutulmalı ve
görmemesi sağlanmalıdır.

2. Kaygıya sebep olmayın: Pandemi dö-
neminde çocuklar ebeveynleriyle daha
sık zaman geçirdiği için bu sürece özel-
likle dikkat edilmelidir. Ailelerin kaygılı
yaklaşımı, her gün haberlerdeki negatif
hava, genel olarak günlük rutinlerin de-
ğişmesi çocuğun aileden ayrılmasını ve
okula alışmasını zorlaştıracaktır. Özel-
likle ayrılık konusunda hassas olan, de-
ğişikliklerden hoşlanmayan çocuklarla
mümkünse okula gidip, okulu gezmek,
bahçesinde oynamak, öğretmen ve okul
görevlileriyle tanışmak yararlı olacaktır.
Çocuğun sınıfları görmesi, tuvalet ve la-
vaboların yerini bilmesi yararlı olabilir.

3. Psikolojik hastalığı dönüşebilir: Karın
ağrıları, bulantı, baş ağrısı gibi bedensel
hastalıklar okul saatlerinde çocuklarda
görülebilir. Ancak hafta sonu rahatla-
ması, oyuna dalınca unutması söz ko-
nusu olacaktır. Bazen okula gitme, sınıfa
girme anında ağlamalar, kalbinin şid-
detle çarpması, titreme, renginin atması,
panik halinde koşturma davranışları or-
taya çıkabilir. Evde ailenin yanından hiç

ayrılmama, ebeveynlerle uyumak isteme
veya ağlama gibi durumlar ortaya çıka-
bilir. Bu tablo normal zamanda 2-3
hafta sürdüğünde psikiyatrik destek öne-
rilirken, bu dönemde şikayetlerin en az 1
ay sürmesi halinde yardım alınması
uygun olacaktır.

4. Kutlamaya çalışın: Okula başlamanın
ne kadar onur ve heyecan verici, güzel bir
durum olduğu çocuğa hissettirilmelidir.

5. Ödül olarak asla kullanmayın: Online
dersler için kullandığı alet çocuğun ön-
ceden oyun aracıysa, bu cihazın oyun
uygulamalarına kapatılması doğru ola-
caktır. Ders ya da ödev süresi bittiğinde
bu cihazda oyun oynanmamalıdır.
Bunun yerine açık havaya çıkmak ya da
ev oyunları oynamak daha doğru
olacaktır.

6. Oyun ihtiyacını ihmal etmeyin: Ço-
cuğun bol bol resim çizerek duygula-
rını, yaşadıklarını anlatmasına, okulda
öğrendiklerini paylaşmasına fırsat veril-
melidir. Daha çok hikaye okuyup, re-
simlerini anlatması için teşvik
edilmelidir. Başta dikkat süresi çok kı-

sayken giderek artacaktır.

7. Çözüm odaklı yaklaşın: Yeni öğretim
şekline çocuk uyum sağlayana kadar öğ-
retmen, çocuk ve veli arasında daha sıkı
bir iletişim olması gerekmektedir. Bu ne-
denle çocuğun olumlu tavırları öğret-
mene iletilmeli, çocuk da öğretmeniyle
ilgili teşvik edilmelidir. Ayrıca çocukların
öğretmeni olumsuz algılamasına neden
olacak şakalardan, sözlerden, davranış-
lardan sakınmak gerekir. Çocukları arka-
daşlarının adını öğrenmesi, derste
sorular sorması için bol teşvik etmek iyi
olacaktır. Okuma ve yazmayı öğrenmesi
konusunda ise acele edilmemesi gerekir.

8. Uyanık olunmalı: Okula başladıktan
sonra, öğretmen tarafından fark edilen,
çocuğun öğrenmesini ve sosyal uyu-
munu bozan hastalıklar konusunda ai-
leler iyi birer gözlemci olmalıdır.
Öğrenme bozukluğu, disleksi, hiperakti-
vite ile dikkat eksikliği, karşıt olma bo-
zukluğu, ince motor gelişiminde gerilik,
konuşma bozukluğu belirtileri görüyor-
larsa okul rehberliğinden, çocuk ve
ergen psikiyatristinden yardım alınması
uygundur.

Obezite aileden gecebilir!

COCUKLAR ICIN
8 ONEMLI ONERI
Memorial Şişli Hastanesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Bölümü’nden Dr. Leyla Benkurt
Alkaş, okula ilk kez başlayan çocukların ebeveynlerine önemli önerilerde bulundu

Memorial Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Uzm. Dr. Mümine Türksoylu çocuklarda görülen obezite nedenleri hakkında bilgi verdi

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

TRAKYA HALKININ 
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

SİlİVRİ'NİN Akören Mahalle-
si'nde bir traktör sürücüsü aracı-
nın arkasına bağladığı eşeği ve bir

köpeği asfaltta metrelerce sürükledi. Yerde
sürüklenen yaralı eşeği fark eden vatandaş-
lar müdahale ederek aracı durdurdu. Du-
rumun jandarmaya ve Hayvanları Koruma
Kurtarma ve Yaşatma Derneği'ne (HAY-
KURDER) bildirilmesi üzerine ekipler ha-
rekete geçti. Yaralı eşek ve köpek koruma
altına alınarak Silivri Belediyesine ait Reha-
bilitasyon Merkezine nakledildi. Ehliyetsiz
olduğu tespit edilen sürücü hakkında ise
adli ve idari işlem başlatıldı. HAYKUR-
DER Başkanı Erman Paçalı yaptığı açıkla-
mada "Eşeğin nöbetçi hekim tarafından
yapılan muayenesinde dizinde çıkık, ten-
donlarında hasar ve deri deformasyonları
ile iç kanama riski olduğu tespit edildi. Te-
davisine Silivri Belediyesi tarafından baş-
landı. Eşeğin hemen yanında şok halinde
bir de siyah terrier köpeğimiz vardı. Her
ikisi de koruma altında ve güvende" dedi. 

Dizi oyuncusuna silahlı saldırı

Olay, geçen Pazar akşam
saat 21.00 sıralarında Sul-
tangazi Habibler Mahalle-

si'nde meydana geldi. İddiaya göre,
Afganistan uyruklu 3 kişinin kaldığı
evin arka kısmına gelen cerrahi mas-
keli yine 5 Afganistan uyruklu, kapıyı
çalarak zorla içeri girdi. İçeride bulu-
nan 3 kişiyi darp eden şüpheliler, el-
lerini arkadan bağlayarak paralarını
ve cep telefonlarını alarak olay yerin-
den uzaklaştılar. Şüphelilerin uzak-
laşmasından kısa bir süre sonra,
gaspa uğrayan üç kişi de elleri arka-
dan bağlı şekilde evden çıkarak olay
yerinden uzaklaştı. Gaspa uğrayan
kişilerin konu ile ilgili şikayette bu-
lunmadığı ve yaşadıkları eve gelme-
dikleri öğrenildi.

O anlar güvenlik kamerasında

Yaşanan gasp olay ise bir iş yerinin
güvenlik kamerasına yansıdı. Görün-
tülerde, cerrahi maskeli beş kişinin
geldiği görülüyor. Daha sonra eve
doğru giden şüphelilerden üçünün

geri geldiği ve aralarında konuştuğu,
kısa bir süre sonra ikisinin eve doğru
yöneldiği, diğer kişinin gözcülük yap-
mak için dışarıda beklediği görülü-
yor. Ardından eve giden iki şüpheli,
geri gelerek dışarıda bekleyen diğer
kişiyi el işareti yaparak içeri çağırdık-
ları, üç şüphelinin aralarında tartış-
tıktan sonra eve doğru yöneldiği
kameraya yansıyor. Evden çıkan
diğer iki şüphelinin içerideki diğer ar-

kadaşlarına seslendiği ve el işareti ya-
parak çıkmalarını söyledikten sonra,
evde bulunan diğer iki kişi de koşarak
evden çıkıp uzaklaşıyor. Şüphelilerin
uzaklaşmasından kısa bir süre sonra
gaspa uğradığı öne sürülen üç kişinin
de evden koşarak çıktıkları ve olay
yerinden uzaklaştıkları kameraya
yansıyor. Gaspa uğrayan kişilerin iki-
sinin ellerinin arkadan bağlı olduğu
da görülüyor. 

Sultangazi'de iddiaya göre, kapısını çaldıkları eve zorla girerek içeride bulunan Af-
ganistan uyruklu kişileri gasp eden yine 5 Afganistan uyruklu şüpheli koşarak olay
yerinden kaçtı. Gaspa uğrayan 3 kişi de elleri arkadan bağlı şekilde evden çıkarak
olay yerinden uzaklaştılar. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Film gibi gasp

Eşeği
vatandaşlar
kurtardı

KaRTal'da bir genç, henüz bilin-
meyen bir nedenden dolayı pom-
palı diye tabir edilen av tüfeği ile

başına bir kez ateş ederek intihar etti. Ailesi
şehir dışında olan gencin ablası akşam
işten dönünce kanlar içindeki cansız bede-
nini buldu. Olay saat 15.30 sıralarında Or-
hantepe Mahallesi Hamitbey Sokak'ta
bulunan 4 katlı bir binanın ikinci katında
meydana geldi. İddiaya göre anne ve ba-
bası şehir dışında olan Recep Can Özmen
(23) evde yalnız olduğu sırada henüz bilin-
meyen bir nedenle pompalı diye tabir edi-
len av tüfeği ile başına bir kez ateş ederek
intihar etti. 

Abla sinir krizi geçirdi

Ancak ablası akşam saat 21.30 sıralarında
işten dönünce kapıyı açtığında korkunç
manzara ile karşılaştı. Komşular kardeşini
yerde kanlar içinde yatarken gören ablanın
feryatlarına koştu. Haber verilmesi üzerine
olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk
edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede
Recep Can Özmen'in olay yerinde hayatını
kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili
soruşturma başlattı.

KaĞITHaNE'dE börekçide karşıla-
şan ve önceden aralarında husu-
met bulunan iki grubun silahlı

kavgasında 3 kişi yaralandı. Yaralılar, hasta-
nelere kaldırılırken olay yerinde çok sayıda
boş kovan bulundu. Olay, Sanayi Mahallesi
Sultan Selim Caddesi üzerinde saat 20.30 sı-
ralarında meydana geldi. Husumetli olduğu
öğrenilen iki grup cadde üzerindeki börek-
çide karşılaştı. Kısa süreli tartışmanın ardın-
dan bir kişi silahı ile husumetlilerine ateş
etmeye başladı. Bunun üzerine karşı taraftan
da silah ile karşılık verildi. Silahlı kavgada ya-
ralanan 3 kişiden 2'isi otomobille hastaneye
kaldırıldı. Çevredeki vatandaşların bildirme-
siyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk
edildi. İsminin Kaan Y. olduğu öğrenilen ya-
ralı sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye
götürüldü. Polis ekipleri, kaldırımı güvenlik
şeridi ile kapattı. Olay yeri inceleme ekipleri
yerde çok sayıda boş kovan ve bir adet
mermi tespit edip incelemeye aldı. Polis, olay
ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Genç yaşta
intihar etti

Kağıthane’de
silahlı kavga

Sütlüce'de 2 yıl önce futbolcu Arda Tu-
ran'ın kardeşi Okan Turan 'a ait AOT

Yapı İnşaat Turizm A.Ş.'nin yaptırdığı
otel inşaatının temel açma çalışması sı-

rasında, istinat duvarının çökmesi so-
nucu, 4 katlı Ertürk Apartmanı ile

toplam 7 komşu binada hasar mey-
dana gelmiş, inşaatın yanında bulunan
bir otel de mühürlenmişti. Mühürlenen
otelin işletmecisi Şükran Aral, 2 milyon

liralık tazminat talebinde bulundu.

2 MILYONLUK
TAZMINAT!

Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu
Sokak'ta dün saat 18.45 sırala-
rında meydana geldi. Dizi

oyuncusu ve 2016 Best Model Türkiye ve
Best Model Of The World yarışması bi-
rincisi Onur Seyit Yaran ve 2 arkadaşı ara-
sında sokakta yürüdükleri sırada tartışma
çıktı. Tartışmanın ardından 3'lü arasında
çıkan kavgada arkadaşı Yaran'a doğru tek

el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun dizi
oyuncusunun omzuna isabet etti. Silahlı
saldırgan olay yerinden kaçarken Onur
Seyit Yaran düşerek yere yığıldı. Çevrede-
kilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve
polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay
yerinde yapılan oyuncu ambulansla Ok-
meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine
kaldırıldı. Oyuncu Yaran'ın hayati tehlike-

sinin bulunmadığı öğrenildi. Bu kavga ve
silahlı saldırı anı güvenlik kamerasına sa-
niye saniye yansıdı. Görüntülerde, 3 kişi-
nin sokaktaki kaldırımda yürüdükleri, bir
süre durakladıktan sonra aralarında kavga
ettikleri ve Yaran'a doğru silahla ateş edil-
diği görülüyor. Sokakta incelemelerde bu-
lunan polis, saldırganı yakalamak için
çalışma başlattı. DHA

Şişli'de dizi oyuncusu Onur Seyit Yaran arkadaşı tarafından silahla vuruldu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, hastaneye
kaldırılan Yaran'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Ş ükran Aral’ın avukatı Fırat Söyle-
mez,  şirketin  yüzde yüz kusurlu
bulunduğunu, mağduriyetin gide-

rilmesi için 2 milyon liralık tazminat tale-
binde bulunduklarını belirterek, şunları
söyledi: “Biz bir otelin işletmecisi olarak
kiracı sıfatıyla yapılmış kontrattaki bedel-
leri, içeride çalışanların maaşlarını, sigor-
talarını bu süreçte ödemek zorunda
kaldık. Otel, Arda ve Okan Turan’ın sahibi
olduğu firmanın burada yaptığı kazı çalış-
maları sırasında istinat duvarının çökmesi
sonucunda mühürlendi. Mahrum kalınan
bir kar kaybı ve zararlarımız var. Arda ve
Okan Turan, Ertürk binası sahiplerine so-
rumluluğun bizlere ait olduğu ve hataları
olmadığını dile getirdi. Teknik bilirkişi ra-
poruna göre burada ikinci sınıf işçilik,
mühendislik çalışmaları olduğu, gerekli
izinlerin alınmadığı belirlendi. Yüzde yüz
Arda ve Okan Turan’ın firmasının so-
rumlu olduğu kayıt altına alındı ve mah-
keme dosyasına sunuldu. Biz de
dosyamızı hazırladık ve ihtar çektik. 2 mil-
yon liralık talepte bulunduk. Üç gün de
süre tanıdık. Tazminatın yanı sıra ceza ve
soruşturma boyutu var. İmar mevzuatına
aykırılık nedeniyle Ertürk binasının sahip-
leri tarafından başlatılan 1 yıldan 5 yıla
kadar hapis istemi talebiyle açılan ve
devam eden bir soruşturma var.”

Hakkımızı istiyoruz

Avukatı vasıtasıyla şirkete  ihtarname
gönderen Şükran  Aral, üç gün çerisinde
talep edilen miktarın ödenmemesinin ar-
dından mahkeme yoluna gideceğini söy-
ledi.  İki yıl önce büyük hayallerle
Sütlüce’de otel işletmeciliğine başladığını
söyleyen Şükran Aral, “Burası benim
bütün hayallerimin başladığı ama bütün
hayatımın da mahvolduğu bir yer. Arda
Turan tarafından yaptırılan  kazı çalışma-
sından dolayı istinat duvarları çöktü ve
bizim yaptığımız projeye vurdu. Belediye
sorgusuz sualsiz otelimiz mühürledi. Sü-
resiz mühürlendi burası. Oteli kapattık-
tan sonra yaşadığım süreç korkunçtu”
dedi. Aral, “Arda Turan’a gerek medyayı,
gerek ikili ilişkilerimizi kullanarak haber
gönderdik. Buradaki herkesin mağduriye-
tinin giderileceği söylendi ancak hiçbir şe-
kilde bize dönüş yapılmadı. Biz muhatap
bulamadık. Hukuki sürecim devam edi-
yor, yardım istiyorum ve mağdurum. Her
şeyimi kaybettim. Buraya 4 milyonun 
üzerinde bir yatırım yaptım. Evimi ara-
bamı her şeyimi satarak bu otele yatır-
dım. Psikolojim bozuldu, yardım alıyor
tedavi görüyorum. Arda Turan herkese
mal olmuş bir futbolcu. Burada bu kadar
insanı mağdur edemez. Ben onun yüzün-
den mağdur oldum” ifadelerini kullandı.

ARDA’YA
KÖTÜ HABER

GELDİ

Ambulans
kaza yaptı

Kaza saat 07.45 sıralarında Kozyata-
ğı'nda meydana geldi. Bir ihbara giden 34
BH 5409 plakalı ambulansla, Vedat Ars-

lan'ın kullandığı 34 CFU 250 plakalı otomobil çar-
pıştı. Ambulans çarpışma sonrasında yan yattı.
Kazayı görenler polise ve sağlık ekiplerine haber
verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans
sevk edilirken, polis ekipleri de güvenlik şeridi çekerek
çevre güvenliği aldı. Kazada ambulansta bulunan 4
sağlık çalışanı hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay
yerine gelen meslektaşları tarafından hastaneye kal-
dırılırken, hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle kapanan cadde araçların kaldırılma-
sının ardından tekrar normale döndü. Kazaya karı-
şan otomobil sürücüsü Vedat Arslan, "Arkadan
vurunca yan yattı ambulans. İçinde hasta da olma-
dığı için ses de duyamadım. Sağlıkçılar yaralandı
ama durumları hafif" diye konuştu. Polisin kaza ile
ilgili soruşturması devam ediyor.
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istanBul İl Jandarma Komutanlığı ekip-
leri, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe
gişelerinde şehirlerarası yolcu otobüsle-

rinde koronavirüs tedbirlerine yönelik HES Kodu ve
maske denetimi yaptı. İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı, Otoyol Jandarma Trafik, Jandarma Asayiş ve
Motosikletli Trafik Asayiş Timlerinin katılımı ile
Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde şe-
hirlerarası yolcu taşıyan otobüslerde koronavirüs
tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Şehir dı-
şından gelen otobüsler gişelerde durdurularak de-
netlenirken, yolcular ve otobüs personelinin maske
takma zorunluluğuna uyup uymadıkları kontrol
edildi. Ayrıca ekipler tarafından yolcuların HES kod-
ları da kontrol edildi.

Gençler dikkat etmeli

Kayseri'den İstanbul'a gelen Ahmet Ekrem Çimen,
"Bütün insanlar dikkat ederse daha iyiye gidecektir.
Ama dikkatsizlik olursa vakalar artacaktır " diye ko-
nuştu. Otobüsle Bursa'dan, Bulgaristan'a giden Sa-
bahattin Vatansever, "Sadece yaşlıları eleştiriyorlar
ama gençler daha çok duyarsız. Onlara dikkat etmek
lazım. Gençlere daha çok dikkat etmek lazım.
Çünkü yaşlılar yeri geliyor üç maske birden takıyor.
Çünkü yaşlılar kendini korumasını biliyor. Maskeyi
çıkarmıyoruz. Cebimizde yedek maskeler de var" ifa-
delerini kullandı. DHA

BaşaKşehir Belediyesi, Milli Eğitim Ba-
kanlığı’nın hazırladığı EBA TV sistemine
erişim sorunu yaşayan öğrencilere bilgi ev-

lerinin kapılarını açtı. Öğrenciler sosyal mesafe ve
hijyen tedbirlerine uyarak bilgi evlerinde derslerini
takip edebiliyor. İlk ve ortaöğretim kurumlarında eği-
tim alan öğrenciler, koronavirüs tedbirleri nedeniyle
yüz yüze yerine online eğitim alıyor. Derslerini, Milli
Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı EBA TV sistemin-
den takip eden öğrencilerden bazıları internet erişi-
minde sorun yaşıyor. Online olarak derslerini
izlemekte internet erişim sorunu nedeniyle güçlük ya-
şayan öğrenciler için Başakşehir Belediyesi Bilgi Ev-
leri'nin, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uygun
bilgisayar hizmeti verdiği duyuruldu. Başakşehir Be-
lediyesi Bilgi Evleri ile ilgili şu bilgiler paylaşıldı; "Ba-
şakşehir Belediyesi, ilçedeki 9 bilgi evinde EBA
destek merkezi adıyla hizmet veriyor. Güvercintepe
Bilgi Evi de o merkez-
lerden biri. İnternet eri-
şiminde zorluk yaşayan
ya da bilgisayarı olma-
yan öğrenciler, buraya
gelerek ev rahatlığında
ve sessiz ortamda ders

HOROZ KAVGASI
YAPIYORLAR!

