
Partisinin grup toplantısında
konuşan Kılıçdaroğlu, Cumar-

tesi Annelerine sahip çıktı. “Cumar-
tesi Anneleri tam 26 yıldır haklarını

arıyorlar. Bari mezar
yerini gösterin diyor-
lar” diyen Kılıçda-
roğlu, “Çoğu anne
bunu görmeden ha-
yata veda etti. Evlatla-
rını istediler tam 699
hafta. 700. hafta baskı
kurdular, dövdüler ve
gönderdiler” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 7
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Dövdüler ve
gönderdiler

26 YILLIK HAK ARAYIŞI

MHP lideri Bahçeli, partisinin
grup toplantısında konuştu.

“Türkiye faiz kamburundan kurtul-
malıdır” diyen Bahçeli, "Bize göre
hükümetin faiz politikası doğrudur.
Geldiğimiz bu aşamada yeni yöne-

tim sistemi kapsa-
mında Merkez
Bankası'nın bağımsız-
lığı tartışmaya açılma-
lıdır. Özerk ve
bağımsız kurumlar
milli iradenin üzerinde
olamaz, olmamalıdır.
Hesabı veren siyasettir
kararı verende siyaset
olmalıdır" dedi.
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Hesabı veren
kararı da verir

HÜKÜMETE DESTEK VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, TBMM Plan ve Bütçe

Komisyonunda devam eden bütçe
görüşmelerinde milletvekillerinin
eleştirilerine yanıt verdi. TİP Millet-
vekili Ahmet Şık’ın “Ayhan Bora

Kaplan ile ilişkilerini
açıkla. Mafya mensup-
larıyla neden telefonda
konuştuğunu açıkla”
ifadelerinin üzerine
Bakan Soylu, “Bunu
söyleyip de ispat etme-
yen şerefsizdir, haysi-
yetsizdir, onursuzdur.
Sensen; sen şerefsizsin,
haysiyetsiz, onursuz-
sun” cevabını verdi.
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İspat etmeyen
haysiyetsizdir

İDDİALARA SERT CEVAP

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Beylikdüzü Gürpınar Siteler
Bölgesi 1. etapta Beylikdüzü

Belediyesi ve KİPTAŞ iş birliğiyle
yürütülen kentsel dönüşüm çalış-
maları kapsamında Doğa Apart-
manı’nın yıkımı gerçekleştirilirdi.
Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, Gürpınar Mahallesi’nde
gerçekleşen yıkıma KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ile birlikte katıla-
rak incelemeler yaptı. Siteler Böl-

gesi’nin uzlaşma sürecinde 3’te
2’lik çoğunluğun sağlandığını ve
Gürpınar’da dönüşümün başladı-
ğını belirten Çalık, “Kentsel
dönüşüm sürecindeki kararlı-
lığımız sürüyor. Bize güvenip
imzalarını veren komşuları-
mız bize güvenmeye devam
etsinler. Vatandaşların burada
zaman kaybına tahammüllü
yok” ifadelerini kullandı.
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Uzun süredir mücadele
ettiği kansere yenik düşen

Arif Gündoğdu, son yolculu-
ğuna uğurlandı. Gündoğdu için
Beykoz Orta Çeşme Camii'nde
tören düzenlendi. Öğle nama-
zına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından Gündoğ-
du'nun naaşı Anadolu Kavağı

Mezarlığı'na defnedildi. Arif
Gündoğdu'nun cenazesine 
katılan İstanbul Gazeteciler
Derneği Başkanı Mehmet Mert,
“Eğilmeyen, bükülmeyen, satıl-
mayan bir namuslu, dürüst 
gerçek bir gazeteciyi daha son-
suzluğa uğurladık” açıklamala-
rında bulundu. I SAYFA 9
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CHP’DEN TAZİYE MESAJI

CHP Milletve-
killiği, Cumhu-

riyet Senato üyeliği ve
İçişleri Bakanlığı gö-
revlerinde bulunan
Hasan Fehmi Güneş
hayatını kaybetti.
CHP Grup Başkan-
vekili İstanbul Millet-
vekili Engin Altay,
“Partimizin değerlerinden önceki
dönemler milletvekilimiz ve İçiş-
leri Bakanlarımızdan kıymetli
ağabeyimiz Hasan Fehmi
Güneş’i kaybettik. Ailesine, parti-
mize ve sevenlerine başsağlığı ve
sabır diliyorum. Mekanı cennet
olsun” açıklamasını yaptı.
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SAYFA 5Mahmut OYMAN

Öğretmenime

SAYFA 4Erol Sırrı YOLCU

Geçmişte 
kalan...

Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik
üreticisi Mossby’nin kadına yöne-

lik şiddete dikkat çekmek için “Kadıköy
Yaşatır” sloganıyla geliştirdiği sosyal
sorumluluk projesi ilgi çekiyor.  I SAYFA 4
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Sıfır otomobillerde tedarik sorununun
yaşanmasıyla özellikle galericiler, yetkili

satış bayilerinde otomobil alım sırasına gire-
rek eşi, çocukları ve akrabalarının üzerine araç
satın alıyor. Fırsatçılar, sıfır araçları yüksek
miktarda karla hemen satışa koyuyor. I SAYFA 5
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ERKEN SECIM
OLMAYACAK!

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Genel

Merkez'de AK Parti Genişle-
tilmiş İl Başkanları Toplantı-
sı'nda yaptığı konuşmada
erken seçim tartışmalarıyla
ilgili olarak "Hala erken
seçim, erken seçim. Ya 

olmayacak erken seçim. 
Haziran 2023... 15-20 ayda
seçim yapmak ilkel 
kabilelerin işidir" dedi. 
Erdoğan’ın bu yorumu 
muhalefet tarafından tep-
kiyle karşılanırken, seçim 
ısrarı sürdürüldü. I SAYFA 7
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15 AYDA BİR SEÇİM KABİLELERİN İŞİ

YIL: 17      SAYI: 5168      FİYAT: 75 Krş 24 KASIM 2021 ÇARŞAMBA

Kısa sürede yüksek kâr va-
deden Ponzi Piramit isimli

saadet zinciri sistemi ile parasını
verdiği Mine Mumcu

tarafından dolandırıl-
dığını ileri süren
oyuncu Burcu Kı-
ratlı, şikayetçi sıfa-
tıyla mahkemede

ifade verdi. Kıratlı,
"Toplam zararım

550 bin lira. Şika-
yetçiyim. Pa-

ramı bana
söylediğin-
den farklı

şekilde kulla-
nıp, paramı
geri verme-
miştir" dedi.
Kıratlı'nın
eşi Sinan
Akçıl da
duruş-
mada
tanık ola-
rak ifade
verdi.
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550 BİN LİRA
ZARARIM VAR!

Bulgaristan'ın başkenti Sof-
ya’nın batısında, Kuzey Make-

donya plakalı bir yolcu otobüsü alev
aldı. Türkiye'den dönen otobüsteki
12'si çocuk 46 kişi yanarak öldü.  Ka-
zanın sebebi henüz bilinmezken olayla
ilgili soruşturma başlatıldı.  I SAYFA 11
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Tam 46 yolcu
yanarak öldü!

ÖLENLERİN 12’Sİ ÇOCUK

CHP’li eski Bakan
hayatını kaybetti

BEYLİKDÜZÜ’NDE AÇILACAK

Moda ve Hazır Giyim Fede-
rasyonu (MHGF) ve İstan-

bul Aydın Üniversitesi işbirliğiyle
2014 yılında Kars’ta iki büyük ko-
leksiyon olarak ilk sunumunu ya-
pılan “22 Medeniyetin Kapısı
Kars, Sözcüsü Ani” başlıklı defile-
lerin görkemli kostümlerinden olu-
şan sergi bugün Beylikdüzü
Rapsodi Çorap Sanat Galerisi'nde
açılıyor. Sergi, bir hafta boyunca
ziyaretçilere açık olacak.
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Kars’ın tarihi
için özel sergi

KOMBİLER İÇİN UYARI

Havaların soğumasıyla
kombi dolandırıcılıklarında

artış yaşanmaya başlandı. Kombi-
lerine bakım yaptırmak isteyenleri
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal
Başkanı Aydın Ağa-
oğlu uyardı. Ağaoğlu,
"Kombi servislerini
internette arattığı-
mızda ilk çıkan sayfa-
lara tıklamayalım.
Çünkü bunların
sahte olma ya da özel
servis olma ihtimali
var” dedi. I SAYFA 9

Prof. Dr. Lokman Hakan
Tecer, Türkiye'de ilk kez 13

bölgede koronavirüsün havadaki
varlığını saptamak için çalışma
yapıldığını belirtti. Tecer, "Aldığı-
mız sonuçlardan 203 örnekte;
20 tane partikül madde, atmos-
ferik partikül madde örneğinde
koronavirüsün RNA'sına rastla-
dık" ifadelerini kullandı. I SAYFA 2
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Sahte sitelere
dikkat edin!

Açık havada
korona kabusu

AYAKTA DURMASI

MUCIZE!
AYAKTA DURMASI

MUCIZE!
AYAKTA DURMASI

MUCIZE!
AYAKTA DURMASI

MUCIZE!
AYAKTA DURMASI

MUCIZE!
AYAKTA DURMASI

MUCIZE!

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Doğa Apartmanı'ndaki yıkıma KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ile birlikte katılan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık uzlaşma sürecinde 3’te 2’lik
çoğunluğun sağlandığını ve dönüşümün başladığının söyledi.  KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Yıkım-
larda da göründüğü gibi binalar çok kötü durumda ve bu binaların ayakta durması bile bir mucize” dedi

VATANDAŞLARIN ZAMAN
KAYBINA TAHAMMÜLLÜ YOK

Kentsel dönüşüm sürecinde
tahliyelerin hızlı bir şekilde

yapılması gerektiğini vurgulayan
Ali Kurt ise “Her riskli yapıyı
tahliye ettiğimizde bir can
kurtarma motivasyonuyla
hareket ediyoruz. Dönüşüm
sürecinde teknik olarak ka-
rarlı ve her şeyimiz hazır bir
şekilde devam ediyoruz. Va-
tandaşlarımızla uzlaşma sü-

reçlerini sağlıklı yürütmeye çalışı-
yoruz. Tahliyelerin hızlı bir şekilde
yapılması gerekiyor. Çünkü bu-
rada yıkımlarda da göründüğü gibi
binalar çok kötü durumda ve bu
binaların ayakta durması bile bir
mucize. Umarım herhangi bir can
kaybına sebebiyet vermeden bu-
rada oturan vatandaşlarımızı tah-
liye eder ve temelini atarız” diye
konuştu. I SAYFA 9

ç

TAHLİYELERİN HIZLI BİR ŞEKİLDE
YAPILMASI GEREKİYOR

HABER
BARIŞ KIŞ

Türk lirası büyük bir değer kaybı yaşa-
yarak yere çakıldı. Döviz kurlarında

günlük artış yüzde 16'yı aştı. Dün dolar / TL
sert çok sert yükselişle 13,45'i aştı.
Euro/TL'de bir eşik daha aşıldı ve 15,16 sevi-
yesinin üstü görüldü. Döviz kurunda yaşanan
artışla ilgili Merkez Bankası’ndan açıklama
geldi. Açıklamada, döviz piyasalarında ger-

çekçi olmayan ve iktisadi temellerden tama-
men uzak, sağlıksız fiyat oluşumlarının göz-
lemlendiği belirtilerek, “Şirketlerimiz ve
vatandaşlarımızın aşırı oynak piyasa koşulla-
rında iktisadi temellerden tamamen uzak de-
ğerlerden işlem yaparak olası kayıplara karşı
uyarılması lüzumu üzerine bu açıklamaya
gerek duyulmuştur” ifadeleri kullanıldı.
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Dün sabah piyasaların açıldığı sırada 11,40 seviyesinden
işlem görmeye başlayan dolar, gün içinde yüzde 17'den fazla
değer kazanarak 13,46 TL'ye ulaştı. Avro ise 15 TL'yi aştı!