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1225996)

T.C. GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ
2019/15442 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda be-
lirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/09/2020
1.İhale Tarihi : 02/12/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 28/12/2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Merkez Mah. Eski Edirne Asf.Cad.No:20-22 G.O.Paşa/İSTANBUL(DURU YEDİEMİN OTOPARK)
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 77.000,00 1 %1 34FE4315 Plakalı , 2017 Model , SEAT Marka , 

CHZ526665 Motor No'lu , VSSZZZKJZJR027057 Şasi 
No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Rengi Gri , 
SEAT İBIZA AB-HEÇBEK STYLEMODEL, Km tespit 
edilemedi,Ruhsat yok,Araç Anahtarı yok (Araç 
çalıştırılamadı, Motor Kaputu açılamadı ve Burası 
Görülemedi) Aracın kupesinin tamamındaki 
tespitte;.Araç kaportasının çok düzgün ve 
kusursuz(vuruk ezik olmadığı gibi, boya kusurunun da 
olmadığı) görülmüştür. Ancak tamponun sağ çamurluk 
ile olan bağlantısının, bir yere takılarak bağlantının 
koptuğu duruma ait, bir, hafif kıymetsiz sayılacak 
kusurunun olduğu görülmüştür. aracın camları aynaları 
farları sinyal ve stopları kusursuz olarak sağlam ve 
düzgün göründüğü, ön tamponundu yukarıda belirtilen 
hafif musuru olduğu, diğer tarafların ise düzgün 
olduğu belirtilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)

Depremin her geçen dakika yaklaştığına dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Meclisine çağrı yaparak; “Her ne hikmetse şehrin yenilenmesiyle ilgili planları yapmak yerine horoz
kavgası yapıyorlar iki yıldan beri. İstanbul halkına hiçbir şey yapmadılar. Halk da bunun hesabını soracaktır" dedi 

B eklenen Marmara dep-
remi hazırlıklarına ara-
lıksız devam eden

Büyükçekmece Hürriyet Ma-
hallesi’ndeki deprem riski taşı-
yan 4 adet yapının yıkımı
gerçekleştirildi. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Meclisi’ne sesle-
nen Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,
“Her ne hikmetse şehrin yeni-
lenmesiyle ilgili planları yap-
mak yerine horoz kavgası
yapıyorlar iki yıldan beri. İstan-
bul halkına hiçbir şey yapmadı-
lar. Halk da bunun hesabını
soracaktır. Büyükşehir Mec-
lisi’ni her geçen gün göreve ça-
ğırıyoruz. İstanbul’un
yenilenmesi gereken yerlerdeki
planları bir an önce çıkartın di-
yoruz. İstanbul meclisini halk
İstanbul’a hizmet yapsınlar
diye seçtiler. Büyükçekmece Be-
lediye Meclisi olarak biz daha
önce kendi yapmış olduğumuz
planlarla emin adımlarla şehri-
mizi depreme hazırlamaya
devam ediyoruz. Vatandaşımı-
zın can ve mal kaybını en asga-
riye indirmek için var

gücümüzle canla başla çalışı-
yoruz” dedi. Tepecik’te gerçek-
leştirilen kentsel dönüşüm
çalışmasını yerinde inceleyen
Başkan Akgün, “Büyükçek-
mece, Silivri ve Küçükçekmece
önlerinden geçen çanakta bildi-
ğimiz yerde bu deprem vuku
bulacak ve İstanbul’u derinden
sarsacaktır. Buna hazırlıklı ol-
malıyız. Örneğin Kumburgaz
çok tehlikeli. Tepecik’te plan hiç
yok. Bu kafalarla İstanbul dep-
reme hazırlanamaz. Tepecik
bizim için önemli çünkü eski
bir köy yerleşim merkezi. Bü-
yükşehir Belediyesi tarafından
uzun müddet planları yapılma-
mış. Bulunduğumuz yerin
planlarını 8 sene önce devreye
sokmuştuk. Tepecik köy merke-
zinin planlarını 25 sene sonra
ilk defa yapmaya başladık Bü-
yükçekmece Belediyesi ve Bü-
yükşehir ekipleriyle beraber.
Dolayısıyla bulunduğumuz yer
hassas bir yer. Binaların çoğu
kaçak, ne zaman yapıldığı bilin-
miyor. Tamamının yıkılıp kent-
sel dönüşüm çerçevesinde
yenilenmesi lazım. Can ve mal
tehlikesini ortadan kaldırmamız
lazım” dedi.

BARIŞ KIŞ

Koronavirüsle
(Kovid-19) mücadele
tedbirleri kapsamında

Bağcılar’daki kamu kurumlarında
HES (Hayat Eve Sığar) kodu uy-
gulamasına geçildi. Uygulamanın
ilk adresi Yavuz Selim Mahalle-
si’nde bulunan Bağcılar Kayma-
kamlığı oldu. Nüfus Müdürlüğü,
Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tapu
Sicil Müdürlüğü, Sosyal Yardım-
laşma ve Dayanışma Vakfı, İlçe
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, İlçe
Tarım Müdürlüğü, İlçe Seçim Mü-
dürlüğü’nün yer aldığı binaya ilçe
sakinleri tek tek alınıyor. “Açık
Kapı” adı verilen danışma bölü-
münde karşılanan vatandaşların
Hayat Eve Sığar uygulamasından,
SMS veya E Devlet üzerinden
edindikleri HES kodu sorgulanıyor.

Önemli bir adım atıldı 

Bağcılar Belediyesi de uygulamayı

Güneşli Mahallesi’ndeki hizmet bi-
nasında iki aşamalı olarak hayata
geçirdi. HES kodu sorgulaması ya-
pılan ve risk taşımadığı tespit edi-
len kişiler, x-ray cihazından
geçtikten sonra işlem yapacakları
birime gidiyor. HES kodu olma-
yanlara ise görevli personel tarafın-
dan yardımcı olunarak HES kodu
alması sağlanıyor. Vatandaşlara
HES kodu uygulaması konusunda
hassasiyet göstermeleri ricasında
bulunan Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Salgınla müca-
dele konusunda önemli bir adım
olduğunu düşünüyorum. Artık
HES kodu sayesinde riskli durum-
lar ortadan kalkıyor. Hemşehrileri-
miz güvenli bir şekilde işlemlerini
yapabilecekler” dedi.

HES kodu nasıl alınır?

HES kodu, 'Hayat Eve Sığar'
mobil uygulaması üzerinden 'HES

Kodu İşlemleri' bölümüne girilerek
alınabilecek. 'HES Kodu İşlemleri'
bölümüne girildikten sonra 'HES
Kodu Oluştur' butonu tıklanarak
ve kod kullanım süresi seçildikten
sonra kod oluşturulabilecek.
HES kodu ayrıca, SMS yöntemiyle
de alınabiliyor. Kısa mesaj ile HES
kodu almak için, "HES" yazıp ara-
larında boşluk bırakılarak sırasıyla
T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik
seri numarasının son 4 hanesi ve
paylaşım süresi (gün sayısı olarak)
yazılarak 2023'e SMS olarak atıl-
ması gerekiyor. Paylaşım süresinin
belirtilmemesi halinde kodun sü-
resi 1 yıl ile sınırlandırılacak. 

Kamu kurumlarının çoğunu bünyesinde bulunduran
Bağcılar Hükümet Konağı ve Bağcılar Belediyesi’nde HES
kodu dönemi başladı. Bu kapsamda vatandaşlar HES kodu
sorgulandıktan sonra binaya girip işlemlerini yapabiliyor

KOD’LU HIZMET!KOD’LU HIZMET!KOD’LU HIZMET!KOD’LU HIZMET!KOD’LU HIZMET!KOD’LU HIZMET!KOD’LU HIZMET!

HES kodu denetimi

Kalay'a doğum günü sürprizi
KüçüKçeKmece Belediyesi, zabıta-
ları çok seven otizmli gencin sevgisine
kayıtsız kalmadı. Zabıta ekipleri 20

yaşına giren Mehmet Kala’ya doğum günü
sürprizi yaparak mutlu gününde yalnız bırak-
madı. Küçükçekmece’de yaşayan otizmli genç
Mehmet Kala mahallede zabıtalara olan sevgi-
siyle biliniyor. 19 yaşındaki Mehmet Kala sık sık
zabıta ekiplerini ziyaret ederek karşılıksız sevgi-
sini onlarla vakit geçirerek gideriyordu. Yeni ya-
şına girmeye hazırlanan Mehmet Kala’ya,
Küçükçekmece Belediyesi zabıta ekipleri sürpriz
yaparak onun bu sevgisini karşılıksız bırakmadı.
20.yaşına giren Mehmet Kala’ya zabıta ekipleri
doğum gününde evinde sürpriz gerçekleştirdi.
Zabıta görevlileriyle pasta kesip mum üfleyen
otizmli genç büyük mutluluk yaşadı. Kutlama-
nın ardından belediye ekipleri ve zabıta çalışan-
ları tarafından  hediyeler verilen Mehmet,
yaşadığı mutluluk karşısında teşekkür etti. Anne
Serpil Çınar da güzel bir sürpriz yapan Küçük-
çekmece Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Uzaktan eğitime
destek verildi
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Başarılı olmanın 
püf noktaları...

“ Size Bir Sır Vereyim” kita-
bının yazarı, iş insanı, ki-
şisel gelişim uzmanı ve

profesyonel yaşam koçu olan
Ziya Şakir Yılmaz'la hayata dair
pandemi sürecine dair ve kişi-
sel gelişime dair keyifle okuya-
cağınız bir söyleşi
gerçekleştirdik. Tecrübelerini ve

birikimlerini bizimle paylaşan Yılmaz; “ Artık
alma değil verme zamanımız. Yaradan
inancı olan biriyim. Öldüğümüz gün kimse
bize bankada kaç paranız var diye sorma-
yacak. Hayata ne kadar dokunduğumuzu
soracak. Ben de o yüzden 1 milyon kişiye
dokunacağım dedim. O insanlarla beraber
babamın adına okul yaptırmak en büyük
misyonum” diyor.

nŞakir Yılmaz, “Size Bir Sır Vereyim” kitabı
yazarı, TedX konuşmacısı. Bir yurttaş ve bey-
efendi bir insan olarak sizin tanıyoruz. Ve son
günlerde Şakir Yılmaz neler yapıyor?
Pandemi sonrası değişik bir dünya oluştu.
Buna hazırlıksız yakalananlar darmadağın
oldu. Bazı beyaz ve mavi yakalar işsiz yakaya
döndü. Japonların sevdiğim bir lafı vardır;
'Susuz kaldığınızda kuyu kazmak için çok
geçtir' derler. Maalesef çoğu insan da susuz
kalınca kuyu kazmaya başladı. Pandemi ge-
lince eyvah dediler. Yaklaşık 8 yıldır insanlara
dijitale geçin diyorum, E-Ticaret'e geçin diyo-
rum. Bakın Amazon, Migros sanal birçok
kurum eleman aldı. O yüzden ben de E-Tica-
ret yapıyorum. Ekim ayında da yeni kitabım
çıkacak. Evde kaldığımız sürece bunlarla çalı-
şıyoruz.

nKitabın ismini verme şansınız var mı?
Henüz isim ben de bile yok. Kitap başarı üze-
rine. Başarıyı ulaşmayı anlatan bir kitap 
olacak.

nSizin hedeflerinizden biri de 1 milyon kişiye
dokunmak. Bu konuda neyi amaçlıyorsunuz?
Birçok kişi bunu anlamlandırmanızı istiyor. 
Hayatta bir inancım var. Elinden tutan biri
olursa herkes başarılı olabilir. Bu inançla Fa-
cebook'ta İnsanlara İnanmak diye bir video
çektim. 15 milyon kişi görüntüledi. Bu ben de
bir kıvanç yarattı. Gerçekten insanların des-
teklenmeye ihtiyacı var. Hayatımızda iki kritik
zaman var bir doğdumuz gün iki niye doğdu-
muzu sorguladığımız gün. Yani niye yaşıyo-
ruz, anlamak lazım. Benim ismim Ziya. Ziya
ışık demek. Şunu keşfettim ben bir köy çocu-
ğuyum. Suyu, elektriği olmayan bir köyde
doğdum. Babam Köy Enstitüleri'nden
mezun bir insandı. Ondan öğrendiklerimle
üniversite, iş derken güzel bir hayatım oldu.
Artık alma değil verme zamanımız. Yaradan
inancı olan biriyim. Öldüğümüz gün kimse
bize bankada kaç paranız var diye sormaya-
cak. Hayata ne kadar dokunduğumuzu sora-
cak. Ben de o yüzden 1 milyon kişiye
dokunacağım dedim. O insanlarla beraber
babamın adına okul yaptırmak en 
büyük misyonum.

nPeki şimdiye kadar aldık artık verme za-
manı diyorsunuz. 80-90 yaşında gelmesine
rağmen sürekli alan, sürekli para peşinde
koşan insanlara ne demek lazım?
Şimdi sistem bize bunu hep öğretiyor. Özel-
likle vahşi kapitalizm de hep al al al diyor.
Daha iyi pozisyon ol daha büyük ev al daha
büyük araba al. Sürekli al al al. İnsanlar bunu
doğru sanıyor. Yaşım 48. 70 kadar ülkeye git-
tim, büyük holdinglerle çalıştım. Ve çok başa-
rılı olan insanlarda keşfetttiğim bir şey var.
Almak değil vermek. Verdikçe daha çok alıyor

daha çok büyüyorsunuz. Ben de bunu anla-
dığım günden beri bol bol veriyorum. Bana
günde 50 mesaj geliyor. Ya para istiyorlar ya
iş istiyorlar. En büyük bankada olsam kim-
seye nedensiz para vermeyi doğru bulmuyo-
rum sürekli iş de veremem. Bilgimi veririm.
Bilgiyle siz kendinizi şekillendirebilirsiniz.
Bunun güzelliğini keşfettim. Ama o tarz in-
sanlar bunu keşfedememiş. Sürekli almak
derdindeler. Bence zarardalar.

nDiğer hedefinize gelelim. Babanız adına bir
okul dediniz. Okulu nereye yapmayı düşünü-
yorsunuz?
Şu anımda bile bana sağ olsunlar 'Ziya Bey
yapın biz de bir tuğla koyalım' diyorlar. Şu an
anons etsem yapabilecek durumdayız.
Babam Köy Enstitüleri mezunu muazzam iyi
bir öğretmendi. İnşaatı da bilirdi, sanatı da.
Bir yere gittiğinde o köyü komple kalkındıran
bir ekol yetişmişti. Ama ne yazıkki 1950'de
kaldırdılar. O yüzden babamın okulu deyince
gideyim bina dikeyim değil. Ben Köy Enstitü-
leri ruhunu yaşatmak istiyorum. Sevgili
Ekrem İmamoğlu, kent enstitüleri kuracağız
demişti. İşte beklediğim okul bu şekilde köy
enstitüleri seviyesinde bir okul yaratmak. Ba-
bamın ismini orada yaşatmak istiyorum. Sa-
bırsızlıkla Ekrem İmamoğlu'nun kent
enstitülerini açmasını bekliyorum. Ben de
bunlardan birini yapmaya talibim. Adı Hüse-
yin Yılmaz Kent Enstitüsü olursa çok da
mutlu olurum.

nUmarız. Bu şekilde sizin gibi çok gönüllü
çıkar. Bildiğiniz gibi Ekrem Bey'in kreşler pro-
jesi de vardı. Şu an 13-14 ilçede kreşler açıldı.
Ve bunlar da devam edecek. 
Burada da ben size sorayım. Benim politik
bir tarafım yok. Siz gazeteci olarak şu dö-
nemde herkesin taraf seçtiği bir yerde bunca
yıl o gazeteyi çıkararak nasıl oluyor da taraf-
sız kalıyorsunuz. Ben de size bunu sormak
isterim...

nZiya hocam çok sağ olun. Var olun. Ben bu
soruyla sık karşılaşıyorum. Geçtiğimiz gün
bir ortamda Ankara'dan gelen bir beyefendi
aynen şunu sordu; 'Siz hangi düşüncedesiniz,
gazeteniz ne tarafta?' Yani artık hep bir taraf
olmak zorundasınız gibi anlaşılıyor. Ben de
bunu soğuk kanlı bir şekilde cevaplıyorum.
Birinicisi gazetecilik evrensel normlarında ga-
zetecinin tarafı okurudur, yurttaştır, halktır,
hukuktur, vicdandır. Ben bunlardan tarafım.
Bu tarafta olduğum için benim için A Parti, B
Parti gelir geçer. İnsanlık kalır. İnanın bizim
gazetemiz de bu anlayışla yola devam ediyor.
Mesela bugün ki gazetede manşetimizde eği-
timi işledik. Her partiden görüşe yer verdik.
Biz hep deriz siz yaşarsınız biz yazarız. İyi
şeyler yaşarsanız iyi şeyler yazarız. Kötü şey-
ler yaşarsanız kötü şeyler yazarız.
Süpersiniz. Bir söz var; “Yaşlandıkça insanla-
rın neler söylediğine değil neler yaptığına ba-
kıyorum” diye. Birçoğu söylüyor da; ne
yaptıkları daha çok önemli. O yüzden mutlu
oldum. Dünyadaki en önemli şey kişisel geli-
şim. Kişisel gelişim deyince insanlar önemse-
miyor. İki günlük eğitim alıp ortalıkta yaşam
koçu diye gezen insanların boş boş cümleleri
buna sebep oluyor. Oysa fiziksel bir gelişim
sergilerken zihinsel olarka da gelişmemiz
lazım. Bakın hayattaki en önemli şey iletişim.
Peki bize hiç iletişim eğitimi verdiler mi? Yok.
Her gün haberlere bakın o ona saldırdı o onla
kavga etti. Niye çünkü iletişim eğitimi yok.
Bana deseniz ki her yerde müdürlük yapmış-
sınız. Boşverin bunları. Ben diyorum geliriniz
kişisel gelişim çapınızı geçemez. Ne Türki-
ye'nin ne dövizin ne pandeminin suçu. Bu ça-

pınızla ilgili. Kişisel gelişim çapınızı 5 bin li-
raya çıkarırsanız 4 bin kazanırsanız. Ama ki-
şisel gelişim nedir? Soru sormayı bilmek sizi
bambaşka birine çevirir. Dinlemeyi bilmek.
Doğru iletişim. Hayal kurmak, hedef belirle-
mek ve harekete geçmek. Yeri geldiğinde hayır
demek yeri geldiğinde hayırı evete çevirmek.
Bunlar hep kişisel gelişim. Bunlara dikkat et-
memek kendinize hakarettir. Burada iki grup
var. Alaylı kişisel gelişimciler. Ve okullu kişisel
gelişimciler. Bir tane bile ekmek satmamıştır
ama size satmış gibi anlatır. O yüzden böyle
bir kişisel gelişim desteği alacaksınız hem
alaylı hem okullu bir kişi seçin. Yaşam koçu
kelimesinden kaçın. İnsanlara nereden eğitim
aldığını sorun. O yüzden sağdan solan iki
kitap okuyan, iki saat eğitim almış insanlara
paranızı kaptırmayın. Yaşam koçluğu diye bir
şey yok. Profesyonel koçluk vardır. Sizin
zaman yönetiminizi sorununuzu da konuşu-
ruz, sigarayı bırakma arzunuzu da konuşu-
ruz. Hayata dair her şeyi konuşuruz.

nPeki kişisel gelişim çapınız ne kadarsa geli-
riniz o kadar dediniz ama kimileri eğitimsiz,
yaşamamış ama lüks bir hayat yaşıyor. Kimi
de ODTÜ mezunu ama işsiz. Bu nasıl 
oluyor?
Bakın o lüks içindeki adam neyi keşfetmiş:; ti-
careti, pazarlığı. Orayı keşfedip oradan parayı
bulmuş. Kişisel gelişimin içinde bunlar da
var. Bakın müdürlük yaptığım yerlerde gör-
düm ki; kimi insanlar konuşmayı bilmiyor
ama benden daha iyi ticaret yapıyor. Bizim
için iflas utançtır, borç utançtır ama o insan-
lar için sorun değil. Evini ipotekler, borç alır,
al sat yapar. Yani ticarete yatırım yapıp kişisel
gelişimini sürdürmüş.

nŞimdi pandemi dolayısıyla sık duyuyoruz
biraz evde boş kalan ev hanımları, iş peşinde-
ler. Koşturmak istiyorlar. Biz de onlara dijitale
geçin diyoruz ama siz dijital derken ne kast
ediyorsunuz veya başka önerileriniz 
olabilir mi?
Çoğu insan başına bir şey gelene kadar hare-
kete geçmiyor. Ne zaman işsiz kalıyor o
zaman harekete geçiyor. Mesela maaşlı bir
işte çalışıyorsunuz ne kadar zaman gittiği
yere kadar diyorlar. Şimdi çalışırken 100 kişiyi
arayın 100'ü de açar. Bir yerde çalışıyorsunuz
diye. Ama 3 ay geçsin kovulun işsiz kalın o
yüz kişinin kaçı telefonunuzu açacak. Ne di-
yecekler. Borç para ister, iş ister... Dolayısıyla
bir şey yapacaksanız 100 kişi telefonunuzu
açacakken yapın. Bakın bana diyorlar ki nasıl
bu kadar mutlusun... Bakın Japonlara biz de
40 yaşında emekli olalım diyoruz. Japonlar
90 yaşında hala sabah kalkıp çalışıyorlar. Fel-
sefeleri şu iş yaparken dört şeye bakın; ha-
yatta sevdiğiniz işi yapın, iyi olduğunuz işi
yapın, para kazanacağınız işi yapın, dünyaya
faydası olacak işi yapın... Bize bakıyorlar ne
diyorlar; sizden iyi savaşçı olur. Osmanlı ba-
şarılı oldu dediler ki sizden tarımcı olur ta-
rıma yöneldik büyük sonra sizden iyi beyaz
yakalı olur dediler. Kredi kartı diye de bir şey
icat ettiler. Ve 40 yıl haftada 40 saat çalışıyo-
ruz. Sonuç hiçbir şey. Ev al borç, araba al
borç. Ömrünün sonuna kadar borç al ve
vakti geldiğinde öl. İnsanlar 25 yaşında ölür
75 yaşında gömülür diyoruz. Ruhlarını işe
girmeden kapıda bırakan insanlar bunlar. Gi-
diyorlar görevimi yaparım, kapımı kapatırım
diyorlar.

nAma bazı insanlar çaresiz. Bugün 17 mil-
yon işsiz var.

Ne yapsın
insan-

lar?

Seçeneceksiz insan yoktur. Yanlış seçim
yapan insanlar vardır. Günde insanlar 4 saa-
tini ya tv başında ya sosyal medya başında
geçiriyor bu ayda 120 yılda 1 400 kırk saat
yapar. Bunu bölün 1 yılda kaç gün boşa çıkı-
yor. Neredeyse 60 gün kullanabilecek alanı
varken aylaklık yapıyor, çünkü aylaklık yap-
masa çalışması gerekecek. Hiçbir şey bilmi-
yorsanız doğrudan satış araştırın. Çözüm
hep var. Yeter ki bir şey yapmak isteyin, araş-
tırmacı olun. Sizden önce o yola çıkan insan-
lardan tavsiye alın. Yeter ki yola çıkın.  Bakın
iki arkadaş sohbet ediyor ederleken içeriden
bir ses geliyor. 1 saat boyunca bir inleme sesi.
Bir arkadaş diyor ki ya bu ses ne; öbürü diyor
ki ya içeride köpeğim var. Çok sevdiği bir
yerde kıymık var hep oraya oturuyor. Bu
misal. Yani kıymık batıyorsa bedel ödeyecek-
sin. Alınteri akıtacaksın, gece de çalışacaksın.
Fazla mesai yapacaksın. Gece eve geldiğinde
6 saat daha çalış bakalım çözüm 
bulamayacak mısın.

nPeki Türkiye'de eğitim gönüllüsü olarak.
Eğitim sektörünü nasıl buluyorsunuz?
Bizim zamanımızda öğretmene bir saygı
vardı. Dersten geçmenin kıymeti vardı. Ben
ilkokulda hiçbir dersimden pekiyi almadım.
Babamdı öğretmenimdi. Nasıl oluyor derdi
resim dersi de pekiyi matematik dersi de.
Şimdi derse gir, girme geçiyorsun. O yüzden
gördüğüm bu sistemin doğru olmadığı yö-
nünde. Yurtdışında ilkokulda sunum teknik-
leri öğretiliyor. Türkiye'de 40 yaşına gelip
sahneye çıkamayan insanlar var. Yurtdışında
iletişim öğretiliyor. Ana konu ezbere dayalı
değil hayatına katkı verecek bir eğitimin su-
nulmasıdır. Buna değer verilmesi gerekiyor. 

nPandemi süreci nereye gidiyor? Neler ola-
cak neler yaşayacağız?
Pandemiyle maalesef yaşıyoruz. Ve görüyo-
ruz ki insanlar çok dikkatsiz. İnsanlara ba-
kıyorum maske takın diyorlar adam
maskesinin indirdi hapşurdu geri maskesini
taktı. Yani buna biz önlem almazsak devlet
ne yapsın? Ben mesela yeniden yasakları
bekliyorum. Ekim-Kasım-Aralık'ta yine bir
hapis dönemi bekliyorum. İnşallah olmaz
ama maalesef olacak gibi 

görünüyor. 

İ nstagram hesabımdan yaptığım canlı yayın ile dün
yine önemli bir konuk ağırladım.
Başarı Mühendisi, iş insanı, profesyonel koç,

yazar, kişisel gelişim uzmanı ve eğitim gönüllüsü olarak
kendisini tanımlayan Ziya Şakir Yılmaz ile bir saat bo-
yunca hem keyifli bir sohbet yaptık hem de izleyenler
önemli mesajlar aldılar.

Yılmaz'ın iki önemli hedefi var.
Bir tanesi 1 milyon insanın hayatına dokunmak.
Diğeri ise babası Hüseyin Yılmaz adına bir okul 

yaptırmak.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-

moğlu'nun 'Kent Enstitüleri' projesini çok önemsediğini
kaydeden Ziya Şakir Yılmaz 'istesem bugün babam
adına okul yapacak güçteyim Ancak amacım bunu daha
da anlamlaştırmak' diyerek İmamoğlu'nun bu projesine
de destek vermeyi amaçlıyor.

*
Program boyunca 60 dakika nasıl geçti ben de hiç sı-

kılmadan dinledim.
Aklımda kalanların bazılarını bir kez daha buradan

aktarmak istiyorum.
Böylece hem programı kaçıranlara bir de bu yazı ile

önemli tiyola verelim.
Hem de kendi adıma bazı tiyoları gözden geçirelim.
En çok aklımda kalan mesaj birisi ile doğru iletişim

kurmanın yolunun doğru sorular sormak olduğu fikridir.
Gerçekten de gerek eşiniz dostunuz aileniz evlatları-

nız ile, gerek yeni tanıştığınız birisi ile şayet doğru soru-
lar, mantıklı cevaplar veya samimi bir diyalok
kuramıyorsanız o kişi ile anlaşma ihtimaliniz 
zayıflaşıyor.

Dinlemesini bilmek kuralı da çok önemli.
Boşuna dememişler, iki dinle bir söyle. Zira iki kulak

ve bir dil de buna en güzel örnektir.
Bir de biz Türk insanı olarak genelde birisi Bir şey

söylerken dinlemeyiz, hemen gardımızı alır cevap ver-
meyi düşünürüz.

Karşımızdaki bir hastalığından mı bahseder.
Biz hemen anında, benim de var, aynısı, eniştemin de

var, teyzemin de var.
Ya arkadaş bir dur adam anlatsın, geçmiş olsun de,

Allah şifa versin de, hemen nden atağa kalkarsın.
Bir diğer önemli tiyo, Ziya hoca çalışmaktan bahsetti.
Sevdiğin işi yapmaktan.
İyi bildiğin işi yapmaktan.
Para kazanacağın işi yapmaktan ve dünyaya faydası

olacak işi yapmaktan bahsetti.
Bunlardan bahsederken de Japonların 4 Y'sini örnek

gösterdi.
Ve şayet insan bu dört seçenekli işini yaparsa çalışmış

olmayacağından işteyken bile hobi gibi geleceğinden
bahsetti.

Buna kendimi örnek gösterebilirim.
Şayet bu hayatta gazeteci olmasaydım kim bilir nasıl

sıkılırdım işimden.
Daha önce 'Size bir sır vereyim mi' kitabını da yazan

Ziya Selçuk Yılmaz bu aralar yeni bir kitap yazdığını ve
yakında yayınlanacağını keydetti.

Bizde kendisine başka kimlerin kitabını önerirsiniz
diye sorduk.

Robert Kiyosaki'nin 'Zengin Baba Yoksul Baba' kita-
bını önerdi.

Bakalım bu kitapta neler yazıyor diye bir göz attım.
Bu kitapla ilgili bulduğum bir yorumu sizlerle paylaş-

mak istedim:
Bir çoğumuz iyi bir maaşın bütün maddi sorunlarıı

çözeceğini düşünüyoruz. Fakat, daha çok para, sorunları
çözmüyor. Aslında asil sorunlarımızı çözen sey daha çok
para kazanmanın yollarını bilmekten geciyor.

Şöyle ki, bir çoğumuzun asıl sorunu ömür boyu sa-
dece para için çalışmak, çektiğimiz zahmet ve verdiği-
miz zamanin karşılığında sadece maaş almak. Aslına
bakarsak, bir çoğumuz “ilk önce para için çalışmalıyız
ki, para biriktirelim”. Bu bir gerçek. Fakat gercekten
zengin olmak isteniyorsa öyle hareket edilmeliki, kisi
para için değil, parası onun için çalışsın ve katlanarak
büyüsün.

Para kazanmak aslında bir bilim. Oyle bir bilim ki
okullarda ve üniversitelerde öğretilmiyor. Okullarda öğ-
retilen ve insanlara aşılanan şey iyi bir kariyer yapmanın
yolları sadece. Bu yüzden çoğu aileler evlatlarına benzer
şeyler öğreterek onları aynı yola yönlendiriyorlar. Eğer
anne babanız gelirlerini kendisi kazanmışsa ve o en zen-
gin %1’lik kesimden değilse, size bir nevi fakir olmanın
yollarını öğretmiş olacaklar. Sizin kötülüğünüzü istedik-
lerinden değil tabi ki. Böyle yapmalarının sebebi kendi-
lerinin de bu konuda bilgisiz ve tecrubesiz olmaları ve
ilgili konuda hic kitap okumayarak hep aynı şekilde dü-
şünmeye devam etmeleri.

Benim de benzer bir hikayem var. Benim ailem de, o
%1’lik kesimden değiller. Onlar beni kendileri de fark et-
meden aslında fakirligetesvik etmisler . Bana her zaman
üniversiteyi kazanıp bir meslek sahibi olmamı, ardından
da iyi maaşlı, sigortalı bir iş bulmamı söylüyorlardı.
Hatta yaşadığım ülkede kendi işimi kurmama rağmen,
bana hala : ‘Ah be çoçuğum keşke sen de maasli bir işe
girseydin.. Ne kadar iyi olurdu. İş arıyor musun bari ev-
ladım’ diye soruyorlar.

Sırf bu yüzden ben hiç bir hevesim ve isteğim olma-
dan hukuk bölümünü kazanip okudum ve boylece tam
da onların istediği şekilde hayata başlamis oldum. Ama
Zengin Baba, Yoksul Baba tarzi kitaplar okudukça, bu
kitapların sadece birinden bile, 4 yıllık lisans eğitimimde
ogrenemeyecegim kadar çok şey öğrendiğimi fark et-
meye başladim. Okudukcabu kitapların yazarları benim
için zengin baba olmaya başladılar ve ben üniversite ilk
sınıfin sonundan itibaren kendi işimi yapmaya başladım.

Eğer siz de benim gibi, bu bahsettigim en zengin
%1’lik kesime mensup ailelerde doğmadıysanız, o
zaman Robert Kiyosakinin bu kitabını okumanızi sid-
detle tavsiye ederim.

*
Doğrusu ben Ziya Şakir Yılmaz'ı tanımaktan ve

onunla her seferinde yaptığım sohbetlerden dolayı çok
mutluyum.

Keyif alıyorum.
Öğreniyorum.
Bilgileniyorum.
Kısmetse haftaya da ben Ziya hocanın instagram ka-

nalına konuk olacağım.
Böylece network ağımızı sizlerle birlikte daha da 

büyüteceğiz.
Bekleriz...

İş insanı ve Kişisel Gelişim Uzmanı Ziya
Şakir Yılmaz'la, hayatımızda neleri
değiştirebileceğimize ve zamanımızı
nasıl daha doğru kullanabileceğimize
dair keyifli bir sohbet gerçekleştirdik.
“İnsan her zaman özüne dönmeli” diyen
Yılmaz; “Her ne şartta olursa olsun önce
kendinize yatırım yapmalısınız” dedi

MEHMET
MERT

SÖYLEŞİ

nEkonomi için ne demek lazım?
Ülkelerden daha önemli bir şey var. Sizin
kişisel gelişim çapınız. Aynı pandemi dö-
neminde birileri battı birileri işini iki ka-
tına çıkardı. Birileri işsiz kaldı birileri terfi
aldı. Ülkelerde politikacı değişir sistem
değişir. Ama ülke bizim koşullar hepimiz
için aynı. Dolayısıyla değiştiremeyeceği-
niz şeylere değil kendinize odaklanın.
Pandemi döneminde 1000 kişilik eğitim-
ler verdim. Normalde yapamadığımı
yaptım. Yani ülke hepimiz için aynı. Dolar
hepimiz için aynı. Aynı sektörde birileri
batıyor birileri çıkıyor. Fark ne? İletişim
bilgimiz, yeteneklerimiz, çalışkanlığımız,
sabrımız. O yüzden yine insan içine dön-
meli. Ondan bundan şikayet etmek kolay
insan önüne bakmalı. Çözüm her zaman
sizdedir.

BİRİLERİ BATIYOR
BİRİLERİ ÇIKIYOR

nEkonomiye dönersek bu dolar, euro, altın nereye gidiyor? 
Yıllardır bu ülke battı diyorlar. Batmayacak. Bu ülke devam ede-

cek. Ekonomi devam edecek. Siz kendinize bakın. Ekono-
mik köle olmamak yeter. Üretim, üretim, üretim. Eğer

üretirseniz ekonomik köle olmazsınız. Dolayısıyla bizi
kurtaracak şey katma değerli üretim. Yazılımda, diji-

talde, tarımda, makinede. Ama katme değerli ve mar-
kalaşarak değerli üretime gitmek gerek. Dolayısıyla

koşullar ne olursa olsun kendinize yatırım yapın.
Paranız varsa; arsa alın demeyeceğim. Ama tv

de gördüm bir gün bir profesöre sordular Ayşe
Hanım'ın 100 bin lirası var ne yapsın eğitime
yatırsın dedi. Çok doğru insan kendini geliştir-
meye para yatırmalı.

EKONOMİK KÖLE
OLMAMAK YETER

nYaş 51. Hala çalışıyoruz. Şimdi gençlik-
tekinden daha çok çalışıyoruz. Hele bir iş-
verenseniz bu çağda daha çok
çalışıyorsunuz. Şimdi günde 15-16 saat
çalışırken siz diyorlar ki “Mehmet
Mert'in keyfi yerinde” sen ne yaptın peki
hep tatil. Haklısıınz yani. Peki gençlerle
ilgili bir soru soralım. Ebeveynler çocuk-
ları nasıl yetiştirsin?
Bilgeye sormuşlar ne bilirsin diye; had-
dimi bilirim demişler. Şimdi benim çocu-
ğum yok o konuda uzman değilim. Ama

birçok anne baba kendi hayatındaki pişman-
lıklarını çocuklara yıkıyorlar. Geçen bir ha-
nımefendiyle konuşuyorum dünyanın sayılı
okullarından birinde okumuş mühendis
olmuş niye annesi istediği için. Ya bırakın ço-
cuklarınız neyi seviyorsa onu yapsın. Sevdiği
mutlu olduğu şeyleri yapsın. Bakın siz de
yoğun çalışmıyorsunuz yaptığınız şeyden
zevk alıyorsunuz çünkü. Sevdiğiniz işi yapar-
sanız bu hobidir yorulmazsınız. Yani sevdiği-
niz işi yapmak mümkün. O yüzden bırakın
çocuklar da sevdiği alanlar yoğunlaşsın. 

SEVDİĞİNİZ
İŞİ YAPIN
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T CDD'ye bağlı 3 bağlı ortaklı-
ğın TÜDEMSAŞ, TÜVA-
SAŞ ve TÜLOMSAŞ genel

müdürlüklerinin birleştirilmesi so-
nucu kurulan (TÜRASAŞ) Genel
Müdürü Mustafa Metin Yazar ve
beraberindekiler Sivas Ticaret ve Sa-
nayi Odası (STSO) Başkanı Mus-
tafa Eken’i ziyaret etti. STSO
Başkanı Mustafa Eken, 3 bağlı or-
taklığın birleştirilmesi gündeme gel-
diği zaman ortaya atılan
'TÜDEMSAŞ kapatılacak, taşına-
cak’ yorumlarına karşı böyle bir
şeyin asla olmayacağını söylediğini
belirterek, "Eskişehir, Sakarya ve
Sivas sanayi odası başkanları olarak
Sayın Ulaştırma Bakanımızı ve siz-
leri ziyaret etmiştik. Sizlerle yapmış
olduğumuz görüşmede TÜDEM-
SAŞ, TÜVASAŞ ve TÜLOMSAŞ’la
ilgili kapatma, taşıma gibi bir duru-
mun söz konusu olmadığını, aksine
bu kurumları daha aktif, daha fazla
üreten kurumlar yapacağınızı söyle-
miştiniz. Sizden aldığımız o günkü
enerjiyle bunu Sivas’ta basın toplan-
tısı yaparak kamuoyu ile paylaşmış-
tık. TÜRAŞAS Sivas Bölge
Müdürlüğü memleketimiz ve sana-

yicimiz için çok önemli bir
kurum. Bizler hem oda yö-
netimi olarak hem de üre-
ten, istihdam sağlayan iş
insanları olarak her zaman
sizlerin ve Sivas Bölge Mü-
dürlüğü'müzün yanında
olacağız" dedi.

Kapasiteyi de
artıracağız

TÜRASAŞ Genel Müdürü
Mustafa Metin Yazar da
amaçlarının 3 bağlı ortaklı-
ğın birleştirilmesi sonucu kurulan
TÜRASAŞ’ı bir dünya markası yap-
mak olduğunu söyledi. Yazar, "Hiç
kimse TÜRASAŞ Sivas Bölge Mü-
dürlüğü'müz ile ilgili kapatılacak, ta-
şınacak gibi yorum ve düşüncelere
itibar etmesin. Bu konuda endişe
duymasın. Üç bağlı kuruluşun bir-
leştirilmesi ve bir çatı altında toplan-
ması demek güçlerimizi daha aktif
kullanmak demektir. İş kapasitemizi
ve neticesinde istihdamı artırmak
demektir. Ankara’da yaptığınız ilk zi-
yarette sizlere de bu konuyu arz et-
miştim. TÜRASAŞ’ın bölgede ve
dünyada demiryolu sektöründe söz

sahibi olması için siz iş adamları-
mıza, sanayicilerimize ihtiyacımız
var" dedi. Yazar, Sivas Ticaret ve Sa-
nayi Odası'nın Sivas’ın en önemli
sivil toplum kuruluşu olduğunu be-
lirterek, "Sürekli irtibatta olacağız"
diye konuştu.

Yazar'a hediyeler verildi

Konuşmaların ardından Eken, Ya-
zar'a çeşitli hediyeler verdi. Ziyarette
TÜRASAŞ Genel Genel Müdür
Yardımcıları Mustafa Ersoy ve İrfan
İpşir’le birlikte TÜRASAŞ Sivas
Bölge Müdürü Atanur Karadağ da
hazır bulundu. DHA

PERŞEMBE 24 EYLÜL 2020

BORDÜR VE TRETUVAR ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre aşağıdaki hususlarda , düzeltme ilanı 

yayımlanmasına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulmasında düzeltilen maddelerin esas

alınması gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/483498

1- İdarenin

a) Adresi : PİRİ REİS CADDESİ NO.5 34782 MERKEZ MAHALLESİ 

ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2166000600 - 2166000661

c) Elektronik posta adresi : fenisleri@cekmekoy.bel.tr

ç) Ön yeterlik/İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-Düzeltmeye Konu İlanın Yayımlandığı

a) Kamu İhale Bülteninin tarih ve sayısı : 18.09.2020 - 4196 

b) Gazetenin adı ve tarihi (yayımlanmış ise) : GAZETE DAMGA - 18.09.2020

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

5.1 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

5.2. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate 

alınarak belirlenecektir.

5.2.1  A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.

A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 50 PUAN)

Teklif fiyatı puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif edi-

len en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 50 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x

50) / TF formülü ile hesaplanacaktır. 

Bu formülde;TP: Teklif puanı,TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fi-

yatı, TF: İstekli teklif fiyatı,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 50 PUAN)

Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 50 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren isteklilere

ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif

bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının %70  -

%130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda yer alan

puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70  - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamaya-

caklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.

A.3. Toplam puan (TTP):Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır:

TTP = TP + KTP

A.4. Fiyat Dışı Unsurlar Dikkate Alınarak Değerlendirilmiş Teklif Bedeli :Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak

değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesaplanacaktır.

Bu formülde;FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli, ETF: Top-

lam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder.

Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklif : “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alına-

rak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.”

NOT: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.

DÜZELTME İLANI
BORDÜR VE TRETUVAR ONARIM İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1224988)

6 EKONOMİ

Türkiye Mobilya
Sanayicileri Derneği
(MOSDER) Baş-

kanı Mustafa Balcı, “Sektörü-
müzde ihracat konusu, bundan
10 sene öncesinde olduğu gibi
‘dişimizi tırnağımıza takarak gi-
riştiğimiz bir yol değil’, artık 180
ülkenin hanesine doğrudan
giren Türk mobilyasının tasa-
rım, kalite, hızlı üretim ve iş
gücü ile birlikte jeopolitik gücü-

nün de lojistik anlamda büyük
bir avantaj sağlayarak ulaştığı
bir başarı hikayesidir." dedi.
MOSDER'den yapılan açıkla-
maya göre, Türkiye’de dış ticaret
fazlası veren sektörlerin başında
gelen mobilya sanayisinin
dünya genelindeki yükselişi
devam ediyor. Son yıllarda ihra-
catta sürekli artı yönde gidişat
izleyen Türk mobilya sektörü-
nün, küresel mobilya pazarın-

daki büyüklüğü 6 basamak bir-
den atlayarak ihracat yapan ül-
keler arasında sekizinci sıraya
yükseldi.

Bir başarı hikayesi 
arzuluyoruz

Türkiye’nin 2019 yılı mobilya ih-
racatının 3,5 milyar dolara ulaş-
tığını aktaran Balcı,
“Sektörümüzde ihracat konusu,
bundan 10 sene öncesinde ol-

duğu gibi ‘dişimizi tırnağımıza
takarak giriştiğimiz bir yol değil’,
artık 180 ülkenin hanesine doğ-
rudan giren Türk mobilyasının
tasarım, kalite, hızlı üretim ve iş
gücü ile birlikte jeopolitik gücü-
nün de lojistik anlamda büyük
bir avantaj sağlayarak ulaştığı
bir başarı hikayesidir." ifadelerini
kullandı. Balcı, "Bir önceki yıla
bakıldığında bile ihracatta 12
basamak yükselen mobilya sa-

nayimizin önü açıktır. İtalya gibi
yakın coğrafyamızda yer alan
ülkelerle pazarda rekabet etmeyi
değil direkt İtalya’nın dünya pa-
zarındaki yerini almayı amaçlı-
yoruz. 2023 yılı hedeflerimiz
doğrultusunda ise Türk mobil-
yasının küresel boyutta, devler
liginde ilk 5’te yer almasını sağ-
lamak üzere var gücümüzle ça-
lışmaya devam edeceğiz."
değerlendirmesinde bulundu.

Mobilya sektörü ihracatta zirveye erdi

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim
Şirketi (TÜRASAŞ) Genel Müdürü Mustafa Metin
Yazar, TCDD'ye bağlı 3 ortaklığın birleşmesiyle 
kurulan şirketin hedeflerinin iş kapasitesi ve
istihdamı artırarak, demir yolu sektöründe
dünyada söz sahipliği elde etmek olduğunu söyledi

TURASAS ISTIHDAMA
BUYUK KATKI VERECEK

1 MiLYONLUK

ENERJi YATIRIMI

Mars Logistics, yakla-
şık 1 milyon dolarlık ya-
tırım yaparak Avrupa

Yakası’nın GES (Güneş Enerji
Santrali Sistemi) projesini hayata
geçireceğini duyurdu. Hadımköy
Lojistik Merkezi’nin 12 bin 98 met-
rekarelik çatı alanının güneş panel-
leri ile kaplanacağı projede 4 bin
914 adet fotovoltaik güneş paneli
kullanılacak. Çatı Üstü Güneş
Enerji Santralinin kurulu gücü ise 2
MW olacak ve yıl boyunca 2,5
MWh/yıl elektrik üretebilecek. Av-
rupa Yakası’nın en büyük GES pro-
jesi ile üretilecek elektrik enerjisinin
tesis genelinde kullanılması planla-
nıyor. Doğaya saygılı iş yapma an-
layışı ile sürdürülebilir projeler
üretmek hedefleri ile yapılan araştır-
malar neticesinde başlanan proje-
nin 1 Ekim 2020 tarihinde bitmesi
ve kullanıma hazır hale gelmesi
bekleniyor.