ŞİRKETLERE VE VATANDAŞA UYARI

DOVIZ CILDIRDI!

FIRSATÇILARIN SIFIR OYUNU!

Aydın Ağaoğlu

ç

Recep
Tayyip
Erdoğan

Hasan Fehmi Güneş

İNCELEMEDE BULUNDULAR
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve KİPTAŞ

Genel Müdürü Ali Kurt Siteler Bölgesi'nde yapılan 
yıkımı yakından takip etti. Çalık ve Kurt bölge 

sakinlerine yıkım ve yeni proje hakkında bilgi verdi.

Namuslu ve dürüst bir
gazeteciyi kaybettik!

Arif Gündoğdu
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Açık havada
korona kabusu

NKÜÇorlu Mühendislik Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer,
koronavirüsün havadaki varlığının izini

sürmek için 10 üniversitenin, İstanbul, Ankara,
İzmir, Bolu, Konya, Zonguldak, Eskişehir, Tekir-
dağ, Bursa ve Antalya'da 13 ayrı bölgede ça-
lışma yaptığını söyledi. Mayıs ayında başlanan
çalışmada 203 partikül maddenin örneklemesi-
nin yapıldığını söyleyen Prof. Dr. Tecer, İstanbul,
Tekirdağ, Çorlu, Zonguldak, An-
kara, İzmir ve Eskişehir'den alı-
nan örneklerin pozitif çıktığını
kaydetti. Prof. Dr. Tecer, şunları
söyledi: "Örnekleme stratejisi bu
çalışmada önemliydi. Şöyle ki
örneklerin bir kısmı insanların bu
kentlerde yoğun olarak yaşadığı,
trafiğin yoğun olduğu kirli bölge-
ler dediğimiz lokasyonlardan se-
çildi. Bir kısım da hastane
yakınlarındaki partikül madde
örneklerinden oluşuyordu. Bir de
referans olması açısından kent
dışında havası temiz bölgelerden örneklemeler
aldık ve dolayısıyla bu atmosferik partikül mad-
delerde Covid SARS 2 virüsünün izlerini,
RNA'sını tespit edebilir miyiz; amaçlı yaptığımız
bir çalışmaydı. Bunların mikrobiyolojik analizle-
rinde Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiye ettiği 3
boyutlu dijital PCR yöntemi kullanıldı. Burada
hassasiyet daha yüksekti. Gerçekleştirmemiz ne-
ticesinde aldığımız sonuçlardan 203 örnekte 20
tane partikül madde, atmosferik partikül madde
örneğinde koronavirüsün RNA'sına rastladık.
Yani PCR neticesinde pozitif sonuçlar çıktı. Bu
13 tane pozitif partikül örneği 6 ildeki hastane
yakınlarından aldığımız partikül madde örnekle-
rine aitti. 7 tanesi ise insanların yoğun olarak ya-
şadığı kent merkezlerinde, hava kirliliği açısından
biraz daha olumsuz koşulların olduğu bölgede
pozitif örnekler çıktı."

Türkiye'de bir ilk

Bu çalışmanın Türkiye'de ilk kez yapıldığını be-
lirten Prof. Dr. Tecer, "Dünyada bu tür çalışma-
lar var nadiren de olsa. Türkiye'de ilk çalışma
olmakla birlikte dünyada buna benzer çalışmalar
var. Atmosferdeki partikül maddelerde Covid
RNA'sının kalıntısının rastlandığına dair çalış-
malarla biz de bunu görmüş olduk. Tabi bunun
pratik sonucu nedir diye sorarsanız eğer. Bakın
şimdi bazı olayların algılanma biçimi sonuçları
değiştirebilir, sonuçları etkileyebilir. Çin'de ilk
vaka çıktığında biz buradan izliyorduk; ülkemize
geldi, bölgemize geldi, şehrimize geldi, yakını-
mıza geldi ancak o zaman fark etmeye başladık.
Aynı şekilde bugün günde aşağı yukarı 200 tane
vatandaşımızı, canımızı bu pandemi nedeniyle
kaybediyoruz ama ne zaman ki bir yakınımız bu
kayıplar arasında yer almaya başlıyor o zaman
çok derinden sarsılıyor ve hissediyoruz. Dolayı-
sıyla aşıların da yapıldığı şu dönemde ülkenin
pandemiyle olan mücadelesine, algı şekillerinde
bir problem olmamasını önemsiyoruz” dedi.

B u şikayetleri yaşayan hastaların bir
kısmında belirtiler ilaçlarla kontrol
altına alınabilse de, yaklaşık yüzde

10-40‘ında ise semptomlar devam ettiği için
cerrahi yönteme ihtiyaç duyulabileceğini
söyleyen Yıldız, “ Ancak bazı hastalar tıbbi
nedenlerle ameliyat olamıyor ya da olmak
istemiyor. İşte bu hastalar için yeni endos-
kopik bir yöntem geliştirildi; bir nevi mide
kapağını zımbalama işlemi olan, plikasyon!
Günümüzde reflü hastalığının tedavisinde;
ilaç ve endoskopik veya cerrahi yöntemlere
başvuruluyor. Ancak uzun süre kullanılması
gerektiren ilaçlar altta yatan patolojiye
çözüm sağlayamazken, ameliyat sonra-
sında da çeşitli komplikasyonlar oluşabili-
yor. Her iki yöntemde yaşanan problemler
nedeniyle ‘endoskopik’ yöntemler reflü has-
talığının tedavisinde giderek daha fazla
önem kazanıyor. Son yıllarda Avrupa ve
Amerika’da uygulanan endoskopik yöntem-

lerden biri ise ilaç ve ameliyata gerek kalma-
dan reflü semptomlarını ortadan kaldıran
‘plikasyon’ yöntemi! Gastroenteroloji Uz-
manı Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, ülke-
mizde de uygulanmaya başlanan
‘plikasyon’ yönteminin ilaçları uzun süre
kullanmak istemeyen, tıbbi nedenlerle ame-
liyat olamayan veya olmayı tercih etmeyen
hastalarda tercih edildiğini belirterek, “Bu
yöntemle ameliyata ihtiyaç duyulmadan
reflü semptomlarından kurtulmak mümkün
oluyor ve reflü ilacı kullanımı sona eriyor”
dedi   

Çözüm sunamıyor

Yıldız, “Reflü tedavisinde ilk aşamayı genel-
likle mide asidini baskılayan ilaçlar ve
yaşam tarzında yapılacak olan düzenleme-
ler oluşturuyor. Ancak ilaç tedavisi hastaları
rahatlatsa da, reflüye kesin çözüm sunamı-
yor. Bu nedenle reflü ilaçlarının fayda sağla-

madığı durumlarda, yıllarca süren ilaç teda-
visini tercih etmeyenlerde, reflüyle birlikte
ilerlemiş mide fıtığı olanlarda cerrahi girişim
gerekebiliyor. Günümüzde reflü ameliyatla-
rının başarı oranları ilaç tedavisine göre
daha yüksek olsa da, bazı hastalarda kesi
bölgelerinde yara oluşumu gibi çeşitli
komplikasyonlar gelişebilir. Dolayısıyla ref-
lünün tedavisinde artık girişimsel işlem olan
‘endoskopik’ yöntemler daha fazla tercih
ediliyor” ifadelerini kullandı.

Plikasyon yöntemi

Reflü; yemek borusunun mideyle buluştuğu
bölümde yer alan ve mide sıvısının geri kaç-
masını önleyen kapakta oluşan gevşeklik
nedeniyle gelişiyor. Ülkemizde bir süredir
uygulanan plikasyon yöntemi; mide suyu-
nun yemek borusu ve ağıza kaçmasını en-
gelleyen kapaktaki gevşekliğin ‘zımbalama’
olarak tabir edilen bir işlemle sıkılaştırılması

esasına dayanıyor. Gastroenteroloji Uz-
manı Prof. Dr. Fatih Oğuz Önder, ameliyat-
hane ortamında, genel anestezi altında
gerçekleştirilen ve ortalama 45 dakikada ta-
mamlanan yöntemi şöyle anlatıyor: “Plikas-
yon endoskopik bir yöntemdir. Mideye
gönderilen bir klavuz tel ile plikasyon cihazı
mideye bırakılıyor. Ardından gastroskop ile
yapılan manevralarla alt özafaus sfinkteri
‘zımbalama’ işlemiyle sıkıştırılarak, besinle-
rin geri kaçma sorununa çözüm sunuyor.
Bu yöntemin ardından hastanın ilaç kullan-
masına gerek kalmıyor.” Plikasyon yöntemi
cerrahi bir işlem olmadığı için hastalar 6
saat gözlem altında kaldıktan sonra günlük
hayatlarına dönebiliyor. Yine aynı nedenle
işlem sonrasında yan etkiler oluşmuyor, sa-
dece bazı hastalarda geçici göğüs ağrısı geli-
şebiliyor. Yıldız, reflü hastalığının tekrar
ettiği durumlarda bu yönteme yeniden baş-
vurulabildiğini belirtiyor.

Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Tür-
kiye'de ilk kez 13 bölgede koronavi-
rüsün havadaki varlığını saptamak
için çalışma yapıldığını belirtti. Tecer,
"Aldığımız sonuçlardan 203 örnekte;
20 tane partikül madde, atmosferik
partikül madde örneğinde koronavi-
rüsün RNA'sına rastladık" dedi

Reflü günümüzde oldukça
sık rastlanan bir hastalık.

Öyle ki ülkemizde her 5
kişiden birinin bu hasta-

lıkla mücadele ettiği belir-
tiliyor. Reflü; göğüste

yanma, karında şişkinlik,
yemeğin veya acı suyun

ağıza gelmesi gibi sorun-
lar oluşturması nedeniyle

iş, aile ve sosyal hayatı-
mızı olumsuz etkilerken,
genellikle geceleri başla-
yan öksürük atakları da

bizi uykusuz bırakabiliyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1496916)

2022 YILI İHTİYAÇ MALZEMELERİ MAL ALIMI İŞİ
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2022 Yılı İhtiyaç Malzemeleri Mal Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/762426
1-İdarenin
a) Adresi :Merkez Mh. Lalezar Sk.No:1 34406 

KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123210953 - 2122942041
c) Elektronik Posta Adresi :cananatasoy@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :148 Kalem İhtiyaç Malzemeleri Mal Alımı

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

b) Teslim yeri :Kağıthane Belediyesi ve Bağlı Birimlere teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca ve talebe göre 

sipariş verildiği tarihten itibaren 2 ( İki ) iş günü içerisinde 
peyder pey 31.12.2022 tarihine kadar idarenin istediği 
miktarlarda mal teslimi yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kağıthane Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :20.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla

hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 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.
Benzer iş olarak ihale tarihi itibarı ile son 5 yıl içerisinde " İhtiyaca  Yönelik (Büro Mobilyaları,Beyaz
Eşya , Mefruşat   vb)   Mal ve Malzeme Alımı " benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında
% 1 (yüzde bir) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kağıthane Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı 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 60 (Altmış) 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.

Mide ekşimesi ve yanması
Göğüste yanma
Tüketilen yemeğin ağıza
geri gelmesi
Ağıza acı – ekşi su
gelmesi
Karında şişkinlik
Geğirme
Geceleri oluşan öksürük
Kronik farenjit
İştahsızlık
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Lokman Hakan Tecer

İrrİtabl bağırsak sendromu
ile ilgili bilgi veren, Medicana
International İstanbul Hasta-

nesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr.
Özlem Mutluay Soyer, “İrritabl bağırsak
sendromu (İBS), karın ağrısı ve bağırsak
alışkanlığında değişiklik ile karakterize
fonksiyonel bağırsak hastalığıdır. Ol-
dukça sık bir durum olup toplumun
yüzde 5-10’unu etkiliyor. Sinir sistemi
değişiklikleri ve stres irritabl bağırsak
sendromuna neden olabiliyor” dedi. İrri-

tabl bağırsak sendromu (İBS), karın ağ-
rısı ve bağırsak alışkanlığında değişiklik
ile karakterize fonksiyonel bağırsak has-
talığıdır. Oldukça sık bir durum olup
toplumun yüzde 5-10’unu etkiliyor. Ka-
dınlarda erkeklere göre, gençlerde ise
yaşlılara göre daha sık görülen hastalığın
beraberinde; depresyon, anksiyete, fibro-
miyalji, jinekolojik ve mesane problem-
leri, baş ağrısı ve kronik yorgunluk gibi
bağırsak dışı semptomlar bulunabildiğini
söyleyen Medicana International İstan-

bul Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı
Doç. Dr. Özlem Mutluay Soyer, diğer
fonksiyonel gastrointestinal hastalıklar
ile birlikte görülme sıklığının arttığını
kaydetti. İBS’nin meydana geliş meka-
nizmasının oldukça karmaşık olduğunu
aktaran Soyer, sinir sistemi değişiklikleri,
bağırsak aşırı duyarlılığı, bağırsak hare-
ketlerinde bozulma, bağırsak bakteri
kompozisyonunda değişiklikler, genetik
ve psikososyal stres gibi pek çok faktörün
rol oynadığının düşünüldüğünü belirtti.

İrritabl bağırsak sendromu nedir?
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Olay, geçen pazar saat 01.30
sıralarında Zümrütevler Mahal-
lesi Başaran Sokak’ta meydana

geldi. Samet Yıldız, akşam saatlerinde
otomobilini evinin otoparkına park etti.
Aracıyla bir süre sokakta keşif yapan kim-
liği henüz belirlenemeyen bir kişi, Samet
Yıldız’ın otomobiline yöneldi. Şüpheli kişi,
şişe içerisindeki boya sökücüyü Yıldız’ın
aracına dökerek kayıplara karıştı. Sabah
işine gitmek için otoparka inen Yıldız, gör-
düğü manzara karşısında şok oldu. Oto-
mobili zarar gören Yıldız, durumu polis
ekiplerine bildirdi. Çevredeki güvenlik ka-
mera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri,

otomobile zarar veren kişiyi yakalamak
için çalışma başlattı. Öte yandan araçta
yaklaşık 10 bin liraya yakın zarar olduğu
öğrenildi. Maddi zarar vermek istemişO-
tomobili zarar gören Samet Yıldız,
"Sabah işe gidecekken araç bu haldeydi.
Kamera kayıtlarından anladığımız kada-
rıyla bu olay bana kasti olarak yapılmış.
Yapan kişiyi tanımıyorum. Kim niye böyle
bir şey yapar onu da bilmiyorum. Memle-
ket manyak dolu. Belli ki bana maddi
zarar vermek için yapılmış. Yol üzerindeki
tüm kayıtlar elimizde var. Polisle beraber
takip ediyoruz. İnşallah bulunacaktır"
dedi.   DHA

Memleket manyak dolu!

Sarıyer'de yolun hemen kenarında ormanlık alanda kesilmiş atlara 
ait parçalar bulundu. Polis ekipleri, kesilen at etlerinin çevredeki 
kasap ya da lokantalara satıldığından şüphelenerek inceleme başlattı

O lay, 21 Kasım Pazar akşam saat-
lerinde Zekeriyaköy'de meydana
geldi. Yaşadığı sitenin hemen ya-

nındaki ormanda kızlarıyla köpeğini gez-
diren Orhan Taştekil, iç kısımlara doğru
giden tekerlek izlerini fark etti. Araçla giri-
lemeyen alandaki izleri takip eden Taştekil,
korkunç manzara ile karşılaştı. Ormanda
kesilmiş at kafası ve parçaları bulan Taşte-
kil, at etlerinin de alınarak götürülmüş ol-
duğunu gördü. Ardından Taştekin, polis
ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar
üzerine ormana gelen polis ekipleri ince-
leme yaptı. İnceleme sonucunda 2 atın ke-
sildiği ve etlerinin getirilen naylon
poşetlere konularak götürüldüğü, diğer or-
ganlarının orman içinde bırakıldığı anla-

şıldı. Ayrıca olay yerinde, etlerin
ayrılmasında kullanıldığı düşünülen

bir küvet ile etleri taşımak için getirilen
naylon torbalar da bulundu. Kesilen at et-
lerinin, çevredeki kasap ya da lokantalara
satılmış olabileceğini düşünen polis ekip-
leri çevrede çalışma başlattı.

Atları kesip etlerini götürmüşler

Köpeğini gezdirirken ormandaki atlara ait
organ parçalarını gören Orhan Taştekil,
"Açıkçası bu yol hiçbir şekilde ne kontrol
ediliyor ne takip ediliyor. Yani burada pik-
nik yapılıyor. İçki şişelerinden tutun da ak-
lınıza gelecek her türlü pislik, aklınıza ne
geliyorsa, buraya tinerciler de geliyor. Hiç-
bir şekilde yani ne belediye ne polis tara-
fından ne de jandarma hiçbir Allah'ın kulu
buraya gelip de burada ne var ne yok diye
bakmıyor. Neticede işte maalesef böyle bir
olay oldu. Dün akşam itibariyle bu yoktu.

Biz köpeğimizi gezdirirken bir baktık daha
dün akşam olmayan araba izleri, anormal
bir şekilde göze batıyor zaten. Sonra
benim küçük kızım gördü. 'Baba şurada
bir şeyler var. Ne olduğunu anlayamıyo-
rum' dedi. Yaklaştım, baktım. İşte sizin de
şimdi gördüğünüz görüntüler. Yılkı atları
bunlar. Bunlar genelde yılın belli aylarında
serbest bırakılır. O gariban hayvanlar
sağda solda dolaşırlar. Belli ki, iki tanesini
burada katletmişler. Yani şimdi kimsenin
günahını alacak halim yok ama buralar bu
kadar kontrolsüz olursa olacağı budur.
Akşamları burada silahlar patlıyor. Açık-
çası abarttığımı düşünmeyin yani gerçek-
ten böyle. İndim, baktım, resimleri de
çektik. Kızlarla birlikte hemen ilgili yerlere
bildirdik. Atları kesip etlerini alıp götür-
müşler. Şimdi tabii burada kalan belli kı-

sımları var ama o etleri aldılar götürdüler.
O etleri Allah bilir, bir kasaba mı sattılar?
Kendileri mi yediler? Bilmiyorum. Bunlar-
dan her şey beklenir" diye konuştu. DHA

Maltepe'de kimliği 
belirsiz bir kişi, park 

halindeki otomobile boya
sökücü dökerek 10 bin lira

zarara neden oldu.
O anlar güvenlik

kamerasına yansıdı. 
Otomobili zarar gören

Samet Yıldız, “Kim böyle
bir şey niye yapar 

bilmiyorum. Memleket
manyak dolu” dedi

AT KATILLERI!

Kızı Elvan Taştekil ise, "Ben her gün
akşam ve sabah ormanda köpeğimizi
gezdiririm. Ben dün sabah ve dün
akşam çıktığımda buradan geçerken
yoktu bu. Akşam olmuş bence. Çünkü
bu sabah çıktığımda miyop olduğum
için çok oraları göremedim. Bir şey ol-
duğunu anladım ama yani göremedim.
Akşam da çıkınca babam da gelip fotoğ-
rafını falan çekince gördüğüm şeyin ke-
silmiş at olduğunu anladım. Burada

Kurban Bayramı'nda falan hep kurban
kesiyorlar. Çer çöp etrafta bırakıyorlar.
Kafadır, bacaktır. Aynı zamanda piknikçi-
ler de geliyor. Tüm çöplerini ortalıkta bı-
rakıyorlar. Kimse burayı gerçekten
kontrol etmiyor. Sabah bir çıkıyoruz her
yer bira şişesi dolu atılmış. Ormana da
zarar veriyor bunlar. Yani biz de topluyo-
ruz elimizden geldiğince ama hiç kimse
burayla ilgilenmiyor. Kim bilir ne işler
dönüyor ama biz bilmiyoruz" dedi.

Kimbilir ne işler dönüyor?