Bakış açışı değişti

Mars Logistics Yönetim Kurulu
Başkanı Garip Sahillioğlu, projenin

birden çok amaca hizmet edeceğini
belirterek, “Hadımköy Lojistik Mer-
kezi Çatı Üstü Güneş Enerji Sant-
rali, Hadımköy Lojistik Merkezi’nin
inşaatından itibaren gündemde
olan ve 2019 yılı itibariyle stratejik
eylemlerimize dahil ederek hayata
geçirdiğimiz, aynı zamanda küresel
sürdürülebilir kalkınma hedeflerin-
den de birden çok amaca hizmete
edecek tesis, küresel kalkınma he-
defleri, sürdürülebilirlik projelerimiz
ve yaşam döngüsü bakış açımızla
şekillendi” dedi.

Ağaçlar kurtulacak

Projenin, doğadaki olumlu etkilerini
kısa vadede göstereceğine dikkat
çeken Garip Sahillioğlu, “Projeyi,
yenilenebilir enerjinin genel avantaj-
larının yanı sıra, çevreyi fosil enerji
teknolojilerine göre çok daha az et-
kileyen temiz enerji kaynağı olması,
sonsuz enerji kaynağı üretmesi, sera
etkisi ve küresel ısınmaya pozitif et-
kileri nedeniyle tercih ettik. Proje
kapsamında üretilecek elektriğin
karşılığı olarak yıllık 1 milyon 133

bin 63 ton karbondioksit kurtarıla-
cak ve yıllık 94 bin 469 adet, 25 yıl
sonunda ise 2 milyon 361 bin 725
adet ağaca karşılık emisyon azal-
tımı olacak” ifadelerini kullandı.

Avrupa Yakası’nın GES
(Güneş Enerji Santrali
Sistemi) projesi, Mars
Logistics’in yaklaşık 

1 milyon dolarlık
yatırımı ile hayata
geçirilecek. Proje ile
Hadımköy Lojistik
Merkezi’nin 12 bin 
98 metrekarelik çatı

alanı güneş 
panelleriyle 
kaplanacak

ZAYİ İLANLARI
Avcılar Vergi Dairesi'nin 520 000 6618
vergi sicil numaralı ve 15602837350

TC Kimlik numaralı mükellefiyim. 
Anlaşmalı matbaaya bastırdığım

113351-113500 arası seri numaralı
3 adet fatura koçanım kaybolmuştur.
Hükümsüzdür. Samet Karapınar.

Ali Kul Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nden almış olduğum tasdikna-
mem kaybolmuştur. Hükümüzdür.

Hakan Tayranoğlu.

İşletmemize ait İngenico marka,
iWE280 model, Sicil No: JH20095085
olan yazarkasa pos cihazımızın ruhsatı

kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Mor
Hediyelik Eşya Teks. Optik San. Ve Tic.
Ltd.Şti VD: Beylikdüzü 6220658226.

Beylikdüzü Migros MADO.

Oyun sektörü
yükselen trend
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de oyun sektörü her
geçen gün büyüyor. Potansiyeli ile büyük yatırım fonları
ve melek yatırımcıları kendisine çekmeye devam eden
sektör son 10 yılda 500 milyon liralık destek aldı

Oyun sektörünün dünya genelinde kay-
dettiği büyüme, her geçen yıl artarak
devam ediyor. Yatırımcılar oyun sektö-

rüne yönelirken Türkiye’de de son 10 yılda, oyun
sektöründeki yerli girişimlere 426 milyon lirayı aşkın
destek verildi. Özellikle mobil oyun sektörüne artan
ilgi neticesinde son olarak yerli oyun şirketi Axell Stu-
dio’nun, Rasyonel Global’den 400 bin dolar yatırım
aldığı duyuruldu. Rasyonel Global Yönetim Kurulu
Başkanı Murat Erat, Türkiye’de önemli bir gelişim
gösteren mobil oyun sektörüne yatırım desteklerini
sürdüreceklerini belirterek “Birbirinden farklı alanlar-
daki yatırım fırsatlarını değerlendiren bir yatırımcı
olarak oyun sektörünü önemsiyoruz” dedi.

TÜRASAŞ Genel Müdürü
Mustafa Metin Yazar (solda)

Ticaret Odası Başkanı
Mustafa Eken’in hediyesini
kabul edip, teşekkür etti.
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Bunlar daha iyi günler!
DEva Partisi Genel Başkanı Ali Baba-
can, corona virüsü yendikten sonra ilk
kez canlı yayına çıktı. Dört dönem mil-

letvekilliği, Dışişleri ve Ekonomi bakanlıkları, Baş-
bakan Yardımcılığı yaptığı AK Parti’den istifa edip
DEVA Partisi’ni kuran Ali Babacan, Türkiye İstatis-
tik Kurumu’nun ‘tüketici güven endeksi’ hesapla-
masında yaptığı değişikliği değerlendirdi;
hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. 

Verilere güven yok

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıt-
layan Babacan, "İktidardaki iki parti de gerçekleri
duymak istemiyor. Gerçekleri söyleyenlere karşı bir
atak başlıyor. Salgınla mücadelede büyük bir emek
var ama eski güven kalmadı. Verilere güven yok.
Sağlık Bakanı’nın Türkiye genelinde açıkladığı
hasta sayısından daha fazla hasta Ankara’da var.
Hükümetin sonuçları daha iyi göstermesi yanlış.
Yöneticilerde ‘moral bozmayalım’ eğilimi oluyor,
bu kabul edilemez. Gerçek tabloyu ortaya koyacak-
sınız ki insanlar daha dikkatli daha tedbirli olsun"
dedi. 

En büyük sorunu işsizlik

Ekonomik krize değinen Babacan, "Ekonomide
moral önemlidir ama sağlam bir gerçeklik lazım.
TÜİK enflasyonu yüzde 12 olarak açıklıyor. Enflas-
yon TÜİK’in açıkladığı rakamlardan çok yüksek.
Esnafın enflasyonu yüzde 30-50 civarında. ‘Devlet
doğruyu söylemiyor’, ‘TÜİK gerçek enflasyon ra-
kamlarını açıklamıyor’ hissiyatı olduktan sonra ya-
tırımcı neden yatırım yapsın? Türkiye’nin en büyük

sorunu işsizlik. Bu kadar işsizliğin olduğu bir ülkede
yatırım olmazsa isşizlik sorunu nasıl çözeceksiniz.
Hükümet en doğru adımları atsa bile işsizliği çöz-
mek zaman alacak" diye konuştu. 

Türkiye yönetilemiyor

"Türkiye tek bir kişinin kararıyla yönetilmez" diyen
Babacan, "Burası küçük bir ada ülkesi değil öyle olsa
Cumhurbaşkanı kontrol edebilir ama burası çok
büyük bir ülke, tek adamla, tek karar merciiyle yöne-
tilemez. Türkiye tek bir kişinin kararlarıyla yönetile-
meyecek kadar büyük bir ülkedir. Cumhurbaşkanlığı
hükümet sistemine geçildi geçileli ülke fakirleşiyor.
Geçen sene Türkiye’nin büyüme oranı yüzde 0.9,
Türkiye yönetilemiyor. Meclisiniz güçlü, yargınız ba-
ğımsız olacak. Dürüst, işini bilen kişilere yetki verip
iyi sonuçlar bekleyeceksiniz"ifadelerini kullandı. 

120 milyar dolar yok oldu

Para politikasının yanlış olduğunu, çünkü Merkez
Bankası'nın bağımsız olmadığını belirten Babacan,
"Dolar kurunu 7’nin altında tutmak için 120 milyar
doları yok ettiler. Bunlar daha iyi günler. Merkez
Bankası, hükümetin sözüyle hareket ettiği için
durum bu hale geldi. Hükümetin, elin ayağını Mer-
kez Bankası’ndan çekmesi lazım. Ocak ayında 40
katrilyon akçeye el koydular. Orta vadeli ekonomi
planı zamanı geçmesine rağmen hükümet tarafın-
dan açıklanmadı. Dolar kurunun yükselmesinin
önüne geçmek için bir adım atılmış olurdu. Hükü-
meti bir kez daha 8 Ağustos'ta yayınladığımız
çözüm önerilerini uygulamaya çağırıyoruz" 
açıklamasında bulundu. 

ELESTIR AMA
OTESINE GECME
Anayasa Mahkemesi (AYM), Başkanı Zühtü Arslan, "Yargı kararları, özellikle AYM ka-
rarları kutsal metinler değildir. Eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir. Eleştirinin eleştiri-
lenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesi büyük ölçüde kullanılan üslûba bağlıdır.
Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadele-
rin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" dedi

AYM'de bireysel başvurunun kabulü-
nün 8’inci yıl dönümü nedeniyle
‘İnternet Çağında Temel Hak ve

Özgürlüklerin Korunması’ konulu sem-
pozyum düzenlendi. AYM Başkanı Zühtü
Arslan, kayınpederi Derviş Tarakçı’nın ve-
fatı nedeniyle Kahramanmaraş’a gittiği
için sempozyumun açılışı için hazırladığı
konuşma metnini Başkanvekili Hasan
Tahsin Gökcan okudu. Arslan, 8 yıl önce
uygulamaya geçen bireysel başvurunun
AYM’nin temel hak ve özgürlükleri ko-
ruma görevini daha da belirgin hale getir-
diğini ifade etti. Arslan, "AYM, her geçen
gün artan iş yüküne ve tüm olumsuzluk-
lara rağmen bireysel başvurunun etkili bir
hak arama yolu olarak kullanılmasını sağ-
lamıştır. 23 Eylül 2012 tarihinden bugüne
Mahkemeye toplam yaklaşık 285 bin baş-
vuru yapılmış, bunun 243 bin kadarı so-
nuçlandırılmıştır. Başka bir ifadeyle
bireysel başvurunun başladığı tarihten bu
yana yapılan başvuruların yüzde 85,5’i ka-
rara bağlanmıştır. Şu anda AYM’nin
önünde 42 bin civarında başvuru bulun-
maktadır. Mahkememiz incelediği başvu-
rularda 10 binden fazla ihlal kararı
vermiştir. İhlal kararlarının temel hak ve
özgürlüklere dağılımına bakıldığında ilk üç
sırada yüzde 54 ile adil yargılanma hakkı,
yüzde 26,7 ile mülkiyet hakkı ve yüzde 5,7
ile ifade özgürlüğü olduğunu görüyoruz"
diye konuştu.

İstisna olan sınırlamadır

Düşünce özgürlüğü ile ilgili Cemil Me-
riç’in "En kötü yanımız müsamahakâr ola-
mayışımız" sözünü hatırlatan Arslan,
"Gerçekten de ifade edilene katılmak zo-
runda değiliz, ama katlanmak zorundayız.
Söyleneni hoş bulmayabiliriz; ama söyle-
yeni hoş görmek ve cömertçe tahammül

göstermek durumundayız. İfade özgürlü-
ğünün alanı geniştir. Özellikle bu özgür-
lükte esas olan serbestlik, istisna olan
sınırlamadır. Bu bağlamda, kural olarak,
şiddet ve terörü teşvik, nefret söylemi, teh-
dit ve hakaret dışında her türlü ifadenin
hukuk düzenince korunması gerekir" görü-
şünü dile getirdi.

Teröristlerin istediği şey

Terörle mücadelenin hukuk içinde sürdü-
rülmesinin anayasal bir zorunluluk oldu-
ğunun altını çizen Arslan, buna uyulup
uyulmadığını denetleme görevinin yargıya,
özellikle de AYM’ye ait olduğunu kaydetti.
Arslan, "Terörle mücadele tarihinde demo-
kratik devletlerin zaman zaman düştükleri
bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara
bırakarak ya da bir süre askıya alarak mü-
cadele etme zorunluluğundan bahsedilir.
Aslında bu tam da teröristlerin istediği
şeydir. Hukuku ayak bağı olarak gören bir
anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mü-
cadeleye gölge düşürebileceği ve uzun va-
dede ağır maliyetlere yol açabileceği
bilinmektedir" dedi.

13. madde uygulanıyor

Arslan, bu ilkelerin internet çağında çok
daha önemli hale geldiğini, internetin
temel hak ve özgürlükler bakımından fır-
satları ve riskleri bir arada sunduğunu
söyledi. Sunduğu fırsatların yanında, in-
ternetin bir taraftan terör, kumar ve çocuk
istismarı gibi suçların işlenmesine, diğer
yandan da başta özel hayata saygı hakkı
olmak üzere birçok temel hak ve özgürlü-
ğün ihlaline zemin hazırlayabildiğini dile
getiren Arslan, AYM’nin bireysel başvu-
ruda internet yoluyla kullanılan temel hak
ve özgürlüklere yönelik sınırlamaları Ana-
yasa’nın 13’üncü maddesinde belirtilen

kriterleri uygulayarak denetlediğini anlattı.

AYM kararları kutsal değil

İfade özgürlüğünün çoğu kez eleştiri özgür-
lüğü olduğunu belirten Arslan, eleştiriyi de-
mokrasinin alametifarikası olarak
tanımlarken AYM’ye yönelik eleştirilere şu
yanıtları verdi: "Yargı kararları, özellikle
AYM kararları kutsal metinler değildir.
Eleştirilebilir, dahası eleştirilmelidir. Bun-
dan en fazla kurumsal olarak kararları eleş-
tirilen yargı kurumu faydalanır. Bununla
birlikte yargı kararlarına yönelik eleştirilerin
faydalı olabilmesi için asgari iki hususun
önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi
herhangi bir metni eleştirmek için öncelikle
onu okuyup anlamak gerekir. Bu yargı ka-
rarları için de geçerlidir. Daha kararın ge-
rekçesi bile yayımlanmadan tamamen
varsayımlar üzerinden yapılan veya yayım-
landıktan sonra okunmadan yöneltilen
eleştiriler kamuoyunu yanlış bilgilendirme
ve yönlendirme sonucunu doğurmaktadır.
Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görü-
yoruz ki, kararlarımız okunmadan, bazen
de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan
eleştirilmektedir. Halbuki sağlıklı bir eleştiri,
okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerek-
tirmektedir. Aksi takdirde kararda söylenme-
yenler, söylenmiş gibi gösterilebilmektedir.
İkinci olarak eleştirinin eleştirilenler bakı-
mından etkili ve faydalı olabilmesi büyük öl-
çüde kullanılan üslûba bağlıdır. Çoğu kez
'nasıl' söylediğiniz, 'ne' söylediğinizin önüne
geçer. Hiç şüphesiz üslûp ya da ifade tarzı
da ifade özgürlüğünün güvencesi altındadır.
Elbette herkes dilediği üslûbu tercih etmekte
serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade ka-
rarı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine
geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira
eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı 
açıktır." DHA

KULLANDIĞIMIZ DİL
KİŞİLİĞİMİZİ YANSITIR
"Esasen kullandığımız dil kimliğimizi
ve kişiliğimizi yansıtır" diyerek Mev-
lana’dan "İnsan, dilinin altında gizli-
dir" alıntısını yapan Arslan, "İfadeye
ve tarzına yönelik tüm bu söylenenle-
rin internet ortamında yapılan açıkla-
malar, paylaşımlar ve kullanılan dil
bakımından öncelikle ve özellikle ge-
çerli olduğunu da vurgulamak iste-
rim. Sonuç olarak AYM Anayasa’nın
ve kanunların kendisine verdiği görev
ve yetkiler kapsamında, Türkiye
Cumhuriyeti’nin temel hak ve özgür-
lükleri güvenceye alan demokratik
hukuk devleti niteliğini korumaya ça-
lışıyor. Görevini en iyi şekilde yerine
getirmek için de çaba gösteriyor. Bu
vesileyle buradan kamuoyuna bir
çağrıda bulunmak istiyorum.
AYM’ye katkı yapmak istiyorsanız,
lütfen kararlarımızı eleştirin. Eleştiri-
leri gerçekten dikkate alıyor ve değer-
lendiriyoruz" çağrısında bulundu. 

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi. "Para
politikası yanlış, çünkü Merkez Bankası bağımsız değil. Bunlar daha iyi günler" dedi

Yasal düzenleme
acilen yapılmalı
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel
Başkanı Mustafa Destici, "Sağlık
çalışanlarına ve sağlık kuruluşlarına
yönelik işlenen suçların cezalarıyla 
ilgili bir yasal düzenleme acilen
yapılmalıdır" ifadelerini kullandı

BBP lideri Mustafa Destici, partisinin
genel merkez binasında düzenlediği
basın toplantısında gündeme dair

açıklamalarda bulundu. Destici, sebebi, şekli ve
gerekçesi ne olursa olsun sağlık çalışanlarına
yönelik şiddeti lanetlediğini belirterek, "Sağlık
çalışanlarımıza yönelen şiddet eylemlerinin en
ağır şekilde cezalandırılmasının artık bir zaruret
haline geldiğini düşünüyoruz. Bu alçakça dav-
ranışlar, sağlık çalışanlarımızla birlikte, sağlık
kuruşlarından hizmet
alan hastalarımızı, verilen
hizmeti ve sağlık sistemi-
nin işleyişini de olumsuz
etkilemesi dolayısıyla,
asla fertlere yönelik işle-
nen suçlar arasında de-
ğerlendirilmemelidir.
Konuyla ilgili, sağlık çalı-
şanlarına ve sağlık kuru-
luşlarına yönelik işlenen
suçların cezalarıyla ilgili
bir yasal düzenleme de
acilen yapılmalıdır" dedi.

Yaşananlar milli mesele

Destici, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri,
Yunanistan, Fransa, Avrupa Birliği ve Amerika
Birleşik Devletleri'yle ilişkileri yakinen takip et-
tiklerini kaydederek, şunları söyledi: "Gelinen
noktada, 'Sevilla haritası' adı verilen saçmalığın
anlaşılmaya başlandığını, muhataplarımızın
diplomasi ve diyalog noktasına yaklaştıklarını
görmekten dolayı memnunuz. Bunu Türkiye
adına bir ilerleme sayıyoruz. Çünkü tüm ihtilaf-
larda haklıyız ve haklılığımızı her şartta, her ze-
minde ifade edecek, haklılığımızı ortaya
koyabilecek durumdayız. Lakin ısrarla şunu bir
kez daha vurgulamak isterim ki, sahada işimizi
tam olarak bitirmeden müzakereye oturup hak
ve menfaatlerimizi masanın konusu yapmama-
lıyız. Önce sahaya dair işleri tamamlayıp, sonra
masaya oturmalıyız. Bu şartlarda, tüm siyasi
partilerimize, konunun, günlük politik çekişme-
lerin dışında tutulması gerektiğini, bugün itiba-
riyle dış politikada yaşananların milli bir mesele
olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum." DHA

Koronavirüs tedavisi sonrası
akciğerlerinde oluşan tahribat ne-
deniyle yoğun bakımda tedavi

gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
Muhittin Böcek'in sağlık durumunda son 24
saat içerisinde olumsuz herhangi bir süreç ya-
şanmadığı, klinik seyrinin stabil devam ettiği
açıklandı. Antalya Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavi-
rüs test sonucunun pozitif çıkmasının
ardından özel bir hastanede tedaviye alındı.
Başkan Böcek'in son koronavirüs test sonuç-
ları negatif çıktı. Astım rahatsızlığı bulunan
Başkan Böcek, sonrasında akciğerlerindeki
yırtılma nedeniyle entübe halde yoğun ba-
kımda tedaviye alındı. Her geçen gün iyiye
giden Başkan Böcek'in son 24 saat içerisinde
durumunun stabil olduğu belirtildi. Antalya
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıkla-
mada, şu ifadelere yer verildi: "Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin
Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi
devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de
olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanma-
mış olup, klinik seyri stabil olarak devam 
etmektedir."

Olumsuz bir
durum yok

FOX TV’de İsmail Küçükkaya’nın sorularını yanıtlayan Babacan, 
“İktidardaki iki parti de gerçekleri duymak istemiyor. Gerçekleri
söyleyenlere karşı bir atak başlıyor. Salgınla mücadelede büyük
bir emek var ama eski güven kalmadı” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanı Adil Karaismailoğlu,
"2003'ten bugüne 162,6 milyar

liralık demiryolu yatırımımızla, 10 bin
959 kilometre olan hat uzunluğumuzu
13 bin 836 kilometreye çıkardık. Ayrıca,
ülkemizi Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile ta-
nıştırdık. 2020 yılı itibariyle 1246 kilo-

metreye ulaşan YHT hattımızla bugüne
dek 53 milyon vatandaşımıza hizmet
ettik" dedi. Karaismailoğlu, "164 yılda
çok önemli mesafeler kat ettik, bundan
çok daha fazlasını inşallah hep birlikte
inanarak ve çalışarak kat edeceğiz" dedi.
Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün demiryollarına büyük

bir önem verdiğini söyleyen Bakan Kara-
ismailoğlu, "1923'ten 1938'e kadar Ana-
dolu topraklarındaki hat uzunluğu iki
katına çıkarılmıştır. 'Demiryolları bir ül-
keyi medenîyet ve refah ışıklarıyla aydın-
latan kutsal bir meşaledir' diyen Mustafa
Kemal Atatürk'ün bu güzel sözü, TCDD
markasının insanımıza ve vatanımıza

olan önemini açıklıyor. Aynı zamanda
gelecek nesillere büyük bir sorumluluk da
yüklüyor. Ancak açık yüreklilikle belirt-
meliyim ki, 1940'lı yıllardan itibaren me-
deniyet ve refah meşalesi
demiryollarımızın büyüme ivmesi durak-
latılmıştır. Vizyon ve planlamada ortaya
çıkan eksiklikler nedeniyle demiryolları-
mız ihmal edilmiştir. Bu durum kabul
edilebilir miydi? Elbette hayır. Demiryol-
larımızı 2003 yılından itibaren yeniden
şahlandırdık" diye konuştu. DHA

YHT hattı 53 milyon kişi taşıdı



İ stanbul Valisi Ali Yerlikaya muh-
tarlar ile pandemi toplantısı dü-
zenlemek üzere Silivri’ye geldi.

Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Ti-
yatro Salonu’nda gerçekleştirilen top-
lantıda İstanbul Vali Yardımcısı
Mehmet Fatih Çiçekli, Silivri Kayma-
kamı Ali Partal, İçişleri Bakanlığı
Muhtarlıklar Daire Başkanı Suna Üs-
tüner, Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, İstanbul İl Sağlık Müdürü
Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilçe sağ-

lık, emniyet ve jandarma müdürleri

ve muhtarlar hazır bulundu.