Horozun psikolojisi

bozuldu!
Sultangazi'de iki kişi
tarafından, kümesten 
13 tavuğun çuvala 
konularak çalınma anları
güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. 
6 ay içerisinde ikinci defa
tavuklarının çalındığını 
belirten Mehmet Akpınar,
“Horozlarımız yalnız kaldı
hatta birinin psikolojisi
bozuldu” dedi

Olay, geçtiğimiz cuma günü saat
04.00 sıralarında Sultangazi Yayla
Mahallesi'nde meydana geldi. Sahibi

Mehmet Akpınar, sabah geldiğinde kümesteki
tavukların eksik olduğunu fark etti. Güvenlik ka-
merası görüntülülerini izleyen Akpınar, tavukla-
rın çalındığını gördü. Görüntülere yansıyan
olayda, otomobille bir sokağa gelen kimliği belir-
siz kişiler, bir süre etrafı izledi. Ardından otomo-
bilden inen iki kişi, ellerindeki çuvalla Mehmet
Akpınar'a ait kümese girdi. Şüpheliler, kümesteki
13 tavuğu çuvala koyup, alarak kaçtı. 

Horozlar yalnız kaldı

6 ay içerisinde ikinci defa tavuklarının çalındığını
belirten Mehmet Akpınar, "Bundan dolayı kü-

mesi de görecek şekilde güvenlik kamerası taktır-
dım. Tam uyku saatinde sessiz bir şekilde gelip
almışlar. Yaşanan olaydan dolayı ailece huzur-
suz olduk. Kameradan görüntüleri izlediğimizde
ne kadar rahat olduklarını gördük. İkinci kez kü-
mese girip, hayvanları rahat bir şekilde alıp götü-
rüyorlar. Görüntüleri izlediğimde şaşkınlık
yaşadım. Çalınan tavukları da yeni almıştım.
Fazla sürmedi yeni aldığım tavuklar da çalındı.
İlk olayda 'paçalı' dediğimiz maddi değeri biraz
daha yüksek tavukları çalmışlardı. Yaşanan iki
hırsızlık olayında en az 30 tane tavuğumuz ça-
lındı. Çaldıkları tavukları büyük ihtimalle ucuza
satıyorlardır. 40 tane tavuğumuz vardı. Şimdi 27
tane kaldı. Horozlarımız yalnız kaldı. Birinin psi-
kolojisi bozuldu" dedi. DHA
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Büyükçekmece D-100 Karayolu'nda
seyir halinde giden kamyonun açılan
damperi, üst geçide çarptı. O anlar
güvenlik kamerasına da yansıdı

Kaza, dün saat 21.30 sıra-
larında D-100 Karayolu
Büyükçekmece mevkii

Edirne istikametinde yaşandı. Yolda
ilerleyen Engin Kurnaz idaresindeki
34 GR 9662 plakalı kamyonun dam-
peri açıldı. Sürücü, kendisini uyarmak
için diğer sürücülerin çaldığı kornaları
duymazken, kamyonun damperi üst
geçide çarptı. Damper üst geçide takılı
kalırken, kamyonun ön kısmı yaklaşık
20 metre sürüklendi. Kazada şans
eseri yaralanma veya can kaybı yaşan-
madı. Kaza nedeniyle yolun bir şeridi

ulaşıma kapanırken, kısa süreli trafik
yoğunluğu yaşandı.

Millet korna çaldı ama duymadı

Yaşanan kazayı anlatan Murat Gök-
ben, "Yolda gelirken damper açıldı.
Sonra üst geçide vurdu. Yaralanan ol-
madı. Millet korna çaldı ama arkadaş
duymadı" dedi. Öte yandan hafriyat
kamyonunun damperinin üst geçide
çarpması güvenlik kamerasına da
yansıdı. Görüntülerde, damperi açık
ilerleyen hafriyat kamyonu daha
sonra üst geçide çarpıyor.

Yaşının iki katı
sabıkası var
Ümraniye'de evlerden hırsızlık yapan 
3 kişi, izlerini kaybettirmeye çalışsa da
başarılı olamadı. Güvenlik kameralarından
kaçamayan şüpheliler gözaltına alınırken,
17 yaşında olan bir şüphelinin 34 adet 
suç kaydı olduğu ortaya çıktı

ümraniyE Atatürk Mahallesi'nde geç-
tiğimiz ay, polis ekipleri aynı gün içinde
bir binanın iki dairesine hırsız girdiği

ihbarını aldı. Şüphelileri yakalamak için çalışma
başlatan Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro ekipleri, çevredeki MOBESE ve gü-
venlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, çok
geçmeden 3 şüphelinin binaya geldiğini, bir kişi-
nin binanın önünde etrafı kolaçan ederken diğer
2 şüphelinin ise içeri girdiğini gördü. Daha sonra
izlerini kaybettirmek isteyen şüphelilerin bir dol-
muşa ardından 2 farklı taksiye bindikleri ortaya
çıktı. 

Suç dosyaları kabarık

Görüntülerden bindikleri taksinin plakasına ula-
şan ekipler, şüphelilerin İ.Y, Ergin G. ve M.A ol-
duğunu belirledi. Kısa sürede yakalanarak
gözaltına alınan şüphelilerden 17 yaşındaki İ.Y.
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi. Şüpheli-
ler Kartal Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmelerinin
ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. 17
yaşındaki İ.Y'nin 34, Ergin C.'nin 18, M.A'nın ise
14 adet suç kaydı olduğu öğrenildi. Olay yerin-
den uzaklaşan 3 şüphelinin bindikleri taksinin
içerisinden de görüntüler ortaya çıktı. Görüntü-
lere, şüphelilerin evlerden çaldıkları kol saatlerini
takside paylaştıkları ve bir şüphelinin evden çal-
dığı tabancayı beline takarak fotoğraf çektiği
anlar yansıdı.  DHA

Eyüpsultan’da kaza: 1 yaralı
Eyüpsultan'da, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybettiği oto-
mobil, önce refüje çıktı, daha sonra

trafik ışıklarına çarptı. Kazada, otomobilde bu-
lunan kadın hafif şekilde yaralandı. Kaza, saat
11.00 sıralarında, Eyüpsultan Bulvarı üzerinde
meydana geldi.  Abdullah Saygın idaresindeki
34 ZR 6731 plakalı otomobil, sürücüsünün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje

çıktıktan sonra, önce bariyere daha sonra da
trafik ışıklarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oto-
mobil kendi etrafında döndü. Kazada, otomo-
bilde arka koltukta bulunan yaşlı kadın hafif
şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine
polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri,
yaşlı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Ka-
zaya karışan otomobil ise çekici yardımı ile kal-
dırıldı.

Kamyonun damperi
üst geçide çarptı
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Z amanı geldi. Gece yerini gündüze
devrediyor. Sessizlik hat safhada. 
Binaya su basan hidrofor ve komşu-

nun horozundan başka ses yok.
Saksılarımı suladıktan sonra, sabah ve

ikindi vakti içtiğim kahvemin, ilkini alarak
penceremin önündeki klavyemin başında-
yım. Buharı dalgalanarak çıkarken koku-
suyla birlikte ilk yudumu tattım.   

Ardına kadar açık pencerelerimden saba-
hın serinliği yüzüme vuruyor. Uzaktan
köpek havlamaları, kargaların kendi arala-
rında konuşmalarına, martıların tiz çığlık-
ları eşlik ediyor.

Camiden çıkıp, ekmeğini alıp evine doğru
giden yaşlı amcalara, işyerlerine, okullarına
soğuk havanın etkisiyle omuzlarını sıkarak
karanlıkta yürüyen, memur ve işçi kardeşle-
rim eşlik ediyor.  

Hepsinin aklında doların hızlı yükselişinin
karamsarlığı var. 11 Türk Lirasını geçti. Li-
ranın dolar karşılığı yaklaşık 8 sente kadar
düştü. Nasıl geçineceğini düşünüyorlar.

Şehir uyanıyor.

“Kendi ülkemde mülteci olmuşum, 10 ya-
şından beri çalışıyorum” dedikten sonra po-
lisler tarafından gözaltına alınan vatandaş…

Helalleşeceğim diyenler…
Koltuk uğruna siyaset yapanlar…
İstifa edemeyenler, istifaya zorlananlar…
Ekmek 5 lira olacak diye söylenenler…
Bütçe görüşmesinde 10 bin doları soranlar…
Cevap vermemek için provokatörlük

edenler…
Diyenler, söylenenler, soranlar, yapanlar.
Ülkemin insanı kâbusla uyanıyor.
Komşu kisvesi altındaki başkan ellerini

ovuşturuyor.  
Bizde ise yine başörtü tatavası başladı.
Yurttaş uyandı. Artık yeter.
Siyaset şekli değişmeli, geçmişi deşerek

siyaset yapmaktan vaz geçin.
Unutmayın!. Geçmişte kalanlar önünü

göremezler.
Türk milleti zekidir. Anladık yakında

seçim var.
Ne zaman seçim havasına girilse başörtü

konusu gündeme geliyor. Bugünlerde yine

dillendirilmeye başladı.
Vitrinlerinize koyduğunuz kadınlar, 

öldürülüyor.
Saçı açık, kapalı, mine eteğiyle, dekolte-

siyle, kafasının dışındaki ile değil içindekile-
riyle kadınlara önem verin. Koruyun.

Hatalar göz önünde bulundurup, geleceği
inşa ederek, farklılıklarınızı bir arada tuta-
rak, merkezinizde demokrasi ve hukukun
üstünlüğünün vaz geçilmez olduğu bilinci
içinde siyaset yapınız.  

Bayanlar ve baylar bu kafaları değişti-
rince, siyaset yapabilirsiniz.

Bu ülkenin efendisi köylü olduğu gibi
patronu da yurttaştır.

Ülke tarıma, sanayiye, bilime yüzünü
dönmeli.

Buğdayını üretmeli, ithalattan vaz
geçmelidir.

Bilim insanlarının değerini bilmeli, başka

ülkelere hizmet etmelerine imkân verilme-
melidir.  

Tarım, hayvancılık bitirilmemeli, destek-
lenmelidir.

Nesil kopyala, yapıştır tembelliğinden
kurtulmalıdır.

İnsanca yaşayacak, sosyal güvenceler 
olmalıdır.

Kapitalizme değil, ilim öncelik olmalıdır.
Türk’üz, TÜRK gibi davranmalıyız.
Dışa bağımlılıktan vaz geçip, Türkiye’ye

bağımlılığı sağlamalıyız.  
Gençlerimizin fikirlerine değer 

katmalıyız.
Siyaseti, yalan konuşmadan, şantaj 

yapmadan, tehdit etmeden yapmalıyız.
Şeffaflık ilkemiz, adalet şiarımız 

olmalıdır.
İstediklerini değil, İstediğimiz kadar 

vermeliyiz.
Ekonomi, alırken kazanmak, üreterek

kar etmektir.  
Dünya ülkelerini değil, ülkeler bizi örnek

almalıdır.
Hatırlarsınız, Atatürk İran’a uçak hediye

etmişti. İran bize şimdi patates satıyor.
Doğu Karadeniz illerimiz patates diyarı-

dır. Binlerce hektar tarla boş duruyor. Değil
İran’a Avrupa’ya patates ihraç ederiz. 
Değerlendirilmelidir.

Devlet kendi toprağına, yurttaşına küs
oolaa-maaz.  

Bilinen kesimlere vergi sıfırlamak yerine,
köylüyü, çiftçiyi, yurttaşı desteklemek için
yeri geldiğinde devler bonkörlük yapılmalı-
dır. Devlet gücünü bu şekilde göstermelidir.

Faiz haram diyenler, yurttaşını faiz bata-
ğına sokmamalıdır.

Bazen bir bardağı bile kaldıracak gücü-
nün kalmadığında fark edersin; ağır olan,
bardak değildir, kolun o bardağı hep havada
tutma çabasıdır. Devlet o kol olmalıdır.

Hz. Ali, “Dünyadaki en sağır edici ses,
acı çeken bir mazlumun suskunluğudur”
der.

Eğer o mazlum susma hakkından vaz 
geçerse, gözü ne komşuyu, ne de başkanı
görür.  

Bir babanın, çocuğunun gülüşünü satın
aldıramıyorsa, o zaman devlet, devlet 
değildir.

Atanan, atanmayan, çalışan, ikinci işe
muhtaç edilen, tüm öğretmenlerimizin günü
kutlu olsun.

Geçmişte kalan, önünü göremez!

2 5 Kasım Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Müca-
dele Günü kapsamında

Kadıköy sokaklarında bir sosyal so-
rumluluk projesi hayata geçti. Proje,
Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik
üreticisi Mossby tarafından “Kadı-
köy Yaşatır” sloganıyla geliştirildi.
Proje kapsamında, kadına yönelik
şiddete dikkat çekecek ve farkındalık
yaratacak içerikte sloganlar ve mot-
tolar hazırlandı. Hazırlanan içerikler
sokak tabelalarına, brandalarla so-
kaklara ve stencil tekniğiyle duvarlara
uygulandı. Alışılmışın dışında taktik-
lerle uygulanan sloganlara Kadı-
köy’ün sokaklarında beklenmedik
yerlerde ve zamanda rastlamak
mümkün.  

Özgürlük çıkmazı!

Projenin hedefi 2021 yılında yaşanan
kadın cinayetlerine sokak isimleri ile
dikkat çekmek ve gündeme getirmek.
Neredeyse her gün karşılaşmaya baş-
ladığımız kadın cinayetlerine dikkat
çekmek için, Kadıköy’ün sokak tabe-
lalarına “Sesimizi hiçbir zaman al-
çaltmayacak, karanlık zihniyetlerinize
karşı mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Şiddet Çıkmazı.”, “Ne giydiğime ka-
rışamazsın. Özgürlük Çıkmazı.” gibi
slogan ve sokak isimleri uygulaması
proje süresi boyunca geçici olarak
yerleştirildi. Proje #Vazgeçmiyoruz
söylemi ve kısa videolarla da 24
Kasım günü sosyal medyadan yapı-
lacak paylaşımlarla etkileşim sağla-
yarak farkındalığı arttırmayı
hedefliyor.

Baskıya dur de!

Proje kapsamında hazırlanan dev
branda, Kadıköy Süreyya Operası’na
asıldı. Branda’da “Kadınların katle-
dildiği, şiddet gördüğü, ötekileştiril-
diği bir düzene alışmayacağız”
sloganı, görenlerin dikkatini çekti.
Proje, trafik levha uygulamalarıyla da
dikkat çekiyor. Örneğin ilçede bulu-
nan DUR tabelaları: Şiddete Dur De,
Adaletsizliğe Dur De, Baskıya Dur
De, Kadın Cinayetlerine Dur De;
YÖN tabelaları: Tek Yön Adalet, Tek
Yön Eşitlik, Tek Yön İstanbul Sözleş-
mesi gibi sloganlarla farkındalık ça-
lışmasının parçası oldu. Kadıköy’ün
duvarlarında da stencil tekniğiyle
“Son 1 Yılda 328 Kadın Cinayeti İş-
lendi.” yazısı görünür olacak.

Kadıköy Belediyesi ve dijital içerik
üreticisi Mossby’nin kadına yönelik

şiddete dikkat çekmek için “Kadı-
köy Yaşatır” sloganıyla geliştirdiği
sosyal sorumluluk projesi ilgi çeki-
yor. Proje için hazırlanan sloganlar

ve mottolar, sokak tabelalarına,
brandalarla sokaklara ve stencil
tekniğiyle duvarlara uygulandı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayı-
sıyla bir mesaj yayınlayan Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan

Akgün, bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişe-
bilmesinin; nitelikli eğitim sistemi ve bilimsel
yöntemlerle olabileceğinin altını çizerek şu ifade-
leri kullandı: "Türkiye'nin gerçek anlamda kalkın-
masını istiyorsak, ülkenin mimarları olan
öğretmenlerimize farklı bir statü verilmelidir.
Türk milli eğitim sistemi çok iyi bir rotaya otur-
tulduğu takdirde, fiziki altyapısını tamamladığı
takdirde, Türkiye'nin önü açıktır. Başöğretmen
Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere,
onun gibi ve ondan sonrada bu ülkenin gelece-
ğine ışık tutan çağdaş düşünce anlayışına sahip
öğretmenlerle, Türkiye çağdaş medeniyet düze-
yine ulaşabilir. Her gelen yeni siyasi anlayışa göre
yeniden şekillenen milli eğitim sistemi ve bu siste-

min yetiştireceği Türk gençliği büyük sıkıntılar
yaşayacaktır. Kuşkusuz ki, bu sıkıntı Türkiye'nin
de geleceğine yansıyacaktır. Türkiye bu anlayış-
tan kurtulup, Büyük Atatürk'ün gösterdiği çağdaş
medeniyet düzeyine ulaşacaksa, müspet bilimle
donatılmış gençleri yetiştirerek çağdaş eğitim sis-
temini tercih etmelidir. Bu anlamda da en büyük
görev öğretmenlerimize düşmektedir. Öğretmen-
ler yaşadıkları toplumların sönmeyen ışıklarıdır.
Toplumlar ancak ve ancak öğretmenlerin saye-
sinde aydınlanabilirler. Bu vesileyle; geleceğimi-
zin mimarları olan bütün öğretmenlerimizi saygı,
sevgi ve minnetle selamlıyorum. Başta Başöğret-
men Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere,
bu kutsal görevi icra ederken hayatını kaybeden
şehit öğretmenlerimiz ve bugün aramızda olma-
yan bütün öğretmenlerimizin aziz hatıraları
önünde de saygı ile eğiliyorum" dedi.

Toplumların gelişmesinde ve aydınlanmasında öğretmenlerin çok önemli misyonu bulunduğunun altını çizen Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Öğretmenler yaşadıkları toplumların sönmeyen ışıklarıdır" dedi

Toplumun sönmeyen ışıkları

KARTALBelediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, 24 Kasım Öğretmenler Günü dola-
yısı ile bir mesaj yayımladı. Mesajında

öğretmenlerin ve öğretmenlik mesleğinin anlam ve
önemine dikkat çeken Başkan Yüksel, “İnanırım ki
her iyi insanın hayatına en azından bir öğretmen do-
kunmuştur ve o dokunuş, zaman zaman bir ömrün
izleyeceği yolu belirlemiştir” ifadelerine yer verdi.
Yüksel, “Öğretmenlerimiz; beraber huzur içinde ya-
şamayı bilen, komşusunun derdine üzülecek, mahal-
lesinin derdiyle dertlenecek kadar anlayışlı nesiller
yetiştirenlerdir. Pandemi hem eğitim sistemine, hem
de fedakâr öğretmenlerimize çok zor günler yaşattı.
Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik zorluk dönemi-
nin de hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin işini
zorlaştırdığının farkındayız. Bu yüzden dayanışma-
nın önemini ve zorluklara karşı beraber göğüs ger-
menin değerini tekrar tekrar hatırlıyoruz. Bu vesile
ile tüm öğretmenlerimizin, Öğretmenler Günü’nü
kutluyor; hayatlarımızı değiştirdikleri için kendilerine
teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi İstanbul
İl Başkan Yardımcısı

Barbaros
BAhçelİoğlu

Beylikdüzü Sivaslılar
Dernek Başkanı
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KADIKÖY’DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETE DİKKAT ÇEKEN PROJE
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TEK YON
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Hayatımıza
dokundular
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E ğitimin; insan ve toplumu ileriye götüren ve
daha ötesinde iyiye doğru değiştiren en
önemli etken olduğunu hepimiz bilmeliyiz.

İşte, ÖĞRETMEN bu etkeni gerektiği gibi kullanma
gücüne sahiptir.

ÖĞRETMEN, çağdaşlığa en açık değişimlerin ya-
şandığı günümüzde, en doğru değişim ustasıdır.

ÖĞRETMEN, uygar, ulusal ve evrensel boyutta
hoşgörü sahibidir. Öğretmenlik, verdikleri ile var
olan ve verdiklerinin kanıtı insan olan  yeryüzündeki
tek meslektir.

Öğretmenlik, “ÖZEL” dir. Çünkü “ÖRNEK” tir.
Yeryüzünde yaşayan her ferdin okuma ve öğ-

renme hakkı vardır. Ancak bu hakkın öğretmensiz
kullanılması asla mümkün değildir.

Ülkemizin gelişiminde bu denli özverili ve önemli
bir görevi üstlenmiş, bu denli önemli bir kesimin,
Atatürkçü, çağdaş ve akılcı öğretmen kavramı ile
özdeşleşmiş olarak bizlere eğitim vermeleri, gelece-
ğimizin en büyük teminatıdır.

Bir gün değil, her gün düşünülmesi ve anılması
gereken bu mesleğin, kişilik yapısıyla uyumu ise say-
gınlığını belirler. Söz ettiğim tüm bu niteliklere
sahip öğretmenlerin çoğunluğu teşkil ettiğini bilmek
onurdur.

BEN ÖĞRETMENİM
Sevdalısı bu yurdun.
Dolaşırım sınırlarında
Yurdumu, en yüksek
Burçlarına çıkar Bayrak olurum.
BEN ÖĞRETMENİM
Gökyüzü hepimiz için mavi…
Bulut olur dolaşırım göklerde
Sonra indiğim yerde rahmet olurum
Çünkü, BEN ÖĞRETMENİM
Bu meslek için verdiğiniz tüm emeklerinizi ve öğretmenler
gününüzü  kutluyor, saygılarımı sunuyorum.