İyi bir sınav verdik

İstanbul Valiliği tarafından organize
edilen toplantıda konuşan Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri
Belediyesi tarafından koronavirüs sal-
gınıyla ilgili verilen mücadele çalışma-
ları hakkında bilgiler aktardı. Salgının
İstanbul’da en az etkili oldu ilçelerin
başında Silivri’nin geldiğine dikkat
çeken Başkan Yılmaz, “Salgın hastalık
ülkemizde ve Silivri’mizde ilk ortaya
çıktığından bugüne kadar İlçe Kay-
makamımız Sayın Ali Partal, muhtar-
larımız ve sivil toplum örgütlerimizle
beraber çok yerinde ve olumlu bir
sınav verdiğimizi düşünüyorum. Vaka
sayılarına baktığımızda Silivri, İstan-
bul’un en düşük seyrinde olan ender
ilçelerden birisidir. Bu noktada sal-
gınla mücadele çalışmalarımıza omuz
veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Silivri, İstanbul’un çeperin-
deki bir ilçe olması hasebiyle köyleri
ile beraber çok geniş bir coğrafyaya
sahip. Bu mücadeleler yapılırken de
yerel yönetimlerin en küçük yapı taşı
olan muhtarlarımıza ayrı bir parantez
açmak istiyorum. Gerçekten o dö-
nemde sayın kaymakamımızın sevk ve
idaresinde çok cefakârca çalıştılar.
Hükümetiniz bu konuda çok ciddi bir
mücadele veriyor. İstanbul’da da
Sayın Valimizin önderliğinde bütün
ekipler koronavirüsle ilgili mücadeleye
yerinde ve zamanında müdahale et-
meye çalışıyor. Bundan sonraki süreci
de Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kuru-
lumuzun aldığı kararlara ve tavsiyele-
rine uyarak atlatacağımızı ümit
ediyorum" ifadelerini kullandı.

Karantina sürecine vurgu

İstanbul’da yürütülen pandemi çalış-
malarının ele alındığı toplantıda konu-
şan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,
salgınla mücadelede kapsamında yü-
rütülen filyasyon ve izolasyon takip
çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi
verdi. Vali Yerlikaya, salgın sürecinde

büyük önem taşıyan maske, mesafe ve
temizlik kurallarını hatırlatarak 14
günlük karantina süresinin önemini
vurguladı. Kurallara riayet etmeyen-
lere idari işlem yapılacağını belirten
Yerlikaya, "14 günlük karantinayı ta-
mamlayan vatandaşlarımıza geçmiş
olsun demek insani görevimiz. Ama
karantinaya uymayıp toplum sağlığını
tehlikeye atanlara adli ve idari işlem
yapmak da vazifemiz" ifadelerini kul-
landı. Pandemi sürecindeki çalışma-
lara ve vatandaşlara verdikleri
desteklerden dolayı muhtarlara teşek-
kür eden Vali Yerlikaya, “Hayat devam
edecek; herkes işine, gücüne, eğitimine
devam edecek. Ama biz tedbirlerimizi
almayı, salgın tamamen bitene kadar
görevimizi hassasiyetle yapmayı sür-
düreceğiz.” dedi.

Gece gündüz çalışıyor

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri’de
uyum içerisinde bir çalışma yürütül-
düğünü ifade ederek, “Silivri gerçek-
ten çok güzel bir ilçe. Burada bir
uyum var. Kaymakamımız çalışkan,
Belediye Başkanımız Allah için çalış-
kan. Onlarla beraber bu şehirdeki em-
niyetimiz, jandarmamız bütün
arkadaşlarımız, gerçekten iki günü bir
olmadan gece gündüz demeden çalı-
şıyorlar. Huzurunuz, mutluluğunuz
hep daim olsun” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından Vali 
Yerlikaya, muhtarlar ile istişarede 
bulundu. Kaçak yapı ve metruk bina-
ların gündeme gelmesi üzerine Silivri
Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz bilgiler
verdi. Vali Yerlikaya, özellikle kaçak
yapıya asla müsaade edilmeyeceğini
belirterek mücadelede kararlılık 
vurgusu yaptı. Metruk binalarla ilgili
son durumu aktaran Başkan Yılmaz,
135 metruk yapıdan 109’unun yıkıldı-
ğını söyleyerek, 26’sında ise sit alanı
içerisinde bulunması nedeniyle güven-
lik tedbirlerinin alındığını kaydetti. 
Konuşmaların ardından toplantı 
sona erdi.
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Üniversitemiz 2021 yılı Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane (İstanbul) ve Gülhane (Ankara) Külliyeleri Personel
Taşıma işi hizmet 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 aşa-
ğıda yer almaktadır:
İKN : 2020/487840
1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
b) Adresi : Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Külliyesi, Selimiye Mahallesi. 

Tıbbiye Caddesi No:38 34668 Selimiye ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164189616 - 2164189620
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Üniversitemiz 2021 yılı Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane 

(İstanbul) ve Gülhane (Ankara) Külliyeleri Personel Taşıma işi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane Külliyesi (İstanbul) için 7 Adet Araç 

(2 Adet 18-25, ve 5 Adet 0-17 Kişilik) Gülhane (Ankara) Külliyesi için 
6 adet araç (6 Adet 18-25 Kişilik) Sürücülü Araç ile Personel Taşıma 
Hizmet Alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Üniversitemiz Mekteb-i Tıbbıyye-i Şahane (İstanbul) ve 
Gülhane (Ankara) Külliyeleri

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 04.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi : 04.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 15.10.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 
Külliyesi (İstanbul) İdari Mali İşler Daire Başkanlığı

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 yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilanço bilgileri:
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olduğunu,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olduğunu,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olduğunu ve belirtilen üç kriterin birlikte
sağlandığını göstermek üzere yıl sonu bilanço belgelerine ilişkin bilgileri belirtebilirler.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerine ilişkin bilgileri sunabilirler.
Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına
bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %15'inden az
olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli
kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın para-
sal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde her türlü  servis taşımacılığı hizmeti.
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 dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak 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 is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci madde-
sine göre açıklama istenecektir.

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri mahalle muhtarlarıyla pandemi toplantısı düzenledi.
Vali Yerlikaya, yürütülen çalışmalar hakkında muhtarlara bilgi verirken, Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz da yapılan çalışmaları kısaca anlattı. Yerlikaya, "Hayat devam edecek;
herkes işine, gücüne, eğitimine devam edecek. Ama biz tedbirlerimizi almayı, salgın
tamamen bitene kadar görevimizi hassasiyetle yapmayı sürdüreceğiz" dedi

SAVAŞ ATAK

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, mahalle muhtarlarıyla gerçek-
leştirilen koronavirüs tedbirleri ve
filyasyon takip çalışmaları toplantısı
sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
ve beraberindeki heyeti Silivri Köy
Pazarı’na davet etti. Başkan Yılmaz,
Silivrili üreticiler tarafından üretilen
yerli ve organik ürünlerin doğrudan
tüketici ile buluşturulduğu köy pazarı
hakkında Vali Yerlikaya’ya bilgi verdi.
Köy pazarında bulunan tezgahları tek
tek ziyaret eden Vali Yerlikaya, Siliv-
rili üreticilere hayırlı işler dileyerek
bazı ürünler hakkında bilgi aldı. Köy
pazarı esnafına maske, sosyal me-
safe ve hijyen kuralları konusunda
hassasiyet göstermelerini hatırlatan
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Köy Pa-
zarı projesini çok beğendiğini ifade
ederek Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ı tebrik etti. Ziyaret, Köy
Pazarı esnafının Vali Yerlikaya’ya
doğal ürünler hediye etmesi ve
günün anısına çektirilen fotoğrafın
ardından sona erdi.

KÖY PAZARINA
TAM NOT

Koronavirüs tedbirleri ve filyasyon
takip çalışmaları toplantısı için Si-
livri’ye gelen İstanbul Valisi Ali Yer-
likaya, toplantı sonrası bir süredir
tadilatta olan Tarihi Kısa Köprü’yü
ziyaret etti. Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, çalışmalarda sona
gelinen Kısa Köprü, Boğluca Deresi
etrafında gerçekleştirilen rekreas-
yon  projesi ve Sokak İyileştirme
Projesi hakkında Vali Yerlikaya’ya
bilgiler verdi. Başkan Yılmaz, tarihi
köprünün önümüzdeki günlerde va-
tandaşların kullanımına açılacağını
ifade ederek restorasyon sürecinde
verdiği desteklerden dolayı İstanbul
Valisi Ali Yerlikaya’ya teşekkür etti.
Tarihi köprüyü gezerek renkli ev-
lerle fotoğraf çektiren Vali Yerli-
kaya, başarılı çalışmalarından
dolayı Başkan Yılmaz’ı tebrik ede-
rek Silivri’den ayrıldı.

RENKLİ EVLERLE
FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

İlk ders temizlik

Bağcılar Belediyesi
tarafından sosyal so-
rumluluk projesi olarak

2011 yılında hayata geçirilen Fey-
zullah Kıyıklık Engelliler Sarayı
2020-2021 eğitim sezonuna mer-
haba dedi. İlk gün kuruma gelen
engelli kursiyerlere yeni normal-
leşme süreciyle ilgili bir brifing ve-
rildi. “Maske-Mesafe-Hijyen”
isimli sunumu yapan İş Sağlığı ve
Güvenliği uzmanı Yalçın Odabaş
hem uygulamalı bir şekilde bilgi
verdi hem de uyarılarda bulundu. 

Kısık sesle konuşmalıyız

Sosyal mesafenin korunmasının
önemine değinen Odabaş, “Müm-
kün mertebe insanlarla mesafeli
duracağız. Arkadaşlarımızla kısık
sesle konuşmalıyız. Yüksek sesle
konuşmak ya da bağırmak bulaş
riskini artırıyor. Konuşurken ağız-
dan çıkan su damlacıkları 1, 1.5
metreye kadar ulaşır. Bir süre ha-
vada durur sonra yere çökerler. Siz
eğer 2 metre uzakta kalır ve mesa-
fenizi korursanız hasta olma ihti-
maliniz düşecektir. Mesafeyi
korumadığımız zaman, ben hastay-

sam ağzımdan çıkan su damlacık-
ları havaya yayılacak ve siz de hasta
olacaksınız. Bir yerde kalma süre-
miz yarım saati geçtikten sonra
camı açarak ortamı havalandırma-
lıyız. Ortamdan cama doğru hava
sirkülasyonu olacak ve bunula be-
raber damlacıklar havayla beraber
dışarı çıkacaktır. Bunun yanında
maske takacağız ve temiz olacağız”
dedi.

Kirli yerlere dokunmayın

Çapraz bulaşma olmasın diye eli-
mizi mümkün olduğu kadar kirli
olan yerlere dokunulmaması gerek-
tiğini belirtti.

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı yeni eğitim dönemi
“Maske-Mesafe-Hijyen” başlıklı dersle başladı. Programa katılan İş Sağlığı ve
Güvenliği Uzmanı Yalçın Odabaş, maske takmayı, mesafenin ölçüsünü, ortamı
havalandırmanın önemi ve elleri doğru şekilde yıkamayı uygulamalı olarak anlattı

Esenyurt Belediyesi Fen
İşleri Müdürlüğü, Esen-
yurt’un yollarını yenile-

meye devam ediyor. Ekipler,
vatandaşların yollarda daha huzurlu
seyahat edebilmeleri için gece gün-
düz çalışıyor. Yeni asfalt yol yapımının
yanı sıra ana yolların tahrip olan kı-
sımlarını yenileyen ekipler, cadde ve
sokaklara da parke döşüyor. Yol soru-
nunu ortadan kaldırmak için ilçe ge-
nelinde çalışmalarına devam eden

ekipler, bu kapsamda İnönü ve Pınar
mahallelerinin yollarına parke döşedi.
Uzun yıllardır yapılmayan Fatih Sa-
nayi Sitesi’nde asfalt çalışmalarına
başlayan Esenyurt Belediyesi, ayrıca
trafiğin yoğun olduğu Üçevler Mahal-
lesi Bahçe Yolu Caddesi’nin de yıpra-
nan yollarını yeniledi. Ekipler, ilçede
diğer kamu kurumlarının alt yapı ça-
lışmaları yürüttüğü noktalarda da iş-
lemlerin ardından sıcak asfalt
çalışması yürütüyor. Asfalt yol yapımı

sayesinde, ilçede tahrip olmuş yollar
yenilenerek, Esenyurtluların kullanı-
mına hazır hale getiriliyor.

Yollara parke döşendi

HERKES ISINE
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Pandemi nedeniyle uzun
süredir çalışamayan ve
talep ettikleri zam oranı

UKOME tarafından kabul edilmeyen
servisçiler, yarınki UKOME toplantı-
sında görüşülmesi beklenen yeni ser-
vis plakası satış teklifini protesto etti.
Büyükşehir belediyesi binası karşısın-
daki Saraçhane Parkı'nda toplanan
yüzlerce servisçi, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'na tepki gösterdi. Grup
adına İstanbul Umum Servis Aracı İş-
letmecileri Esnaf Odası Başkanı
Hamza Öztürk, basın açıklaması
yaptı. 

Taleplerimiz kabul edilsin

Hamza Öztürk, "Daha önceki
UKOME gündemine yine gelmişti,
UKOME heyetinin çoğunluğu ile red-
dedilmişti. Tekrar tekrar ısıtılıp gün-
deme taşınmasını, yedi aydır boş
gezen, evine ekmek götüremeyen ser-
visçi esnafını ciddi manada üzmüştür.
Bizim amacımız plaka tahdidinden
çok para kazanmak değil. Biz evimize
7 aydır ekmek götüremiyoruz. İBB'ye
vermiş olduğumuz taleplerin incelene-
rek kabul edilmesini istiyoruz" dedi.

7 aydır boş yatıyorlar

Öztürk, "Onun için diyoruz ki, servisçi
İstanbul'da zaten ihtiyacın fazlası ola-

rak var. yaklaşık 56 bin 450 servisçinin
26 bin tanesi 7 aydır boş yatıyor. Evine
ekmek götüremeye bu mağdur insan-
lara, yeni bir mağdur kitlesi ilave edil-
mek isteniyor. Servisçi hizmet
üretemediği için, sıkıntıda. Arabasının
senedini, evinin kirasını ödeyemediği
için sıkıntıda. Bu konularda esnafa
destek olmak yerine, 30 Mart seçimle-
rinden önce 'Tahdidi vereceğiz, tehdit
etmeyeceğiz'  cümlesi vardı. Şimdi
böyle bir kararı dayatmanın, sürekli
UKOME'ye getirmenin ne esnafa ne
de İstanbul halkına bir faydası olma-
yacaktır. Onun için biz diyoruz ki,
Hani söz vermiştiniz? esnafı üzmeye-
cektiniz " diye konuştu.

İmamoğlu balon gibi patladı

Bu arada basın açıklamasının yapıla-
cağı alana elinde balonla gelen bir
esnaf, "Ekrem İmamoğlu 25 Mayıs
öncesi bize söz verdi, bize bağırdı.
Haklarınızı vereceğiz, tehdit değil tah-
dit vereceğiz dedi. Bir balon gibi böyle
patladı Ekrem İmamoğlu, ama hakla-
rımızı yedirtmeyiz" dedi ve elindeki ba-
lonu patlatarak duruma olan tepkisini
gösterdi. Basın açıklamasının ardın-
dan ellerindeki pankartlar ile İBB bi-
nası önüne giden kalabalık, burada
slogan attı. Çevik kuvvet kalabalığı
bina önünden uzaklaştırmaya çalıştığı
sırada polis ile esnaf arasında arbede
yaşandı. DHA
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Yetiş Kamil...

M esaj atmış; 
"Kamil, yetiş çok kötüyüm..." Kamil, sabah mah-
murluğuyla gözlerini ovuşturup telefonuna gelen

mesajı okuduktan sonra; "Vay anasını işi düşen nasıl da
mesaj atıyor" diye söylendi. Meğer Kamil'in gözlerine bak-
maya doyamadığı Arzu'su trafikte kalmış. Arabanın motoru
arıza yapmış ve Haramidere yokuşunda öylece kalakalmış
ve "yetiş ya Kamil..." diyerek aman dilenmiş.

Sabahları gözünü açtıktan sonra yataktan kalkmakla,
kalkmamak arasında uzun süre beyin jimnastiği yapan ve
kalktıktan sonra kahvesini içerek günün demlenmesini bek-
leyen Kamil, Arzu'nun bir çağrısıyla yataktan fırladı.

"İşi de düşse Arzu benim Arzu'm..." diye diye gömleğinin
düğmelerini ilikliyordu. Bir an evvel Arzu'ya yetişmek, o'na
içten bir merhaba demek, arabayı çektirmek ve Arzu'yu
kendi arabasıyla eve bırakmak için yanıp tutuşuyordu.
"Hale bak arkadaş insan sevdiği için nasıl da sabah beş altı
demeden dipçik gibi oluyor" diyen Kamil, apartmanın mer-
divenlerini koşar adım indiğinde az daha düşecekti...

Amerikan filmlerindeki başrol oyuncularını andıran bir
çeviklikle arabasının direksiyonuna geçen Kamil bu esnada
Arzu'yu da arayarak, çıktım geliyorum demeyi ihmal etme-
mişti. Ve Kamil ara sokaklardan geçip ana artellerde yol-
ları arşınlamaya başlamıştı;

Parseller, Saadetdere filan derken az ilerideydi işte Ha-
ramidere. "Tam metrobüs köprüsünün altındayım" demişti
Arzu, metrobüs köprüsüne 140 kilometre hızla yaklaşan
Kamil, aracını frenleyip sağa yanaşırken gözleri Arzu'yu
arıyordu...

Ama Arzu falan yoktu.
Şaşırdı Kamil. Tekrar aradı Arzu'yu...
"_Alo, Arzu ben geldim hani neredesin?
_Ya Kamil, teşekkür ederim zahmet verdim. Ama yoldan

geçen bir beyefendi yardımcı oldu çektirdik arabayı servise
teslim ettik...

_Demek öyle.
_Hıhı.
_Peki sevindim o zaman...
Ve Arzu hiçbir cevap vermeden kapattı telefonu. Bir

sabah da böyle başlamıştı. Küfür gibi kıyamet gibi. Arzusuz
Arzulara kurban edilmişti bile gün daha en başından. Ha-
yıflandı Kamil...

Bundan sonra "ölüyorum gel dese gelmem" diye söylene
söylene bindi arabasına. Sol sinyalini yakıp yola geçmeye
hazırlanırken az daha kendisine çarpacak Silivri otobüsüne
karşı kornaya köklenen Kamil, arzusuzluğun hıncını bir kü-
fürle alıverdi;

"Ulan ayı ehliyeti nereden aldınız. Hiç mi insanlığınız vic-
danınız yok. Utanmıyor musunuz ya yazık günah..."

Ve arabanın teybinden bir türkü yankılanmaya başladı;
"Yallah şoför yallah..."

Sevelim sevilelim...

Leman, "Kamil, uyanır uyanmaz beni arar mısın?" diye
mesaj atmış. Sabah saat beş buçukta. Gözünü henüz yeni
açan Kamil, yataktan çıkmadan eline aldığı telefonunda
mesajı görür görmez kuvvetli bir "hassssiktir" demek istedi.
"Kesin bir şey oldu ya da bir şeyler öğrendi..." diye düşündü.
Ne olmuştu acaba, sabah sabah millet şiirlerle, şarkılarla,
tatlı tatlı günaydın mesajlarıyla güne başlayıp, pazar kahv-
altısı için ayna karşısında güzel kıyafetler giyerken, şu Ka-
mil'in başına gelene de bakın...

Neymiş Kamil uyanır uyanmaz beni araymış hem de
sabah 5 buçukta yazmış... Neyse dedi Kamil ve yatağından
kalkıp cama karşı esneyip, gerindi. Arayalım bakalım diye-
rek istemeye istemeye, Leman'ı aradı...

Bir çaldı, iki çaldı, üç çaldı, çaldı; Telefon çalarken sanki
İsrafil kıyamet borusunu öttürüyordu...

Çaldı, çaldı, çaldı...
Kamil tam kapatmaya hazırlanıyordu ki Leman o şuh

sesiyle; "Günaydın" dedi gülümseyerek. Şaşırdı Kamil. Bir
gülümseme bu tatlılıkta bir günaydın hiç ummuyordu.
Hemen lafa girdi;

"Kızım sabah sabah mesaj atmışsın nasıl tırstım önemli
bir şeyler oldu diye..." 

Leman, Kamil'den daha akıllıydı ve ilişkinin siyah per-
çemli kaptanıydı hemen susturdu o'nu;

"Saf, sesini duymak istedim. Seni özledim..."
Bu denli sevgiye alışık olmayan Kamil afallamıştı ve

haylaz bir çocuk sevinciyle; "Yaaa demek öyle..." diye Le-
man'ın sevgisinden sonuna kadar istifade etmek
niyetindeydi...

"Seni seviyorum görüşürüz..." dedi Leman,
"Ben de seviyorum, çok seviyorum" diye yanıtladı Kamil

ve kapandı telefonlar.
Kamil, ayakta durduğu yerde öylece kaldı. Camdan dışa-

rıya baktı, yüzüne vuran güneşe baktı ve tatlı bir tebessüm
bıraktı sabaha...

Kahvesini almak için mutfağa doğru adımladığında; "Le-
man'ım benim beee" diyordu. Sevmek böyle bir şeydi. Günü
anlamlı kılan, güzelleştiren... Sevin, sevilin dostlarım... 

Ahmet Kaya'ya dair

Sahildeyim. Deniz bana bakıyor ben denize. Kimseler
yok. İn, cin ve ben top oynuyoruz. Elimde tekelden 10 li-
raya aldığım tombul bir Efes şişesi ve dudaklarımda kederli
bir Ahmet Kaya türküsü. "Söyle, söyle; yar bize ne oldu.
Gözlerini öpeyim istedim. Gözlerin düşmanım oldu..." diye
mırıldanıyorum. Etrafta kimsesiz kediler ve sahipsiz hüzün-
ler var. Kimin sahi bu keder? Kimin bu üzüntü? Hep mi
bize düşecek bunca elem, bunca keder? Bir tebessüm arıyo-
rum ama hani? Kamil de gelmedi bugün. Bir başınalığım
pek dumanlı pek sahici. Oysa böyle yıkmamalıydım ken-
dimi. Sıkılmış bir yumruk gibi girmeliydim hayata. Müca-
dele, mücadele, mücadele...