MAHMUT HOCA DİYOR Kİ

Mahmut OYMAN

mahmutoyman@dolmabahceokullari.com.tr

D ünya üzerindeki otomotiv üretici-
lerinin 'Çip Krizi' yaşaması ve
pandeminin de etkisiyle, sıfır oto-

motiv tedarikinde sıkıntılar yaşanıyor. Bazı
bayilerden sıfır araç almak isteyenlerin,
bekleme süreleri 2-3 ayı bulabiliyor. Bu du-
rumu fırsat bilen bazı oto galeri sahipleri
ve bazı kişiler sıfır araç alma sırasına ismini
yazdırarak, çevresindeki kişiler üzerine bir-
kaç araç birden alıyor. Bu kişiler, araçları,
bir süre beklettikten sonra satışa çıkardığı
gibi, sıfır otomobili aldığı gün ilana koyan-
lar da var. Sıfır araç bayileri toplu satın
alımlara izin vermediğini dile getiriyor.

Yatırım amaçlı satıyorlar

Yetkili bayii sahibi Serkan Sucu "Türkiye'de
bu sene satışlar ekim sonu itibariyle 661
bin adetle kapandı. Çip krizinden dolayı
yüksek derecede bulunabilirlik problemi
var, araç bulmakta zorlanıyoruz. 1 Eylül'de

Euro kuru 9.79'ken bugün Euro kurunun
12.63 olduğunu görüyoruz, bundan fayda-
lanmak isteyen insanlar veya firmalar var.
Galericiler bizim satış fiyatımıza arabayı
bizden alıyor. İsmini de galerici olarak
değil, bir şahıs ismi olarak veriyor. Kurun
da hareketini bildikleri için arabaları bir
miktar bekletip bu arabaları yatırım amaçlı
satıyorlar. Sadece galeriler değil normal va-
tandaşlar da bunu yapıyor. Daha arabayı
almadan bizim showroomumuzdan res-
mini çekip internete ilana koyanlar bile var.
Daha showroomdayken aldıkları fiyatın
üstüne 10 bin lira 15 bin lira kar ekleyip
ilana koyuyorlar" dedi.

Kur bir anda düşebilir

Serkan Sucu "Eşinin üzerine satın alan var,
çocuğunun üzerine alan var. Sadece galeri-
ciler değil normal vatandaş da bunu yapı-
yor. Biz müşterimize fiyatı söyledikten

sonra 'Arabayı aldıktan sonra ne yapacak-
sınız?' diye sorma hakkımız olmadığı için
araba alma sırasına yazılıyor. Günü gelince
de arabayı alıyor, sonra da bu aracı bekleti-
yor ya da satıyor. Şimdi sıraya giren bir kişi
en az 30 gün 45 gün beklemek zorunda.
Yetkili satıcılarda arabayı bekletmek olmaz,
biz zaten otomobili satmak için kurulmuş
bir şirketiz. Biz arabaları saklayarak risk
alamayız, kur bir anda düşebilir, devletimiz
bir vergi ayarlaması yapabilir. Arabayı sak-
layarak bir yere varamayız. Gelen kişi farklı
soy isimlerle arabalar alabilir bunun kim
olduğunu belirlemek mümkün değil ama
bir firma gelip bizden 4 tane araba almaya
çalışırsa biz bunu araştırıp, yatırım amacı
olduğunu fark edersek satmayız zaten.
Devletin ya da distribütörlerin kara liste ya-
pabilmesi imkânsız, farklı akrabalara alınsa
soyadı farklı olan bunu nasıl çözeceğiz?"
diye konuştu.  DHA

FIRSATCILARIN
SIFIR OYUNU!

Sıfır otomobillerde tedarik
sorununun yaşanmasıyla 

özellikle galericiler, yetkili satış
bayilerinde otomobil alım

sırasına girerek eşi, çocukları
ve akrabalarının üzerine araç

satın alıyor. Fırsatçılar, sıfır
araçları yüksek miktarda karla

hemen satışa koyuyor. Bayi
yetkilisi Serkan Sucu, 

"Daha aracı almadan bizim
showroomumuzda fotoğrafını
çekip internete ilana koyanlar

bile var. Aldıkları fiyatın
üstüne 10-15 bin lira kar 

ekleyip ilana koyuyorlar" dedi

ÖĞRETMENİME

Oto galeri sahibi olan Mustafa Ka-
rayılan, "Bu siteyi gezdiyseniz teş-
hir edilen bir sıfır araba
yoğunluğu yok. Galericilerin hari-
cinde farklı kişiler sıfır arabayı ya-
tırım amaçlı alıyormuş. Bu sıfır
arabaları 6-7 ay sonra satarak kar
etmeye çalıştıklarını duyuyoruz.
Bunun çözümü bayilerde. Sıfır
araç avına çıkıp da piyasada sıfır
arabalar nerede onu bulalım ya-
kalayalım demekle bunu çözeme-
yiz. Aracı bütün ailenin adına alıp
da satıyorlarsa bunu da önlemek
biraz zor. Bu işi yapan kişi 'Benim
param vardı, binecektim sonra
satıyordum' diyebilir. Burası da
serbest piyasa adam alır da biner
de satar da buna biz ne diyelim?
Sıfır araba bol olsaydı bunları ya-
şamazdık" dedi.

ADAM ALIR DA 
BİNER DE
SATAR DA!

İYİ Kİ VARSINIZ
Beylikdüzü Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediyede hizmet veren

öğretmenler için bir program düzenlendi. Belediyenin farklı birim ve müdürlüklerinde
görev alan tüm eğitmenlerin bir araya geldiği etkinlikte konuşan Belediye Başkanı

Mehmet Murat Çalık, “İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle birlikte bu kente hizmet ediyorum” dedi

Beylikdüzü Belediyesi bünyesinde hizmet
veren öğretmenler, 24 Kasım Öğretmenler
Günü kapsamında düzenlenen yemek organi-

zasyonunda bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi’nin
kreşlerinde, eğitim merkezlerinde, spor, kültür ve sanat
kurslarında eğitim veren tüm öğretmenlerin buluştuğu
etkinliğe; Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın yanı sıra başkan yardımcıları,
birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Programda,
kültür ve sanat kurslarında eğitim veren öğretmenlerin
verdiği müzik dinletisiyle oldukça keyifli dakikalar geçi-
ren öğretmenlere, günün anısına hediyeler de takdim
edildi. 

Yarınlara taşıyacağız

Beylikdüzü Belediyesi’nin 150 kişiye yakın bir eğitmen
kadrosuyla hizmet vermeye devam ettiğini belirten Baş-
kan Mehmet Murat Çalık, “Beylikdüzü’nün daha güzel
olması için siz değerli öğretmenlerimiz çok önemli işler
yapıyor, bu kentin en özel alanına hizmet ediyorsunuz.
Eğer bu ülkenin kurtuluşuna imza atacaksak devletini,

milletini ve vatanını seven evlatlar yetiştirmek, onların
daha eşit koşullarda yaşama hazırlanması için elimizden
geleni yapmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk’ün açtığı yoldan hiç şaşmadan mücadelemizi
devam ettirecek ve bu ülkeyi hep birlikte daha iyi yarın-
lara taşıyacağız. Beylikdüzü Belediyesi olarak eğitim ca-
miasının ve eğitmenlerimizin her zaman yanında
olmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle bir-
likte bu kente hizmet ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Bugün açılıyor

Başkan Çalık ayrıca, Yakuplu Mahallesi’nde hayata ge-
çirilen Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin de 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde hizmete açılacağını da
belirtti. Programda konuşma yapan Zübeyde Ana Sos-
yal Yaşam Merkezi Müdürü Mehmet Emin Ergün ise
“Mustafa Kemal Atatürk’e başöğretmenlik unvanının
verildiği günü kutlamak için toplandık. Mustafa Kemal,
eğitim için attığı adımları başarıya ulaştıran, bu nedenle
de başöğretmenliği sonuna kadar hak eden bir liderdir.
Onu saygı, sevgi ve minnetle selamlıyorum” dedi. 

Öğretmenlerden
köfte yarışması
24 Kasım Öğretmenler Günü
çerçevesinde Arnavutköy Halk
Eğitim Merkezi'nin gerçekleştirdiği
ve 4. Geleneksel Köfte
Yarışmasında öğretmenler 
hünerlerini sergiledi ve rakipleri ile
kıyasıya bir mücadele içine girdi

arnavuTköy'deki Halk Eğitim Merke-
zi'nde çalışan öğretmenler, defteri kalemi
bıraktı mutfağa girdi. Mutfakta en güzel

köfteleri yoğuran öğretmenler, rakiplerinin önüne
geçebilmek için kıyasıya mücadele ettiler. Kimisi
köfte yoğururken soğanın acısıyla göz yaşlarına bo-
ğuldu, kimisi rakiplerine meydan okudu. Öğret-
menlerin kıyasıya ve bir o kadar da eğlenceli
yarışmasının sonucunda birinci olan öğretmene
yarım altın hediye edildi. Her öğretmenler gününde
tekrarlanan ve bu yıl 4.'sü düzenlenen en iyi köfte
yarışmasına Arnavutköy Halk Eğitim Merkezi bün-
yesinde çalışan 12 öğretmen katıldı. Arnavutköylü
öğretmenler en iyi köfteyi yapıp jüriye beğendirmek
için canla başla çalıştılar. Okuldaki hünerlerini bu
kez mutfakta sergileyen öğretmenlerin yaptığı köfte-
ler jüriyi puan vermekte oldukça zorlarken, yarış-
manın birincisi olan öğretmene yarım altın, 2. ve 3.
olan öğretmene de çeyrek altın hediye edildi.

Puan vermek zor

Her yıl öğretmenler günü münasebetiyle Arnavut-
köy'deki öğretmenlere Restaurantlarının mutfağını
açan Güldaş A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Samih
Gül, “Amacımız, öğretmenlerimizin yoğun tempo-
dan sıyrılıp stres atabilecekleri, birbirleriyle kayna-
şabilecekleri bir ortama ev sahipliği yapmaktı.
Böylesine güzel bir organizasyona öğretmenleri-
mizle birlikte olmaktan dolayı mutluyuz" dedi. Ar-
navutköy Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsa Afşin,
“Halk Eğitim Merkezi bünyesinde çalışan öğret-
menlerimizin katılımıyla bu yarışma gerçekleşti.
Öğretmenlerimiz arasında birlik, beraberlik, saygı
ve dayanışmayı güçlendirmektir" dedi. Öğretmenler
arasında gerçekleşen yarışmada jüri üyeliği yapan
ünlü yemek şefi Fikret Usta, öğretmenlere not verir-
ken oldukça zorlandıklarını söyledi. “Hummalı bir
şekilde çalışan öğretmenlerimize puan vermek zor
ancak biz yine de bir tane birinci seçmek zorunday-
dık ve seçtik" dedi.DHA

100 yayınevi 
katılıyor

kiTap fuarı haftanın ilk gününde de doldu
taştı. 7’den 70’e her yaştan kitap tutkunu
stantları gezerek, sevdiği yazarlara kitaplarını

imzalatmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Türkiye’nin
önde gelen isimlerinin yer aldığı ve 100’den fazla yayın-
evinin olduğu kitap fuarı 28 Kasım’a kadar sürecek. Fu-
arda kitapseverlerle bir söyleşi gerçekleştiren Zebiniso
Husyn Kamalova ise yoğun ilgi gördü. Karşılıklı güzel
bir sohbet gerçekleştiren Kamalova, daha sonra okuyu-
cular için kitaplarını imzaladı.

Servislere
sıkı denetim 

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne
bağlı trafik polisleri, İstanbul'da belirlenen
noktalarda okul servis aracı denetimi gerçek-

leştirildi. Beşiktaş Aytar Caddesi'nde yapılan denetim-
lerde, öğrenci ve servis görevlilerine koronavirüs
bilgilendirmesi yapıldı. Servis araçlarında dezenfektan
olup olmadığı kontrol edildi.  Servis şoförlerinin evrak-
ları kontrol edilerek Genel Bilgi Taraması (GBT) ya-
pıldı. Evraklarında eksik olan sürücülere cezai işlem
uygulandı. Üsküdar Libadiye Dönel kavşağında yapı-
lan denetimlerde de sürücülerin belgeleri kontrol edildi.
Öğrenci ve servis elemanları bilgilendirildi. 



P andemiyle sarsılan inşaat sektörünün geleceğinin, sü-
rekli artan dünya nüfusu ve kentleşme oranları sebe-
biyle parlak olacağı tahmin ediliyor. Sektörü zorlayan

dar kâr marjı sorununun çözümünün teknolojide yattığını
söyleyen Çözümevi Genel Müdürü Gökhan Arıksoy, “Küre-
sel hasılanın yüzde 13’ünü temsil eden bu dev endüstride son
20 senede yıllık yüzde 1 gibi yetersiz bir verim artışı görüldü.
İnşaatta gerçekleştirilecek tam ölçekli dijitalleşmenin, 10 yıl
içinde küresel maliyetlere büyük tasarruf getirmesi bekleniyor.
Konut dışı inşaatların tasarım, mühendislik ve inşa aşamala-
rında 0,7 ila 1,2 trilyon dolar, işletme aşamasında ise 0,3 ila
0,5 trilyon dolar tasarruf edileceği hesaplanıyor” diye konuştu.

13 bin bina inşa etmeli

Toplum, ekonomi ve hatta karbon emisyonlarıyla çevre açısın-
dan büyük önem taşıyan inşaat sektörünün kısa bir süre ön-
cesine kadar kalite, güvenlik ve üretkenliği artıracak değişime
direnç gösterdiğini söyleyen Arıksoy, “Milenyumun ardından
en az 20 yıl geride kalan inşaat sektörü, aradığı dijital geleceği
pandemi sayesinde buldu. İnşaat sektörünün imdadına tek-
noloji yetişti. Otomasyon, robotik süreçler, ileri analitikler gibi
yeni nesil çözümlerden kaçınmanın artık mümkün olmadığı
kanıtlandı. Yoksa 2050’ye kadar 2 milyar artacak dünya nüfu-
sunun yapı ihtiyaçlarına yetişmek mümkün olamayacaktı. 30
yıl içinde her 3 kişiden 2’sinin (yüzde 68) şehirlerde yaşaması
bekleniyor. Bu şehirli nüfusu desteklemek için sektörün her
gün ortalama 13 bin bina, yaklaşık 90 bin köprü ve 1,1 milyon

km yol inşa etmesi gerekiyor” açık-
lamasını yaptı.

Devasa bütçelere sahip

Türkiye’nin önde gelen inşaat şirket-
lerinin dijitalleşmek için Çözümevi
uzmanlığını tercih ettiğini ifade eden
Arıksoy, “Yıllarca süren inşaat, ta-
ahhüt ve mühendislik işleri, devasa
bütçelere sahip. En küçük hata ve
aksamalar bile, büyük kâr kayıpla-
rına neden olabiliyor. Kurumsal uy-
gulamalarda dünya lideri yazılım
şirketi SAP’nin Türkiye’deki ilk iş or-
taklarından biri olarak, sektörün
tüm ihtiyaçlarını uçtan uca karşıla-
yacak çözümler sunuyoruz. Örne-
ğin: Nurol Holding’de yaptığımız
projenin ilk iki fazı 4 farklı şehirde
Çözümevi tarafında 50’den fazla
danışmanın, müşteri tarafında da
200’den fazla anahtar kullanıcının
katılımıyla 15 ay sürdü. Şimdi proje-
nin üçüncü fazı olan İş Analitikleri
üzerinde çalışmalarımız ile devam
ediyoruz” dedi.

Yatırımlar önemli

İnşaat sektörünün dijitalleşmesine
ilişkin değerlendirmelerde bulunan
Nurol Holding Bilgi Teknolojileri
Grup Başkanı Nesrin Sarı ise, “Tek-
nolojinin hızla ilerlemesi şirketleri iş
yapış şekillerini tekrar gözden geçir-
meye ve geleneksel iş modellerini
terk edip, hızlı bir şekilde dijitalleşme
trendine göre hareket etmeye zorlu-
yor. Sektörün yapısından kaynaklı
olarak bu değişime en fazla direnç
gösteren inşaat sektörü sonuçta ve-
rimliliği artırarak mümkün oldu-
ğunca düşük maliyetle kaliteli
üretim gerçekleştirerek, rakiplerine
karşı avantaj elde etmek için bilgi
teknolojileri yatırımlarına eskiye
oranla daha fazla önem vermek zo-
runda” ifadelerini kullandı.
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ELEKTRİK TESİSATI, SULAMA TESİSATI VE PEYZAJ DÜZENLEMESİNDE 
KULLANILMAK ÜZERE MALZEME SATIN ALINACAKTIR

KAĞITHANE BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

2022 Yılı Kağıthane İlçe Sınırları Dahilindeki Parkların, Refüjlerin, Yeşil Alanların Yenilenmesi İçin
Elektrik Tesisatı, Sulama Tesisatı ve Peyzaj Düzenlemesinde Kullanılmak Üzere Malzeme Alım
İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/756181
1-İdarenin
a) Adresi : Seyrantepe Mahallesi Cendere Caddesi No:108 Çevre 

Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 321 08 25 - 0212 321 08 28
c) Elektronik Posta Adresi : cevrekoruma@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : Elektrik Tesisatı, Sulama Tesisatı ve Peyzaj Düzenlemesinde 

Kullanılacak Toplam 105 Adet KalemAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü/Park ve Bahçeler 
Şefliğine Ait Şantiye ve Fidanlık Sahası

c) Teslim tarihi : İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN İŞİN SÜRESİ 
BOYUNCA İDARENİN BELİRTECEĞİ MİKTAR VE TÜRDE 
SİPARİŞ VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 5 ( BEŞ) TAKVİM 
GÜNÜ İÇERİSİNDE İSTENİLEN MALZEMELER İDAREYE 
TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No:1 - Sadabad Hizmet 

Binası Kağıthane / İSTANBUL (Encümen Toplantı Salonu)
b) Tarihi ve saati : 23.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel 
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir
ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve dü-
zenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 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.
4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA TABİİ KAMU KURUMLARI VEYA ÖZEL SEKTÖRE ELEK-
TRİK TESİSATI , SULAMA TESİSATI VE PEYZAJ DÜZENLEMESİNDE KULLANILMAK ÜZERE 
MALZEME ALIM İŞİ YAPMAK
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 Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatla-
rın 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 60 (Altmış) 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.

İnşaatta tam 
ölçekli

dijitalleşmenin 
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maliyetlere büyük
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beklendiğini

söyleyen Çözümevi
Genel Müdürü

Gökhan Arıksoy,
“Dünya genelinde

hızla artan nüfusun
ihtiyaçlarını

karşılamak için 
sektörün her gün 
ortalama 13 bin

bina, yaklaşık 90 bin
köprü ve 1,1 milyon

kilometre yol inşa
etmesi gerekiyor.

Bu da ancak
teknolojinin

desteğiyle 
mümkün” dedi

INSAATIN IMDADINA
TEKNOLOJI YETISTI

Görüşmeler bir
haftada bitsin!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari
ücretin tespitine ilişkin görüşmelerle ilgili, "Ben
görüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım. Olur gibi
görüyorum. İlk görüşmede değil de bir hafta içinde,
haftanın başında ve sonunda görüşürüz" dedi

BAKANBilgin, yapılan
Kabine Toplantısı’nın
ardından gazetecilere

açıklamalarda bulundu. Bilgin, as-
gari ücretin tespitine ilişkin aralık
ayının sonunu bekleme niyetinde
olmadıklarını belirterek, "Aralık
ayının başında başlarız, 1-2 hafta
içinde bitiririz. Bu sefer erken bi-
tirme eğilimindeyiz. Çünkü taraf-
larla, sosyal ortaklarımızla
görüşüyoruz. Onlarla bir uzlaşma
noktasına doğru gidiyoruz. Araş-
tırmamızın ilk verileri de onlarla
uzlaşabileceğimiz yönünde" diye
konuştu.

Olur görüyorum

Bakan Bilgin, Türk-İş Genel Baş-
kanı Ergün Atalay'ın ilk 10-15
günde görüşmeleri sonlandırma
ve 1 ay beklememe çağrısının so-
rulması üzerine, "Ben de ilk haf-
tada bitirme kararındayım. Ben
olur görüyorum. İlk görüşmede
değil de bir hafta içinde; haftanın
başında ve sonunda görüşürüz"

dedi. İlk resmi görüşmenin 1 Ara-
lık'ta yapılacağını belirten Bakan
Bilgin, bir soru üzerine, "Yasaları-
mıza göre kademeli asgari ücret
olmaz, bölgesel asgari ücret
olmaz. İşletme büyüklüğüne göre
asgari ücret olmaz" diye konuştu.
Bakan Bilgin, asgari ücretten gelir
vergisinin alınmaması gibi bir for-
mülün masada olup olmadığının
sorulması üzerine de "Onu şimdi
açıklamıyorum. Tabii biz çalışıyo-
ruz, her ihtimali alternatifleri çalı-
şıyoruz" dedi. 