Üniversitedeki eylem günlerindeki gibi; "Bu daha başlan-
gıç, mücadeleye devam..." sloganları atarak ilerlemeliydim
belki. Ama hayır. Bugün Ahmet ağabeyin dediği gibi; "İtten
aç, yılandan çıplak..." halimiz. Ve gelip durmuşum kapına,
biliyorum biliyorum bu sahil bu martılar bu mavilikler değil
senin kapın. Biliyorum suyun öte yanı, köprünün diğer
ucunda kapın. İyi ya gönlünün kapısı? Çok fazla oturma-
malıyım buralarda. Havalar soğudu ve üstelik deniz ve
göğün maviliği insanın aklını başından alıyor. 

Kimbilir çıkıp sana gitmeli. Kimbilir belki sen de şimdi
oturmuş söylüyorsun;

"Neyleyim gecede
Ölesim tutmuş
Etme gel 
Ne olur gel
Ay karanlık..."
Ve bir umut, bir hasret, bir yaşamak ağrısı omuzlarımda

sana doğru gelirken, ardımda mavilikleri, ardımda ufku bı-
rakıp sana doğru gelirken;

Koşmak, 
Egzozların, molozların, 
Yağmaların kıyısından...
Onca insafsızlıkların, 
Onca haksızlıkların,
Manzarasızlıkların, parasızlıkların, 
Allahsızlıkların kıyısından,
Kimseye ve hiçbir şeye değmeden,
Ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum.
Koşmak istiyorum sevgilim,
Koşmak...

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
kurum bünyesinde görev yapan 30 yaş
altı genç çalışanları kapsayan “Genç

Yetenek Gelişim Programı”nı başlatmıştı.
İBB’nin farklı birimlerinde ve iştiraklerinde
çalışan yaklaşık 2 bin genç, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz 4 Şubat’ta
başlattığı program kapsamında sahaya çıka-
rak süt dağıtmış, çağrı merkezinde şikayet
dinlemiş ve anayasa hukuku, kamu ihale ya-
sası gibi konularda eğitim almıştı. İnsan
kaynakları ve organizasyon yönetiminden
sorumlu İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz
Duman, programı basına tanıtmış ve “Her-
kes sadece ve sadece İstanbulluların mutlu-
luğu için çalışacak. İBB’nin gelecekteki
yöneticileri bu gençler olacak” demişti.

Gerekirse çıraklık yaparım

İletişimci Yusuf Özer’in moderatörlü-
ğünde gerçekleştirilen programda konu-
şan Duman, 2 gün sürecek etkinliklerle
ilgili bilgiler paylaştı. Programın açılış ko-
nuşmasını yapan İmamoğlu, gençlerin her
alanda yetkin bir hale gelmesini sağlamak
istediklerini vurguladı. “Bir toplumun ken-
dini dinamik hissetmesi, genç hissetmesi,
kendimizde o inancı ve umudu hissettiği-
mizde nasıl haykırdıysak; ‘Gençliğimiz
var’ dediysek, bugün de aynı noktadayız”
diyen İmamoğlu, "Sizin de aynı noktada

olmanızı çok istiyorum. Çünkü toplumda
da hangi yaşta olursa olsun, o ‘gençliği-
miz var’ vurgusunu birçok insandan alı-
yorum. Demek ki böyle bir enerjiye
toplumda ihtiyaç var. Kurumumuzda yok
mu? Kesinlikle var. Ben, Büyükşehir Bele-
diye Başkanıyım. Bana diyorlar ki, ‘Ken-
dini nasıl hissediyorsun? Yorgun musun?
Çok çalışıyorsun. Hatta bazen acaba de-

diğin oluyor mu.’ Ben, dünyanın en mutlu
insanıyım. Bundan daha büyük mutluluk,
bundan daha önemli gurur yok. Yani bu
işletmede, bu büyük kurumda, 80 binin
üzerinde çalışanı olan bu büyük kurumsal
yapıda, her işi yapacak yürek, inanç ve ka-
biliyette olduğumu hissediyorum. Yani sü-
püreceksem, sokağı süpürürüm. Bir
kaptanın yanında çıraklık da yaparım.

Keyfin büyüğü burada; 16 milyon insana
hizmet" dedi. 

Bizim işimiz insanla

İstanbul için 2050'nin stratejilerini ortaya
koymak istediklerini aktaran İmamoğlu,
“Güzel Cumhuriyet’imizin 100. yılına 3 yıl
kaldı. 3 yıl sonra, o kocaman ikinci yüzyılın
kapısını aralıyoruz. Sizler de bu büyük hiz-
metin bir parçası olduğunuzu unutmayın.
İstanbul'a heyecan ile hizmet ederken, dün-
yanın en güzel coğrafyalarından biri olan
Türkiye'ye hizmet ettiğinizi hissedin. Bu, içi-
nizi heyecan ile doldursun. Bu çok önemli.
Heyecanınız yoksa, gençliğinizin olması yet-
mez. Onun için yanına heyecanı koymak
zorundasınız. Heyecanınızı hiç kaybetme-
yin. Kaybettiğinizde beni arayın” dedi. Hiz-
met ederken, insanı sevmenin zorunluluk
olduğunun altını çizen İmamoğlu, “Doğayı,
insanı, yaşamı sevmiyorsanız 16 milyon İs-
tanbulluya hizmet edemizsiniz? İnsanı se-
verseniz; bakın o zaman 16 milyonu eşit
olarak karşınızda görürsünüz. Efendim
nasıl yaşıyormuş, neye inanıyormuş, kökeni
neymiş, nasıl giyiniyormuş, nasıl koşuyor-
muş, nasıl yürüyormuş, hangi takımı tutu-
yormuş vs? Bizim işimiz insanla; yeni
doğmuş bebeğinden yaş almış insanına
kadar, insan sevgisiyle dolu bir şekilde gör-
evimizi yapmak zorundayız” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurum
bünyesinde görev yapan 30 yaş altı genç
çalışanları kapsayan “Genç Yetenek Gelişim
Programı”nın ikinci turunu başlattı. İstanbul
için 2050'nin stratejilerini ortaya koymak 
istediklerini aktaran İmamoğlu, "Heyecanınız
yoksa, gençliğinizin olması yetmez. Onun için
yanına heyecanı koymak zorundasınız.
Heyecanınızı hiç kaybetmeyin" dedi
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HEYECANINIZI
KAYBETMEYIN

Liyakate çok önem verdiklerini ve vermeye
devam edeceklerine dikkat çeken İmamoğlu, ko-
nuşmasını şu sözlerle devam ettirdi: “Kazanmak
için, hak edeceksiniz. İnanın ki hak ediyorsanız,
şu kurumda kazanacağınızdan asla şüphe etme-
yeceksiniz. Hep yanınızda olacağız. Bilgi, uzman-
lık, beceriler; bütün bunlar bizin için kıymetli. Bu
alanda yarışabilirsiniz. Yarışın. Bunlar bizim için
kıymetli. Becerilerinizi artırmak için, evrensel,
dünyanın her yeriyle yarışan. Ki bizim İstanbul
olarak hedefimiz, Türkiye’de bir kentle yarışmak
değil; bizim hedefimiz, dünyanın en güzel, en ya-
şanılabilir en keyifli, en yaşam kalitesi yüksek
kentlerinden biri olmak. O zaman bu anlamdaki
liyakati, eğer her bireyde yukarıya taşır, becerileri
hak etme prensibiyle insanların bu kurum içeri-
sinde kazanmasını sağlarsak, zaten önümüzde

hiçbir engel kalmaz. Yenilikçi olduğunuzu unut-
mayın. Sen varsın ve var olduğun için kurum
güçlü yürüyor. ‘Ben varım, çok çalışacağım. Onun
için kuruma çok güç katacağım’ inancıyla hare-
ket edecekseniz. Bu yaşattığımız değerleri bu
inançla yola kattığınızda kesinlikle istediğiniz her
şey olur ve doğru olur. İstemediğin hiçbir şey de
olmaz. Dolayısıyla bu enerjiyi kendinde hissetti-
ğinde bu gücü; kol kola olduğunuzu hissedip
bütün eko-sisteme yaydığınızda, işte orada ‘Biz
varız’ çıkıyor, bütünlük çıkıyor. Bir takım oyunu,
ortak akıl ortaya çıkıyor. Bence, önümüzdeki yüz
yılın en önemli kavramı; ortak akıl. Yani insanla-
rın akılını bir araya getirip oradan çok önemli bir
sentez yakalamak ve hayata geçirmek. Zira, bir
araya getirilecek, pırıl pırıl akıl sahibi olduğunu-
zun farkındayım.”

KAZANMAK İÇİN HAK EDECEKSİNİZ

İBB ÖNÜNDE ARBADE ÇIKTI
Servisçiler, İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde eylem yaptı. Basın açıklamasının ardından 
ellerindeki pankartlar ile İBB binası önüne giden kalabalık, burada slogan attı. Çevik kuvvet
kalabalığı bina önünden uzaklaştırmaya çalıştığı sırada polis ile esnaf arasında arbede yaşandı

112 acil köylere
hizmet verecek
Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı 
Mahallesine yapılan 112 Acil Servis İstasyonu için
açılış töreni düzenlendi. Programda konuşan
Başkan Volkan Yılmaz, “Verdiğimiz sözleri bir bir
yerine getirmeye devam ediyoruz” dedi
Silivri Belediyesi tarafından Büyükkılıçlı Mahallesine
yapılan 112 Acil Servis İstasyonu için açılış töreni dü-
zenlendi. Pandemi kuralları gözetilerek açılışı gerçekleş-
tirilen törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu,
Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer
Dodurka, İlçe Jandarma Komutanı Güngör Kırarslan,
İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Doç. Dr. Kenan
Ahmet Türdoğan, İlçe Sağlık Müdürü Hasan İpekoğlu,
Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Kemal Tekeşin, Si-
livri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi Başhekimi
Sadık Balcı, siyasi parti ilçe başkanları, belediye meclis
üyeleri, oda ve dernek başkanları, muhtarlar ile vatan-
daşlar katıldı. 

Çok büyük hizmet

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söy-
lenmesiyle başlayan törende açılış konuşmasını Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz yaptı. Başkan Yılmaz,
bütüncül bir hizmet anlayışıyla Silivri’yi yönettiklerini
ifade ederek, “Küçük bir hizmet gibi görünse de insan
hayatı odaklı yapılan hizmeti gerçekleştiriyoruz. Bele-
diye başkan adayıyken şunu söylemiştik, ‘Biz Silivri çar-
şıdan ibaret gören bir anlayışla yönetmeyeceğiz,
köylerimize gözümüzü kulağımızı kapatmayacağız’ de-
miştik. Bütüncül bir hizmet anlayışımızı ifade etmiştik.
Dezavantajlı grupların, köylerdeki eğitimden mahrum
kardeşlerimizin, köylerde yaşayan vatandaşlarımızın
belediye başkanı olacağım demiştim. Bu söyledikleri-
mizi Allah’a şükür bir bir yerine getirmenin mutlulu-
ğunu yaşıyoruz” dedi. 112 Acil Servis İstasyonunun
Büyükkılıçlı Mahallesine yapılmasındaki öneminden
bahseden Başkan Yılmaz, “Bugün Silivri’nin merke-
zinde yaşanan acil bir vakaya ambulanslar kısa sürede
müdahale edebilirken, köylerde meydana gelen sağlık
problemlerine acil olarak yardım edecek ekiplerin mer-
kezden gelmesiyle zaman kaybı yaşanıyordu. Artık
böyle bir sorun yaşanmayacak” ifadelerini kullandı.
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SuuDİ Arabistan, koronavirüs
(Covid-19) önlemleri kapsa-
mında yaklaşık 6 aydır dur-

durduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim’den
itibaren kademeli olarak başlatacağını
açıkladı. İçişleri Bakanlığı, umre ziyareti
için ilk kademede sadece Suudi Arabis-
tan’da yaşayanlara izin verecek. Günlük
yalnızca 6 bin kişinin ziyaretine izin ve-
rileceği kaydedildi. Riyad yönetiminin
duyurduğu kararda,18 Ekim tarihinde

ise Mescid-i Haram’a yapılacak olan zi-
yaret için kapasitenin yüzde 75’e çıkarı-
lacağı kaydedildi. Böylelikle günlük 15
bin Müslümanın tavaf ibadetini gerçek-
leştirmesine, 40 bin Müslümanın da
namaz kılmasına izin verileceği ifade
edildi.

1 Kasım'da dünyaya açılacak

Koronavirüs dolayısıyla şartların iyileş-
mesi durumunda ise, 1 Kasım'dan itiba-

ren Suudi Arabistan dışından ziyaretlere
de müsaade edileceği kaydedildi.Öte
yandan, Umre ziyaretleri için müracaat-
lar ’temerna" isimli bir uygulama ile ya-
pılacağı açıklandı. Söz konusu
uygulamada, umre gerçekleştiren hacı
adayının sağlık bilgileri, bu konudaki
yapılan ve yapılacak olan uyarıların da
yer alacağı kaydedildi. Uygulamanın
Suudi Arabistan Hac Bakanlığı tarafın-
dan yayınlanacağı ifade edildi.

Tehlikeli bir
dönemdeyiz

İngİlteRe Başbakanı Boris Johnson, korona-
virüs (Covid-19) salgını konusunda ülkenin
‘tehlikeli bir dönüm noktasından’ geçtiğini

ifade ederek, yeni kısıtlamaları duyurdu. İngiltere Baş-
bakanı Boris Johnson, son 24 saatte 4 bin 926 kişide
daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından Avam
Kamarası’nda yaptığı açıklamada, ülkenin ‘tehlikeli bir
dönüm noktasından’ geçtiğini söyledi. Johnson, salon
sporlarının yasaklanacağını, bar ve restoranların ise
22.00’de kapatılmasına karar verildiğini belirtti. Johnson
yeni kısıtlamalar konusunda İngiliz halkından destek is-
teyerek, “Gönül rahatlığı mahvolmamıza neden olabilir.
Şimdi birlikte hareket edemezsek, sadece başkalarını
riske atmakla kalmayız, aynı zamanda kaçınılmaz ola-
rak yapmaya zorlanacağımız daha sert eylemlerle kendi
geleceğimizi tehlikeye atarız” dedi.

Kendini Hz. İsa
sanıyordu ama!

Rusya'nın Sibirya bölgesinde kendisini
Hz.İsa'nın reenkarnasyonu olduğunu iddia
eden Rus kült lideri Vissarion lakaplı Sergei

Torop'a (59) özel kuvvetler tarafından operasyon dü-
zenlendi.  Vissarion Torop ile birlikte eski rock müzis-
yeni olan Vadim Redkin’in de gözaltına alındığı
belirtildi. Özel kuvvetlerin, 4 helikopter ve birçok ağır si-
lahlı birliklerle ‘Sun City’ denilen uzak bir yerleşkeye as-
keri operasyon düzenlediği ifade edilirken, Rus
Araştırma Komitesi’nin kültün, bazı takipçilerinin 'sağ-
lıklarına ciddi zarar vermesine' neden olan 'psikolojik
şiddet' kullandığı gerekçesiyle soruşturulduğunu söy-
ledi. Operasyonda sergey Torop ve diğer iki lider olan
Vadim Redkin ve Vladimir Vedernikov’un da gözaltına
alındığı ve ‘iki veya daha fazla kişiye zarar verme’ şüp-
hesiyle soruşturulduğu belirtildi. 

Turistten
virüs çıktı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs
(Covid-19) salgını tüm hızıyla sürüyor. Vaka
sayılarında meydana gelen artış ile ilgili araş-

tırma yapan İngiltere, vaka ve bulaşma yöntemlerini
mercek altına aldı. İngiltere Sağlık Bakanlığı yetkilileri
tarafından yapılan araştırmada, ülkede son dönemler-
deki meydana gelen vaka sayısında yurtdışından ülkeye
gelen turistler olduğu tespit edildi. Londra üzerinden
Vietnam Hanoi'ye seyahat eden Nga Nguyen adlı yol-
cunun Vietnam Havayolları’na ait bir uçuşta yolculara
koronavirüs (Covid-19) bulaştırdığı ortaya çıktı. Nga
Nguyen adlı genç kadının seyahat rotası takip edildi-
ğinde, kadının ‘süper bulaştırıcı’ olduğu belirlendi.
Genç kadının raporun basında yayınlanmasında sonra
ilgili seyahatlerinde çekilen fotoğraflarını, sosyal medya
hesabından sildiği belirlendi. Raporda, “Vietnam'dan
bir iş kadını Mart ayında Londra'dan uçarken 12 busi-
ness class, ekonomi alanında iki yolcu ve bir mürette-
bat üyesine koronavirüs bulaştırdı” ifadeleri yer aldı. 

C umhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Birleş-
miş Milletler (BM)

75’inci Genel Kurulu’nda yap-
tığı konuşmada İsrail’in Filis-
tin’e uyguladığı baskı, şiddet ve
yıldırma politikalarından bah-
settiği sırada, İsrail’in BM
Daimi Temsilcisi Gilad Erdan
toplantı salonunu terk etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sa-
lonu ettiği sırada, “Üç büyük
dinin kutsallarına ev sahipliği
yapan Kudüs’ün mahremiyetine
uzanan kirli el, cüretini giderek
artırıyor. Filistin halkı, İsrail’in
tüm baskı, şiddet ve yıldırma
politikalarına yarım asırdan
uzun bir süredir göğüs geriyor.
'Asrın Anlaşması' adı altında Fi-
listin tarafına dayatılmaya çalışı-
lan teslimiyet belgesi
reddedilince, İsrail bu kez iş bir-
likçilerinin yardımıyla kaleyi içe-
riden fethetme girişimlerine hız

vermiştir” diye konuştu. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan konuşma-
sını şu sözlerle sürdürdü:
“Türkiye olarak Filistin halkının
rıza göstermediği hiçbir plana
destek vermeyeceğiz. Kimi bölge
ülkelerinin bu oyuna ortak ol-
ması, İsrail’in temel uluslararası
parametreleri aşındırma çabala-
rına hizmet etmenin ötesinde
anlam taşımıyor. Birleşmiş Mil-
letler kararları ve uluslararası
hukukun hilafına Kudüs’te bü-
yükelçilik açma niyetini beyan
eden ülkeler, bu tavırlarıyla sa-
dece ihtilafın daha da çetrefil
hale gelmesine hizmet ediyor.
Filistin meselesi, ancak 1967 sı-
nırları temelinde başkenti Doğu
Kudüs olan bağımsız, egemen
ve coğrafi devamlılık içinde bir
Filistin Devleti’nin kurulmasıyla
çözülebilir. Bunun dışındaki
çözüm arayışları beyhudedir, tek
taraflıdır, adaletsizdir." DHA

Kabe 4 Ekim’de ziyarete açılacak

ABD Başkanı Donald Trump,
BM 75’inci Genel Kurulu top-
lantısında konuşma gerçekleş-

tirdi. Trump, Çin’in salgın süresince
yanlış bilgi paylaştığını savundu ve
BM’nin Çin’i eylemlerinden sorumlu
tutması gerektiğini ifade etti. Trump
şöyle konuştu: “Aşıyı dağıtacağız. Virüsü
yeneceğiz. Salgını sona erdireceğiz. Bu
aydınlık geleceğe ilerlerken, dünyaya bu
salgını veren ülkeyi, Çin’i sorumlu tut-
malıyız. Virüsün ortaya çıktığı ilk gün-
lerde, Çin ülke içerisindeki uçuşları

engelledi ancak Çin’den dışarıya yapı-
lan uçuşlara devam etti ve dünyayı en-
fekte etti. Çin, onlara uyguladığım
seyahat yasağını kınadı. Ama kendileri
ülke içi seyahati yasakladı ve insanları
evlerine kilitledi. Çin hükümeti ve Çin
tarafından kontrol edilen Dünya Sağlık
Örgütü (DSÖ), yanlış bir şekilde insan-
dan insana bulaşma kanıtı olmadığını
açıkladı. Daha sonra, semptomları ol-
mayan insanların hastalığı yaymayaca-
ğını söylediler. Birleşmiş Milletler,
eylemlerinden Çin'i sorumlu tutmalıdır.” 

Trump Cin’i hedef aldı

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 6 aydan beri
umre ziyaretlerine kapalı olan Kabe'nin 4 Ekim’de tekrar ibadete açılacağını duyurdu

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan'ın BM
Genel Kurulu'na

hitabında İsrail'e
yönelik eleştiri-

leri, İsrail Büyük-
elçisi'ne salonu

terk ettirdi

ERDOGAN KONUSTU
ISRAILLI KACIP GITTI

ABD Başkanı Donald Trump, bu yıl koronavirüs (Covid-
19) salgını nedeniyle ilk kez görüntülü konferans yoluyla
gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75’inci Genel 
Kurulu’nda konuştu. Trump, BM’nin koronavirüs salgını
konusunda Çin’i sorumlu tutması gerektiğini söyledi

Putin’den aşı açıklaması
Rusya Devlet Başkanı Vladimir
Putin, bu yıl koronavirüs
(Covid-19) salgını nedeniyle ilk

kez görüntülü konferans yoluyla gerçek-
leştirilen Birleşmiş Milletler (BM) 75’inci
Genel Kurulu’nda konuştu. Putin, “Özel-
likle BM personelinin ve ofislerinin gö-
nüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz olarak
sunmayı teklif ediyoruz” dedi. Rusya Dev-
let Başkanı Vladimir Putin, BM 75’inci
Genel Kurulu toplantısında konuşma ger-
çekleştirdi. Putin, Gamaleya Enstitüsü ta-
rafından geliştirilen Sputnik V aşısını BM
personeline ve ofislerine ücretsiz sunmayı
teklif etti. Putin şöyle konuştu: “Koronavi-
rüs, tıpkı herkes gibi Birleşmiş Milletler
personelini, genel merkezini ve bölge yapı-
larını vurdu. Rusya, BM'ye gerekli tüm ni-
telikli yardımı sağlamaya hazırdır.
Özellikle BM personelinin ve ofislerinin
gönüllü aşılaması için aşımızı ücretsiz
olarak sunmayı teklif ediyoruz. Bu ko-
nuda BM meslektaşlarımızdan talepler
aldık ve bunlara cevap vereceğiz.”

Dünyayı etkisi altına alan korona-
virüs (Covid-19) salgınının başla-
dığı Çin'de, emlak kralı Ren
Zhiqiang, Devlet Başkanı Şi Cin-
ping'in salgın sürecini iyi yönete-
mediği gerekçesiyle bulunduğu

sert eleştirilerle gündeme gelmişti.
Çin medyasında Şi'yi eleştiren bir
makale kaleme alan ve Mart ayın-
dan bu zamana ortadan kaybolan
Zhiqiang'in kamu fonlarından
yaklaşık (110,6 milyon yuan) zim-
mete geçirmek ve devleti toplam
(116,7 milyon yuan) zarara uğrat-
mak suçlarından suçlu bulundu.
Başkent Pekin'de mahkemeye
çıkan Zhiqiang’ın karar duruşma-
sının dün gerçekleştirildiği belir-
tildi. Pekin mahkemesi
Zhiqiang’ın 18 yıl hapis ve (4.2
milyon yuan) para cezasına hük-
medildiğini duyurdu. Mahkeme,
emlak zengini Ren Zhiqiang'in iş-
lediği suçları itiraf ettiğini  " Rüş-
vet aldım, devleti zarara uğrattım.
Pişmanım" dediği kaydedildi.
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F atih Sultan Mehmet Vakıf
Üniversitesi ve Ayasofya
Müzesi iş birliğiyle Ayasof-

ya’nın müze olarak kullanıldığı dö-
nemde başlayan “Ayasofya Yeraltı
Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülen-
mesi ve Belgelenmesi Projesi” ile
Ayasofya’yı havalandırarak rutu-
betten koruyan yaklaşık 900 metre-
lik yeraltı menfezleri ve yapılarının
3 boyutlu taraması yapıldı. Daha
önce girilemeyen yerlere girilerek
yeni yeraltı mekânlarının keşfedil-
diği projenin sonuçları “Uluslar-
arası Ayasofya Sempozyumu”nda
bilim dünyasına sunulacak.

Sempozyom çevrimiçi olacak

İnşasından bu yana mistik bir yapı
olarak hayranlık ve cazibe sembolü
olan Ayasofya, Osmanlı ve Bizans
mirasının tek bir büyük kubbe al-
tında gözlemlenebildiği, çağlar bo-
yunca sahip olduğu farklı
kimliklerle pek çok amaca hizmet
eden bir dünya mirası. Ayasof-
ya’nın sosyal, ekonomik ve politik
koşullar nedeniyle yapılı çevresiyle
birlikte geçirdiği değişikliklere odak-
lanan “Uluslararası Ayasofya Sem-
pozyumu”, Fatih Sultan Mehmet
Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) tara-
fından 24-25 Eylül 2020’de çevri-
miçi olarak düzenlenecek.
Sempozyum YouTube’da Uluslar-
arası Ayasofya Sempozyum hesa-

bından takip edilebilecek. Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mi-
marlık ve Tasarım Fakültesi öğretim
üyeleri Doç. Dr. Hasan Fırat Diker,
Doç. Dr. Mine Esmer, Dr. Öğr.
Üyesi Alidost Ertuğrul ve İTÜ
Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Gör.
Arkeolog Ali Hakan Eğilmez yürü-
tücülüğünde 29 Haziran-16 Tem-
muz 2020 tarihlerinde
gerçekleştirilen “Ayasofya Yeraltı
Yapılarının 3 Boyutlu Görüntülen-
mesi ve Belgelenmesi Projesi” kap-
samında elde edilen veriler
sempozyumda katılımcılarla payla-
şılacak. Ayasofya’nın daha önce
keşfedilmemiş yeraltı yapılarında
hava sirkülasyonunu engelleyen
moloz ve çamur birikintilerinin gi-
derilmesine yönelik gerçekleşen
proje ile yapının sürdürülebilir ko-

runmasına katkı sağlamak 
amaçlanıyor.

Araştırmacılar bir 
araya geliyor

Açılış konuşmalarını Kültür ve Tu-
rizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpas-
lan ve FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. M.
Fatih Andı’nın yapacağı sempozyum
7 oturumda gerçekleşecek. Fatih Sul-
tan Mehmet Vakıf Üniversitesi, Aya-
sofya Müzesi, Kindai Üniversitesi,
Tohoku Sanat ve Tasarım Üniversi-
tesi, Kyoto Üniversitesi ve Calabria
Üniversitesi ortaklığında gerçekleşe-
cek “Uluslararası Ayasofya Sempoz-
yumu”, Almanya, ABD, Japonya,
İsviçre, İtalya ve İspanya’nın da ara-
larında olduğu birçok ülkeden aka-
demisyen, araştırmacı ve uzmanı bir
araya getirecek.

AYASFOYA’DA
BILIM VAR

13

Modern Müze’ye
ödül yağdı
Eskişehir'de iş insanı ve koleksiyoner Erol Tabanca tarafından dünyaca ünlü
Japon mimar Kengo Kuma’ya yaptırılan ve açılışını Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştirdiği Odunpazarı Modern Müze (OMM); ‘Müze ve
Kültürel Miras Ödülleri'nde’ (Museum ve Heritage Awards) birçok müzeyi geride
bırakarak, ‘Yılın Uluslararası Projesi’ ödülünü kazandı

Eskişehir’de UNESCO Dünya Kül-
tür Mirası Geçici Listesi'nde yer
alan tarihi Odunpazarı Evleri'nin

bulunduğu bölgede geçen yıl Şubat ayında
temeli atılan Odunpazarı Modern Müze’nin
açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan yaptı. İş insanı ve koleksiyoner Erol Ta-
banca tarafından kurulan ve ünlü Japon
mimarlık ofisi Kengo Kuma and Associates'in
(KKAA) tasarladığı müze, kısa sürede ilgi
odağı haline gelirken, Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı tarafından da 2019 yılı özel ödülüne
layık görülmüştü. Müze ve kültürel miras

alanlarında dünya çapında önemli girişimleri
öne çıkarmak ve onurlandırmak amacıyla İn-
giltere’de düzenlenen ‘18th Museums + He-
ritage Awards’ (Müze ve Kültürel Miras
Ödülleri) aday gösterilen müze, dünyanın
farklı şehirlerinden kısa listeye kalan 4 mü-
zeyi geride bırakarak Uluslararası Proje Ödü-
lü'nü kazandı. OMM Yönetim Kurulu Başkanı
İdil Tabanca OMM’nin hayata geçmesinde
emeği olan herkese teşekkür ettiğini ifade
ederek, “Öncelikle Erol Tabanca, Rana Erkan
Tabanca ve Cem Siyahi’ye teşekkür ederim.
Onlar olmadan OMM’un olması zor” deid.

İÜ-C REKTÖRLÜĞÜ GÜVENLİK DUVARI LİSANS ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/497762
1-İdarenin
a) Adresi : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 

REKTÖRLÜĞÜ AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124040300 - 2124040701
c) Elektronik Posta Adresi : iuc.imid@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA REKTÖRLÜĞÜ 

2 ADET FORTIGATE-1200D GÜVENLİK DUVARI VE 1 ADET 
ANALYZER LOG YAZILIMI İÇİN LİSANS ALIMIAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA 
AVCILAR YERLEŞKESİ AVCILAR-İSTANBUL

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gündür
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlük Binası 

Konferans Salonu Avcılar Yerleşkesi Avcılar - İstanbul
b) Tarihi ve saati : 02.10.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
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, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ti-
caret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu 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 açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü İdari ve Mali İşler
Daire Başkanlığı İdari Birimler Binası Avcılar Yerleşkesi - Avcılar / İstanbul adresine elden teslim edile-
bileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) 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.

YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR
İ.Ü.C. İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BŞK. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI 
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1225495)

Kültür Bakanı müjdeyi verdi
KÜlTÜr ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, İtal-
ya'dan Türkiye'ye iadesi sağ-

lanan Lidya yazıtının Anadolu
Medeniyetleri Müzesi'ne getirildiğini
"Evine hoş geldin" mesajı ile sosyal
medya hesabından duyurdu. Mani-

sa'nın Demirci ilçesi sınırları içerisinde
yer alan ve M.Ö. 3. yüzyılda önemli bir
kent olduğu bilinen Sidas (Saittai)
Antik Kenti’nden çalınarak İtalya’ya
götürülen Lidyalılara ait 1800 yıllık
antik taş Lidya yazıtı, Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın çabalarıyla 23 yıl sonra

yeniden Türkiye’ye getirildi. 
Bakanlık yetkililerinin teslim almasının
ardından Türk Hava Yolları'nın
Roma’dan havalanan uçağına yüklenen
yazıt, dün akşam İstanbul Havalima-
nı'na getirildi. 
Özel bir kutu içerisinde muhafaza edi-

len tarihi eser, sabah saatlerinde sergi-
lenmek üzere Ankara'da bulunan Ana-
dolu Medeniyetleri Müzesi'ne getirildi.
Bakan Ersoy, Twitter hesabından, tarihi
eserin müzeye getirilişi sırasında çeki-
len fotoğrafı paylaşarak, "Evine hoş
geldin" ifadesini kullandı. 

Ayasofya’yı yapımından bu yana geçen 1483 yıldır havalandırarak ayakta tutan
yeraltı menfezlerinin 3 boyutlu görüntülenmesi projesinde elde edilen veriler,
“Uluslararası Ayasofya Sempozyumu”nda bilim dünyasıyla paylaşılacak

Sempozyumun oturum başlıkları,
“Arşiv Belgelerinde Ayasofya, İstan-
bul’un Hafıza Mekânı Olarak Aya-
sofya, Ayasofya’nın Koruma
Koşullarının Çevresel Araştırması,
Ayasofya’nın Taş Eserleri ve Kitabe-
leri, Ayasofya’nın Kubbe ve Aydın-
latması, Ayasofya’nın Yeraltı
Yapılarının Görüntülemesi ve Aya-

sofya’nın Eski Yazma ve Kaynaklar
Bağlamında Değerlendirilmesi, Çağ-
daş Görüntüleme Yöntemlerinin
Ayasofya’da Kullanımı” olarak belir-
lendi. Program akışının ayasofya-
sempozyumu.fsm.edu.tr adresinde
yer aldığı sempozyum; Youtube,
‘Uluslararası Ayasofya Sempozyum’
kanalından izlenebilecek.

Kanaldan izlenebilecek

Kalede tarih keşfi
Tarihi tam olarak bilinmeyen, MS 812-814 arasında Abbasiler döneminde yapıldığı tahmin edilen Urfa
Kalesi'nde, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan kazı çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa'nın simgesi
Balıklıgöl Yerleşkesi civa-
rında yer alan ve MS

812-814 arasında Abbasiler döne-
minde yapıldığı tahmin edilen Urfa
Kalesi'nde başlatılan kazı çalışmaları
sürüyor. Şanlıurfa Kalesi Kazı Baş-
kanı ve Batman Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesi Dekanı Arkeolog
Prof. Dr. Gülriz Kozbe, yaptığı açık-
lamada, yaklaşık bir aydır Şanlıurfa
ve Eyyübiye belediyelerinin desteği,
Kültür ve Turizm Bakanlığının koor-
dinasyonunda, Türkiye'nin çeşitli
üniversitelerinden akademisyenlerin
katkısıyla kalede kazı çalışması yap-

tıklarını söyledi. Kalenin, binlerce yıl-
lık Balıklıgöl Heykeli ve ''Amazon
kraliçelerinin av ve savaş
sahneleri''nin tasvir edildiği mozaik-
lerin olduğu bölgeye çok yakın olu-
şunun, kazıları biraz daha ilginç
kıldığını dile getiren Kozbe, çalışma-
larda yeni eserlere rastlanabileceğine
dair ihtimallerin güçlü olduğuna dik-
kati çekti. Her yıl binlerce yerli ve ya-
bancı turistin akın ettiği tarihi
Balıklıgöl Yerleşkesi yakınında kazı
yapılmasının da ayrı bir önem taşıdı-
ğını vurgulayan Kozbe, kalede daha
önce sadece kurtarma kazılarının ya-
pıldığını dile getirdi.

MERAK
UYANDIRIYOR
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Gaziantep Futbol Kulübü'nün savunma
oyuncusu Pawel Olkowski, Süper Lig'in
3’üncü haftasında deplasmanda oyna-
yacakları Göztepe maçına 3 puan almak
için gideceklerini söyledi. Süper Lig'in
3’ürcü haftasında deplasmanda Göz-
tepe ile karşılaşacak olan Gaziantep FK,
çalışmalarını kulüp tesislerinde yaptığı
antrenmanla sür-
dürdü. Antrenman ön-
cesinde kırmızı siyahlı
futbolculardan Ol-
kowski, basın mensup-
larına açıklamalarda
bulundu. Olkowski
yaptığı açıklamada,
geçen hafta 3 puan
alamadıkları için
üzgün olduklarını söy-
ledi.Geçen hafta sa-
dece bir puan
kazanabildiklerini hatırlatan Olkowski,
"Bunun için gerçekten üzgünüz. Son sa-
niyelerde gelen golden dolayı 2 puanı
kaybettik. Bundan dolayı morelimiz çok
bozuk ama önümüzdeki maça hazırlanı-
yoruz, konsantre oluyoruz. Bu hafta
umarım daha iyi sonuçlar alırız" dedi.
Olkowski, deplasmanda oynanacak
Göztepe karşılaşmasına iyi sonuç almak
için gideceklerini ifade ederek, en iyi so-
nucun galibiyet olduğunu söyledi.

Süper Lig takımlarından Hes Kablo
Kayserispor, Cumartesi günü saha-
sında konuk edeceği  Büyükşehir Bele-
diye Erzurumspor maçı hazırlıklarına
devam ediyor. Ligin 2'nci haftasında
deplasmanda Alanyaspor'a mağlup
olan sarı kırmızılılar 3'üncü hafta
konuk edeceği B.B.Erzurumspor ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör
Bayram Bektaş yönetiminde yapılan
antrenmanda futbolcular kondisyon,
pas ve çift kale maç yaptı.  1,5 saat
süre idmanda teknik adam Bayram
Bektaş sık sık oyunu durdurarak oyun-
cuları uyardı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi
3'üncü Ön Eleme Turu'ndaki rakibi
Hajduk Split, perşembe günü Türk
Telekom Stadyumu'nda oynanacak
maç öncesinde İstanbul'a geldi. Hır-
vatistan'ın Split kentinden kalkan özel
uçakla saat 20.40'ta İstanbul Havali-
manı'na ulaşan kafile, sonrasında
kamp yapacağı otele doğru hareket
etti. Hajduk Split'in kamp kadro-
sunda şu isimler yer aldı:
Marin Ljubić, Kristian Dimitrov,
Darko Nejašmić, Leon Kreković,
Marin Jakoliš, Mijo Caktaš, Dimit-
rios Diamantakos, Nihad Mujakić,
Mario Čuić, Jani Atanasov Jairo,
Adam Gyurcso, Stanko Jurić,
Ivan Dolček, David Čolina,
Mario Vušković, Darko Todorović,
Josip Posavec, Bassel Jradi,
Karlo Sentić.

SÖRLOTH, ARTIK ALMANYA'DA TER DÖKECEK

Gaziantep
zafer peşinde

Kayseri yoğun
mesai içinde

Hadjuk, 
İstanbul’da

Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, Trab-
zonspor'dan Alexander Sörloth'u transfer ettiğini res-
men açıkladı. RB Leipzig, Norveçli yıldız futbolcu
Alexander Sörloth'un transferini kulübün resmi inter-

net sitesi üzerinden açıklarken, açıklamada 24 yaşın-
daki futbolcu ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalan-
dığı kaydedildi. Golcü oyuncunun Alman ekibinde 19
numaralı formayı giyeceği de açıklamada yer aldı. 

Trabzonspor Teknik Direk-
törü Eddie Newton, Yeni

Malatyaspor karşılaşması
öncesi öğrencilerine ‘sıkı

pres’ uyarısında bulunarak,
en iyi savunmanın hücumda

başladığını ifade etti

Cimbom’da zirve toplantı
Başkan Mustafa Cengiz, ikinci başkan Ab-
durrahim Albayrak, başkan yardımcıları
Yusuf Günay ve Kaan Kançal ile yönetim
kurulu üyeleri Dorukhan Acar, Mahmut
Recevik, Ömer Cansever, Dilek Kutlu, Banu
Vahapoğlu Akgün ve Metin Karakaya‘nın
katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda Gala-
tasaray'ın güncel meseleleri konuşuldu.
Toplantıda denetim kurulu üyeleri Emir Ot-
luoğlu, Ertay Örmen, Günhan Aksoy,
Başar Gündüz ve Reha Ünsay hazır bu-
lundu. Toplantı sonrasında kulüp televizyo-
nuna açıklamalarda bulunan başkan
Mustafa Cengiz, "Pandemi sürecinde yöne-
tim kurulu üyelerimiz ve diğer kurul üyeleri-
miz toplantılarımızı yaptık. Biz kendimizi
her zaman için hep birlikte görürüz. 45 kişi
toplantı yaptık; 1-2 kişi fire verdik ama
doğal. O da sosyolojik olayların kaderinde
var. Bu toplantıyı burada yaptığımız için
çok mutluyuz. Sağ olsun yönetim kurulu,
denetim kurulu, sicil kurulu disiplin kurulu,
efor sarf ediyorlar bunca zorluğa rağmen.
Öncelikle hepsine tek tek teşekkür ediyo-
rum. Kalamış bizim için hem kulüp tarihi-
mizde hem de bizim nezdimizde en değerli
tesislerimizden biri" dedi. Futbol takımının

gidişatı hakkında görüşü sorulan Mustafa
Cengiz, şöyle konuştu: "Son sahneyi gör-
meden hiçbir zaman aşırı umuda ya da
kötü durumu görüp umutsuzluğa kapılma-
mak gerekir. İnsan yaşamında da sosyolojik
olaylarda da aşırı sevinç ve aşırı üzüntü
zarar vericidir. Hem oluşuma hem kişiliğe

zarar verir. Dilerim ki Galatasarayımız fut-
bol başta olmak üzere tüm branşlarda ba-
şarılı olsun. Çekici güç futbol. Futbol
branşımızın ve diğer seksiyonların hep sü-
rekli başarılı olmasını dilerim. Bu uğurda
bizi mutlu eden futbol takımımıza, sevgili
teknik direktörümüze, bütün ekibine futbol-

cularımıza tek tek teşekkür ederim. Gece
gündüz çalışan kurul üyelerimize, dünyanın
en büyük camialarından olan Galatasaray
camiası adına teşekkür ederim. İnşallah her
zaman olduğu gibi şanlı bayrağımızı, arma-
mızı en tepelerde tutmaya devam edeceğiz."
DHA

S üper Lig’in ilk iki haftasında sadece 1 puan
toplayabilen Trabzonspor’da teknik direktör
Eddie Newton, hafta sonu oynayacakları

Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencile-
rine ‘sıkı pres’ uyarısında bulundu. Antrenmanda
yaptığı uyarılarda futbolculara sık sık ‘iyi bir ekip’
olduklarını belirterek yetenekli oyunculara sahip
olduklarını kaydeden ve takıma moral veren New-
ton, en iyi savunmanın ise hücumda başladığını
aktardı.

Rakibi sıkıştırmalısınız

Öğrencilerinden rakibe pres uygulamalarını iste-
yen Newton, antrenmanda “Topu kaybettikten
sonra işiniz beklemek değil. Rakibi köşeye sıkıştır-
malısınız. Rakibinizin topla çıkmasına izin verme-
yin. Top kalecideyken bile baskı yapmanızı
istiyorum. Defans hücumda başlar” uyarılarını ya-
parken, futbolcuların oyunun akışını değiştirmeleri
ve bir anda oyunun ters kanada taşınmasından
memnun olduğunu ifade etti.

Eksikler dönüyor

Bu arada Trabzonspor’da cezalı ve sakatlıkları bu-
lunan oyuncular da yavaş yavaş takıma dönmeye
başladı. Bordo-mavililerde kart cezası nedeniyle
Denizli deplasmanında forma giyemeyen yeni
transfer Flavio’nun yanı sıra sakatlığının ardından
takımla çalışmalara başlayan Marlon, Hosseini,
Yusuf Sarı’nın yanı sıra takımdan ayrı olarak çalış-
malarına devam eden Pereira’nın da Yeni Malat-
yaspor maçı kadrosunda yer alabileceği belirtildi.

FIRTINA SIKI
PRES YAPACAK

Boksta çalışma varTürkiye ve İngiltere
boks milli takımları,

2021 yılına ertelenen
2020 Tokyo Olimpiyat

Oyunları öncesi Çankı-
rı'da kamp çalışmala-

rını sürdürüyor. Türkiye
Boks Federasyonu Baş-
kanı Eyüp Gözgeç, milli

takımı ziyaret ederek
sporcuların son durum-
ları hakkında bilgi aldı

Olimpiyat Oyunları için hazırlıklara hız kesmeden
devam eden Türkiye ve İngiltere boks milli takım-
ları, Çankırı Orhan Saka Kapalı Spor Salonu’nda
antrenmanlarını sürdürüyor. Kampı ziyaret eden
Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç,
sporcuların son durumları hakkında bilgi aldı. Ga-
zetecilere açıklamada bulunan Gözgeç, Çankırı’da
kamp çalışmalarının sorunsuz devam ettiğini söy-
ledi. İngiltere’nin sporda iyi durumdaki ülkelerden
biri olduğunu buna karşın Türk Milli Takımı’nın
da en genç takım olduğunu belirten Gözgeç, “İngi-
lizler boksta ve sporda iyi olan ülkelerden birisi.
Bunların da çok güçlü takımları tercih etmelerini
biliyoruz. Türkiye’yi tercih etmelerinin sebebi de
dünyada gerçekten ses getiren bir milli takımımız
var. Dünyanın en genç takımı bizim takım. 20- 22
yaş aralığında sporcularımız var. Yıldızlarda, genç-
lerde dünya şampiyonu ve Avrupa şampiyonu
olan sporcularımız var. Bunların da bizi tercih et-
melerinin sebebi de mart ayında Avrupa elemeleri

yapıldı, oraya 13 sporcuyla katıldık. Orada 12
sporcumuz kazandı, 1 sporcumuz kaybetti. Orada
bizim performansımızı da gördüler. Bizim takımla-
rımızın iyi olmasının yanı sıra misafirperverliğimiz
de önemli” dedi.

Sporcular mutlu

İngilizlerin Türkiye’de kamp yapmayı kendilerinin
istediğini ifade eden Gözgeç, şunları
kaydetti:“Sporcularla konuştuğumuzda burada ol-
maktan çok memnunlar. Çankırı sporun merkezi.
Burada çok kıymetli antrenörlerimiz var. İngilizler
kamptan sonra gittiğinde bizim buradaki durumu-
muzu, hijyenimizi, koronavirüse karşı nasıl müca-
dele ettiğimizi, misafirperverliğimizi konuşacaklar.
Eskiden biz yazardık, ‘gelin sizinle kamp yapalım’
diye ama şimdi İngilizler bizi tercih ettiler. Dolayı-
sıyla tercih edilen bir ülke konumundayız. Şu an-
daki kamp çok iyi geçti. Yarın da Trabzon’da kadın
milli takımımızı ziyaret edeceğiz.”

Galatasaray Kulübü'nde yönetim kurulu toplantısı, başkan Mustafa Cengiz başkanlığında Kalamış Tesisleri’nde gerçekleştirildi
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U EFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam sahasında
Hırvatistan'ın Hajduk Split takımı ile karşılaşacak Gala-
tasaray, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Avrupa

arenasındaki 80. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı takımla
önemli başarılara imza atan Terim, Avrupa kupalarındaki tec-
rübesiyle dikkati çekiyor. Galatasaray, Fatih Terim yöneti-
minde Avrupa kupalarında bugüne dek 79 karşılaşma
oynadı. Sarı-kırmızılı takım, 67 yaşındaki teknik adam yö-
netimindeki bu karşılaşmaların 31'ini kazanırken, 17'sinde
berabere kaldı, 31'ini ise kaybetti.
Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetimindeki Avrupa kupası
maçlarında 107 gol atarken, kalesinde ise 117 gol
gördü.

Kupa iKide 14 maç
Galatasaray, Fatih Terim idaresinde yarın eski adı
UEFA Kupası olan Avrupa Ligi'nde 15. maçını oynaya-
cak. Sarı-kırmızılı takım, Terim yönetiminde Avru-
pa'nın iki numaralı kupasında daha önce çıktığı 14
maçta altışar galibiyet ve beraberlik ile 2 mağlubi-
yet yaşadı. Bu müsabakalarda 21 gol atan Galata-
saray, rakiplerinin 14 gole engel olamadı.

Fatih terim ile elenmedi
Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde girdiği 5
Avrupa kupası ön eleme turundan da galip ayrı-
lan taraf oldu.Sarı-kırmızılı takım, Terim yöneti-
minde 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 1'i de UEFA
Avrupa Ligi olmak üzere 5 ön eleme turunda
mücadele etti. Galatasaray, Terim yöneti-
minde UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemele-
rindeki 8, UEFA Avrupa Ligi ön
elemelerindeki 1 müsabakanın tamamın-
dan da galip ayrıldı. Fatih Terim yönetimin-
deki Galatasaray, UEFA Şampiyonlar
Ligi'nde 1997-1998 sezonunda İsviç-
re'nin Sion, 1998-1999 sezonunda aynı
ülkenin Grasshoppers, 1999-2000 sezo-
nunda Avusturya'nın Rapid Wien,

2003-2004 sezonunda ise Bulgaristan'ın
CSKA Sofya takımlarını ikişer maçta da mağlup etti. Galatasa-
ray, son olarak geçen hafta UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ma-
çında Azerbaycan'ın Neftçi takımını tek maçta yenerek saf dışı
bıraktı.
Sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda toplamda 26 gol bulur-
ken, kalesinde sadece 6 gol gördü.

ueFa Kupası'nda şampiyonluK
Sarı-kırmızılı takım, Fatih Terim yönetiminde Avrupa kupalarında
önemli başarılara imza attı.
Galatasaray, Fatih Terim ile 1999-2000 sezonunda finalde Arse-
nal'i geçerek UEFA Kupası şampiyonluğuna ulaştı ve Avru-
pa'daki ilk kupasını kazandı. Tecrübeli teknik adam idaresinde
2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı
bir performans ortaya koyan sarı kırmızılılar, çeyrek final oy-
nama başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Terim ile Avrupa ku-
palarında Real Madrid, Juventus, Manchester United, Paris
Saint-Germain, Milan ve Borussia Dortmund gibi önemli ekipler
karşısında zafer yaşadı.

AVRUPA’NIN FATIH’I
UEFA Avrupa Ligi
3. Eleme Turu'nda

bugün Hajduk Split
ile karşılaşacak

Galatasaray, Fatih
Terim yönetiminde
daha önce Avrupa

kupalarında
oynadığı 

79 karşılaşmada 
31 galibiyet, 

17 beraberlik ve 
31 yenilgi yaşadı

Aslan tur peşinde
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda bu akşam
Hırvatistan'ın Hajduk Split takımını konuk edecek
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç,
saat 21.00'de başlayacak. Yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz oy-
nanacak müsabaka, D Smart
platformundaki Spor Smart kanalından ya-
yımlanacak. Süper Lig'de geçen sezonu 6. bi-
tiren Galatasaray, ikinci Trabzonspor'un
Avrupa kupalarından men edilmesiyle UEFA
Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katıldı. Bu
organizasyondaki ilk maçında Azerbaycan'ın
Neftçi takımıyla eşleşen sarı-kırmızılı takım,
3-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu. Or-
ganizasyona Galatasaray gibi 2. eleme turun-
dan dahil olan Hırvatistan temsilcisi ise bu
turda Makedonya'nın Renova takımını 1-0'lık
skorla saf dışı bıraktı.

Hakemler kimler?

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonun-
dan hakem Craig Pawson yönetecek.
Pawson'un yardımcılıklarını Lee Betts ile
Ian Hussin üstlenecek. Müsabakanın
dördüncü hakemi ise Robert Jones
olacak.

Kazanan taraf tur atlayacak

Galatasaray-Hajduk Split maçını
kazanan takım, adını play-off turuna 
yazdıracak.
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın al-
dığı karar gereği bu sezon eleme turları tek
maç üzerinden oynanıyor. Rövanş karşılaş-
ması olmayacağı için yarınki müsabakayı ka-
zanan ekip, play-off turuna yükselecek.

Turu geçerse muhtemel rakipler

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off
turuna yükselmesi durumunda Hollanda
veya İskoçya takımıyla eşleşecek. Sarı-kırmı-
zılı ekip, 3. eleme turunu geçip play-off tu-
runa kalması halinde Hollanda'nın Williem II
takımıyla İskoçya temsilcisi Rangers arasında

oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

Saracchi forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı takımda, sakatlığı bulunan
Marcelo Saracchi, Hırvat ekibiyle yapılacak
maçta forma giyemeyecek. Uzun süreli sa-
katlığı bulunan Fernando Muslera ve Emre
Akbaba'nın yanı sıra UEFA'ya bildirilen kad-
roda isimleri yer almayan Emre Taşdemir,
Valentine Ozornwafor, Kerem Aktürkoğlu ve
Oğulcan Çağlayan da yarın sahaya çıkama-
yacak.

Sezona iyi başladı

Galatasaray, 2020-2021 sezonuna iyi bir
giriş yaptı. Geçen sezon koronavirüs sal-
gını son-

rasında devam
eden Süper Lig'i iste-

diği gibi bitiremeyen sarı-
kırmızılı takım, bu sezon
farklı bir görüntü çiziyor.
Teknik direktör Fatih
Terim'in öğrencileri, bu
sezon çıktığı 3 resmi
maçı da kazandı. Ga-
latasaray, Süper
Lig'de Gazian-
tep FK'yi 3-1,
son şampi-
yon Medi-
pol
Başak-
şehir'i
ise

2-0 mağlup ederken, UEFA Avrupa Ligi 2.
eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi
3-1'lik skorla yendi.

Derbiye moralli çıkmak istiyor

Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe der-
bisi öncesi kritik bir müsabakaya çıkacak. Se-
zona ilk 3 resmi maçını kazanarak başlayan
sarı-kırmızılı ekip, Hajduk Split'i de yenerek

çıkışını sürdürmek istiyor.
Sezonu 12 Eylül'deki Ga-
ziantep FK maçıyla açan,
ardından 8 günde 2 maça
daha çıkan sarı-kırmızılı-

lar, yeni bir yoğun fikstüre
giriyor. UEFA Avrupa Li-
gi'nde yarın Hajduk Split'i

konuk edecek sarı-kırmı-
zılı ekip, bu maçtan 3

gün sonra da
Süper Lig'deki

derbide Fe-
ner-

bahçe ile
karşı karşıya

gelecek. Hajduk Split müsa-
bakasında yorgunluk ve sakat-

lık riskinden dolayı bazı
oyuncuları dinlendirmesi bekle-

nen Galatasaray Teknik Direktörü
Fatih Terim, derbiye hem tur atla-

manın moraliyle hem de tam kadro
çıkmanın planlarını yapıyor. Galata-

saray, Hajduk Split'i elemesi duru-
munda Fenerbahçe derbisinden 4 gün
sonra 1 Ekim'de UEFA Avrupa Li-
gi'nde play-off turu maçına çıkacak.

Zafer için uç Kartal
UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda bu akşam Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi
konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 224. mücadelesine çıkacak
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride
kalan 223 maçta rakiplerine 84 kez üstünlük
kurdu. 93 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Be-
şiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.
Avrupa arenasında rakip fileleri 295 kez havalan-
dıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 326 gol
gördü. 3 kez çeyrek final oynadı Şampiyon Ku-
lüpler Kupası'nda 1986-1987 sezonunda adını
çeyrek finale yazdıran siyah-beyazlı ekip, 2002-
2003 sezonunda ise bu kez UEFA Kupası'nda
aynı başarıyı sergiledi. Beşiktaş, 2016-2017 sezo-
nunda da UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finalde
mücadele etti.

Farklı galibiyetler var

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiye-
tini geçen sezon aldı. UEFA Avrupa Ligi 2.
Eleme Turu rövanşında Faroe Adaları temsilcisi
B36 Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup
eden siyah-beyazlı ekip, Avrupa'daki en farklı
skorlu galibiyetine imza attı. Beşiktaş, 2002-2003
sezonunda da UEFA Kupası 1. Tur rövanş ma-
çında Bosna Hersek temsilcisi Saraybosna'yı
deplasmanda 5-0 mağlup etmişti.

Farklı mağlubiyetler de var

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlu-
biyetini ise 2007-2008 sezonunda yaşadı.
Söz konusu sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mü-
cadele eden siyah-beyazlı ekip, Liverpool'a dep-
lasmanda 8-0 kaybetti. Siyah-beyazlılar ayrıca,
2000-2001 sezonunda İngiliz ekibi Leeds United
ve 2016-2017'de Ukrayna temsilcisi Dinamo Ki-
ev'e aynı organizasyonda rakip sahada 6-0 ye-
nildi. Rakiplerini 112. kez konuk edecek
Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 112. iç
saha maçını bu akşam yapacak. Avrupa kupala-
rında rakiplerini 111 kez konuk eden Beşiktaş, bu
müsabakalarda 57 galibiyet aldı. İç sahada rakip-

leriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım,
29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda
rakiplerine 169 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise
113 gol gördü.

Portekizliler zorluyor

Portekiz takımlarıyla Avrupa kupalarında 15 kez
karşılaşan siyah-beyazlı ekip, bunların sadece
3'ünü kazanabildi. Beşiktaş, Portekiz ekiplerine
karşı 3 galibiyetini de deplasmanda aldı.
Bu ülke takımlarına 7 kez mağlup olan siyah-be-
yazlı ekip, 5 mücadeleyi ise beraberlikle tamam-
ladı. Portekiz temsilcilerine 19 gol atan
siyah-beyazlılar, kalesinde 23 gol gördü. Geçen
sezon Avrupa Ligi'nde Portekiz temsilcisi Braga
ile aynı grupta yer alan Beşiktaş, rakibine 2-1 ve
3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. 

Göz Göz iyi başladı
Süper Lig'de ilk 2 haftada 4 puan toplayan Göztepe'nin kulüp

başkanı Mehmet Sepil, sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi
Sepil, gazetecilere yaptığı
açıklamada, liglerin ilk hafta-
larının zor olduğunu ifade
etti. Takımı gençleştirerek
önemli bir yapılanmaya git-
tiklerini kaydeden Sepil, söz-
lerini şöyle sürdürdü: "Bu
yapılanmaya gerekirse devre
arasında da devam edeceğiz.
Yaş ortalamasını oldukça dü-
şürüyoruz. Türk oyuncular
daha çok rol alıyor. Türk-ya-
bancı bizim için fark etmez
ama Türk oyuncularımız
özellikle geçen sene sonunda

iyi bir çıkış yakalamıştı. Dola-
yısıyla hoca onlarla devam
ediyor. Çok zor bir yıl olacak,
pandemi yılı, seyircisiz futbol
olacak en azından bir müd-

det. İyi bir başlangıç yaptık
diyebiliriz ama önemlisi bun-
dan sonrası."

1-2 takviye daha
planlıyoruz"

Sepil, transfer çalışmalarının
devam ettiğini belirterek,
şöyle konuştu: "1-2 takviye
daha planlıyoruz. Biz hangi
pozisyonlara oyuncu aradığı-
mızı baştan söylemiştik. En
azından 1-2 tane daha tak-
viye yapacağız. Ondan sonra
bakacağız” dedi.
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Kadın girişimciler Büyükçekmece'de yer alan Pelican Hill 
Residence'da Geleneksel Resim ve El Sanatları Sergisi açtı

12 kadının bir araya gelerek aç-
tığı sergide el emeği, göz
nuru eserler sergilenmeye

başladı. Ayşe Odabaşı İçdem önderli-
ğinde dün açılışı gerçekleştirilen sergi-
nin, yarın akşama kadar devam edeceği
öğrenilirken; sergideki eserler de kalite-
leri ve ayrıntılarıyla dikkate değer bir
özellik taşıdı. Sergiye ilişkin bilgi veren
isimler, “Büyük bir emek vererek oluş-

turduğumuz bu sergi; sitemizde yaşa-
yan kadınların ortak bir emeğinin so-
nucu. Daha önce de Satranç Sınıfı gibi
bir organizasyon yapmıştık. Bu sergi de
ikinci çalışmamız oluyor. Bu tarz etkin-
likleri geliştirerek hem sanata hem de
sosyalleşmeye katkı sağlamaya devam
edeceğiz” bilgisini verdi.

Yılların emeği var

Sergiye dair gazetemize konuşan
Özlem Tuna, “Ayşe Odabaşı İçten ön-

derliğine birleştik ve yılların emeğini or-
taya koyduk. Buradaki eserlerde kimi-
mizin aylarca kimimizin yıllara kadar
süren emekleri var. Herkesin gelip gör-
mesini ve burayı gezmesini istiyoruz”
dedi. Koronavirüs nedeniyle serginin
açık havada yapıldığını da kaydeden
Tuna, “Pandemiden dolayı kurallara
uyarak, sosyal mesafeye dikkat ederek
de bir sergi açmış bulunuyoruz. Bir
kere daha herkesi buraya bekliyoruz”
ifadelerini kullandı.

BARIŞ KIŞ

PELICAN’DA
SANAT VAR

Sergiye emek veren isimler ise; Ayşe Odabaşı İçdem, Önay Kuzucan, Özlem Tuna, 
Süreyya Seyidoğlu, Hacer Kara, Gül Güner, Gönül Aybar, Ayşenur Özçelik, 

Zeynep Eken, Bahar Eken, Ebru Okumuş, Eda Babahan.

Katılımcılar kimler?

Bahçeşehir Koleji, 8 yıl önce başlattığı “Dijital Dünya Okulu” projesi ile
eğitimde dönüşüme liderlik ettiğine dikkat çekerek kurduğu ‘Dijital Eğitim
Merkezi’ ile yeni nesil eğitimin dinamiklerini yeniden tanımladığını duyurdu
Kolej, Türkiye genelindeki kampüslerinde
pilot uygulama ile başlattığı ‘Dijital Eğitim
Merkezi’nin; öğretmenlere yönelik teknolojik

formasyon eğitimlerinin yanı sıra hibrit
öğretmen kavramı, dijital içerik yara-
tımı, sosyal medya ve güvenlik gibi
konu başlıklarında faaliyet gösterece-
ğine vurgu yaptı. 8 yıl önce dijital eği-
time geçen Bahçeşehir Koleji bir
yeniliğe daha imza attığını ve “dijital
dünya okulu” projesine, “Dijital Eği-
tim Merkezi” ile yepyeni bir sayfa aç-
tığını duyurdu. Bu merkezde
öğretmenlere yönelik teknolojik for-
masyon eğitimlerinin yanı sıra, hib-
rit öğretmen kavramı, dijital içerik
yaratımı, sosyal medya ve güvenlik
gibi konu başlıklarında faaliyet gös-
terileceği kaydedildi. Merkez bünye-
sinde, derslerin konu içeriklerini
hazırlayacak eğitim içerik üreticileri-
nin bulunacağı video ve benzeri diji-

tal içeriklerin geliştirileceği, var olanların ise
son teknoloji ile donatılacağı da açıklandı.  

Öğrencilere vizyon katacak

Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem
Dağ, öğrencilerin teknolojiyi kullanan, üreten
bireyler olarak yetiştiğine dikkat çekti. Dağ,
“Geleceğin liderlerini yetiştiren öğretmenler
de bu nedenle sadece teknolojiye entegre
değil, teknolojiyi kullanarak üretim ve proje
yapabilecek donanıma sahip. 
Dijital eğitim merkezi tam olarak bunu karşı-
lıyor. Çünkü bünyesinde eğitim teknolojile-
rini barındıran donanım, yazılım ve bunları
içeriğe dönüştürebilecek, dijital ürün gelişti-
ren ekipler yer alacak. 24 saat işleyecek olan
merkezde öğretmenler öğrenecek, geliştire-
cek; tasarlayacak. 3D yazıcılardan modüller
çıkartacaklar, üretmeyi öğrenecekler. Çünkü
öğretmen ne kadar çok hayal eder ve üretir
ise öğrencilerin vizyonu o kadar gelişmiş ola-
cak”  dedi. 

Bahçeşehir farkı

Özlem
Dağ

Çin dostu havalimanı
Dünyanın ve Türkiye'nin en önemli
aktarma merkezi olma özelliğine
sahip İstanbul Havalimanı, Çinli yol-
cuların havalimanında seyahat dene-
yimlerini kolaylaştıracak
uygulamalarıyla 'Çin Dostu Havali-
manı' belgesini aldı.  Çinli yolculara
sunulan hizmetler ile ilgili olarak İs-
tanbul Havalimanı'na Çin Dostu Ha-
valimanı belgesini Çin Halk
Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu
Cui Wei, Havalimanı İşletmecisi İGA
İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsun-
lu'ya teslim etti. Törene İstanbul Ha-
valimanı Mülki İdare Amiri İsmail
Şanlı, İstanbul Havalimanı Emniyet
Şube Müdürü Hüseyin Ağca, Çin
Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonso-
losu Cui Wei, İstanbul Havalimanı İş-
letmecisi İGA İcra Kurulu Başkanı
Kadri Samsunlu ve diğer ilgililer 
katıldı.

Yeni hizmetler başladı

İstanbul Havalimanı'nı kullanan Çinli
misafirler için havalimanında geçirile-
cek zamanın daha rahat ve keyifli hale

getirilmesi amacıyla İstanbul Havali-
manı İşletmecisi İGA 'yolcu dostu' bir-
çok uygulama da hayata geçirildi.
Çin'den gelen yolculara özel check-in
alanları tahsis edilirken, Çin'e yönelik
seferlerin aynı uçuş bölgesinden yapıl-
ması, uçuş bilgi ekranlarının Çince ol-
ması, bilet işlem ekranlarının Çince'ye
çevrilmesi gibi yenilikler de hizmete
sunuldu. Yolcuların kullandığı Weibo
& Wechat gibi sosyal medya mecrala-
rının ekosisteminde İstanbul Havali-
manı'nın hesaplarının yer alması, iGA
İstanbul Havalimanı mobil uygula-
masında Çince dil seçeneğine yer ve-
rilmesi, gelen ve giden yolcu
katlarında sıcak su dispanserlerinin
bulunması, yolcu köprülerinde "Hoş
Geldiniz" yazısının yer alması ve
Çince bilen personellerin özel ünifor-
maları ile Çinli misafirlerin havalima-
nında daha rahat etmeleri için
uygulamalar faaliyete sunuldu.
Çin'den gelen uçuşlarda, uçak içle-
rinde yapılacak Çince anonslar ve ha-
valimanında hemen her alanda
bulunan Çince levhalar kullanıldı.   

TUZLA’DA
örnek pazar 
Geri dönüşümü olan ürünlerin üretimine
destek veren Tuzla Belediyesi, Ekolojik
Pazar ile hem üretime katkı sağlayacak ka-
dınlara çalışma ortamı sunuyor hem de bu
aileler Ekoloij Pazar’dan gelir elde ediyor.
Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
“Gönül Elleri projemizin amacı ihtiyaç faz-
lasıyla ihtiyaç sahiplerini buluşturmak.
Ekolojik Pazar’ın asıl amacı doğaya ve çev-
reye karşı geleceğe bırakacağımız dünyanın
temiz ve daha yaşanabilir olması. Geri dö-
nüşümü kolay olan ürünlerin kullanımına
yönelik hem teşvik hem de üretimi açısın-
dan bir çalışma burası” dedi.

Organik ürünler talep ediliyor

Geri dönüşümü kolay olan ürünlerle hem
doğaya hem de çevreye sağlıklı ürünler
sunan Tuzla Belediyesi’ne ait Organik
Pazar içerisinde yer alan Ekolojik Pazar’da
kadınlar hem üretiyor hem de ailelerine ka-
zanç sağlıyor. Özellikle ilçede yer alan
mağdur ailelerin üretime katkı sağlaması
açısından değerlendirdiği Ekolojik Pazar’a
vatandaşlarda yoğun ilgi gösteriyor. Sa-
dece Tuzla’nın çevre ilçelerinden değil,
farklı şehirlerden de özel müşterilerin pa-
zara gelip organik ürünleri talep ettiği
ifade edildi. 