Telefon operatöründe
ödeme artık mümkün

ÖDEME teknolojileri sağlayı-
cısı iyzico, TPAY MOBILE
FZ-LLC şirketi olan Pay-

guru iş birliğiyle, Doğrudan Operatör
Faturalandırmasının (DCB) yeni bir
kullanım şeklinin lansmanını duyurdu.
Böylece iyzico uygulamasına, tüketiciler
DCB aracılığıyla yükleme yapabilecek.
Böylece sistem kredi kartı veya banka
kartı olmayan tüketicilerin de finansal
erişim sağlamasına katkıda bulunacak.
DCB'nin bu yeni kullanım şekli, gele-
neksel bankacılık altyapısına sınırlı eri-
şimi olan tüketicilerin; bir banka
hesabına, kredi veya banka kartına  ihti-
yaç duymadan dijital ödeme yapmala-
rını sağlayarak finansal erişimi
geliştirecek. Teknoloji, yerel satıcıların
ödemelere sorunsuz bir şekilde ulaşma-
sını ve ödeme almasını sağlayarak işlet-
melerin ve bireylerin Türkiye'de para
ödeme ve alma biçimini değiştirecek. Bu
tek entegrasyon, Türkiye’deki iş yeri sa-
hiplerinin 87 ödeme kanalıyla bağlantı
kurmasını sağlayacak. 

iyzico ve Payguru, dijital cüzdanlarda
doğrudan operatör faturalandırmasını
başlattı. 'Doğrudan Operatör
Faturalandırması'nın (DCB) yeni bir
kullanım şeklini düzenledikleri 
lansmanla duyuran iki şirketin iş 
birliği sayesinde tüketiciler, DCB
aracılığıyla yükleme yapabilecek

Gökhan Arıksoy, “Küresel hasılanın yüzde 13’ünü
temsil eden bu dev endüstride son 20 senede 

yıllık yüzde 1 gibi yetersiz bir verim artışı görüldü.
İnşaatta gerçekleştirilecek tam ölçekli dijitalleşme-

nin, 10 yıl içinde küresel maliyetlere büyük
 tasarruf getirmesi bekleniyor” dedi. 
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ERKEN SECIM
OLMAYACAK!
C umhurbaşkanı ve AK Parti Genel

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK
Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen

Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda ko-
nuştu. Erdoğan, partinin 20 yıllık geçmişin-
deki 150’nci Genişletilmiş İl Başkanları
Toplantısı'nı yaptıklarını vurgulayarak, "Dün-
yada ve ülkemizde 20 yılda il başkanlarını bu
şekilde 150 defa bir araya getiren, istişare me-
kanizmasını böylesine düzenli ve etkili işleten
bir başka parti olduğunu sanmıyorum" dedi.

Birinci olmanın sırrı

Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu toplantıları gibi il başkanları,
kadın ve gençlik kolları başkanları, belediye ve
il genel meclis başkanları ile yaptıkları genişle-
tilmiş istişare toplantılarının, partinin adeta
mutfak çalışması olduğunu söyleyen Erdo-
ğan, "Siyasetin istikameti, hükümet çalışmala-
rımızın ana fikirleri, illerimizin meseleleri işte
bu toplantılardaki görüşmelerde, değerlendir-
melerde, fikir alışverişlerinde ortaya çıkıyor,
şekilleniyor, gelişiyor. Bu platformlar aynı za-
manda milletimizin sesinin, nefesinin, beklenti
ve dertlerinin en üst düzeyde yankılandığı, du-

yurulduğu yerlerdir. AK Par-
ti'nin 20 yıldır seçimlerden hep
birinci çıkmasının sırrı işte bura-
dadır" dedi.

Onlar tarih oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK
Parti’yi 2001 yılı Ağustos ayında
kurduktan yaklaşık 15 ay sonra
3 Kasım 2002 seçimlerinde ilk
defa milletin huzuruna çıktıkla-
rını söyleyerek, partinin bu za-
mana kadar girdiği seçimlerde
aldığı oy oranlarını ve seçim slo-
ganlarını sıraladı. Erdoğan, şöyle konuştu:
“Şu anda ana muhalefet, muhalefet niye bu
kadar yırtınıyor, niye bu kadar çılgına dönü-
yor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok
iyi biliyorlar. Onun için de AK Parti ve
MHP'nin sağladıkları bu başarının önüne ge-
çemeyeceklerini çok iyi biliyorlar. AK Parti bu
başarısıyla dünya demokrasilerinde bu kadar
uzun süre bu kadar yüksek oy seviyesini ve ik-
tidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin en ba-
şında geliyor. İnşallah 2023 Haziran
seçimlerinde hem cumhurbaşkanlığını yeni-

den kazanarak, hem 'Cumhur İtti-
fakı' olarak Meclis’te çoğunluğu elde
ederek bu rekoru çok daha ileri taşı-
yacağız. Esasen biz bundan 10 yıl
önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiği-
mizde mevcut takvime göre seçim
yılı 2024’tü fakat ilginçtir, hala 'erken
seçim, erken seçim'. Olmayacak
erken seçim, Haziran 2023. Bunlar
kiminle yürüdüklerinin farkında de-
ğiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle
15 ayda bir, 20 ayda bir seçim yap-
mak, bunlar ilkel kabilelerin işidir.
Biz modern bir yapının, modern

dünyanın şu anda uygulamalarını ortaya
koyan bir partiyiz ve 'Cumhur İttifakı'yız.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve kendi-
leri için her seçimin önemli olduğunu belirte-
rek, “Her seçim hayatidir. Dünyanın ve
ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç 2023
seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu
seçimleri kazanarak ülkemizi 2002 Kasım'ın-
dan beri kurduğumuz büyük ve güçlü Türki-
ye'nin inşasında yeni bir safhaya inşallah
çıkarmış olacağız. Bundan kimsenin şüphesi
olmasın” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Merkez'de AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı
konuşmada erken seçim tartışmalarıyla ilgili olarak "Hala erken seçim, erken seçim. Ya olmayacak
erken seçim. Haziran 2023... 15-20 ayda seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir" diye konuştu

Ç atalca Kent Konseyi'nin an itibarı ile
görevinden istifa edip yerine yeni
yönetimin seçilmesi gerektiği ka-

naatindeyim. Çünkü taraflı olan bir kent
konseyi başkanı, bundan sonraki çalışma-
larda destek göremeyecektir. Tüm siyasi
partilere ve tüm sivil toplum örgütlerine eşit
mesafede olması ve objektif bir değerlen-
dirme içinde olması gerekirken, tüm bunlar-
dan uzak taraflı bir anlayışla hareket
etmesi, yerel yönetimin bir yan kuruluşu
gibi göstermekte. Oysaki kent konseylerinin
çalışma esası şöyle tanımlanmakta;

“Kent konseyi, kentteki önemli aktörleri
bir araya getiren bir platformdur. Kamu ku-

rumlarının, sivil toplumun, meslek örgütle-
rinin, siyasi partilerin ve muhtarların tem-
silcileri, kent konseyinde bir araya gelir.
Kent konseyi, her türden farklılığa açık ola-
rak bir kentin büyük buluşma arenasıdır.
Kent konseyi dışlayıcı ve ayrıştırıcı olmak
yerine, olabildiği kadar çok kapsayıcı olma
ilkesine dayalıdır.

Kent konseyinin hukuki dayanağı, bele-
diye kanunudur (madde 76). Kent konseyi-
nin ilk kuruluşu, belediye başkanının
çağrısıyla olur. Ancak kent konseyi, beledi-
yenin bir birimi, müdürlüğü veya uzantısı
değildir. Sivil bir oluşumdur.”

Ancak kent konseyi başkanı tüm bunların

dışında, ötekileştirici, dışlayıcı ve ayrıştırıcı
tutumu ile göz önünde cereyan etmekte…
Üzülerek söylemek gerekirse Çatalca Kent
konseyi belediyenin bir kolu imiş gibi çalışı-
yor olması Çatalca’da büyük bir rahatsızlığa
yol açtığını söyleyebilirim.

Umarım kent konseyi heyeti en kısa zamanda
toplanır ve Çatalca kamuoyuna yakışır, hizmet
üreten objektif bir yönetim seçerler…

Hizmetlere laf yok
ama bedelini bilen var mı?

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner'in,
seçildiği günden bu yana çok önemli hizmet-
lere ve projelere imza attığını söylemek yan-
lış olmaz sanırım. Çatalca’yı adeta
şantiyeye çeviren ve 39 mahallesin de hiz-
met götüren Üner’i tebrik etmemek haksız-
lık olur düşüncesindeyim.

Ancak hizmet götürüyor olması ve çalışı-
yor olması Üner’in eksiklerini görmezlikten
geleceğiz anlamını taşımamalı…

Taktir edildiği kadar eksiklerini de gözler
önüne sermeliyiz. O zaman objektif bir de-
ğerlendirilmeye tabi tutuluruz. Herses gibi
ben de bir yurttaş olarak Çatalca’da yapılan
Millet Bahçesi'ni, Cem Kara Yaşam Vadi-
si'ni ve buna benzer diğer mahallerdeki hiz-
metlerini taktir edenlerden biriyim.

Ama; benim bir türlü anlayamadığım bu

hizmetler hangi bütçe ile yapıldığı ve hangi fir-
malarca yapılmakta olduğu. Sanırsam taktir
ettiğimiz kadar da bunları sorgulamak da en
doğal hakkımız olduğunu düşünüyorum.

Ben şahsen Belediye Başkanı sayın Mesut
Üner’in bu ve buna benzer birçok soruya bir
açıklık getirmesini bekleyenlerdenim.

Başkan Üner, iyi niyetli ve Çatalca’ya
gerçekten hizmet etmek isteyen biri oldu-
ğundan hiç kuşkusuz bir lafımız yok, ola-
maz da.

Ancak; yapılan ihalelerle ilgili kafalarda
birçok soru işaretlerin oluştuğunu da söyle-
mek gerekiyor.  En azında şu ana kadar Ça-
talca’ya yapılan yatırımların maliyetinin ne
kadar olduğunu hepimiz merak ediyoruz.

Ne kadar objektif ve şeffaf bir belediyecilik
anlayışına sahip olduğunu bekleyip göreceğiz…

Kent Konseyi istifa etmeli mi?
Abdullah ASLAN

damgaweb@gmail.com

abdullahaslann1219@gmail.com

DÖVDÜLER VE
GÖNDERDİLER
Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu,
Cumartesi Annelerine sahip çıktı. “Cumartesi An-
neleri tam 26 yıldır haklarını arıyorlar. Bari mezar
yerini gösterin diyorlar” diyen Kılıçdaroğlu, “Çoğu
anne bunu görmeden hayata veda etti. Evlatlarını
istediler tam 699 hafta. 700. hafta baskı kurdular,
dövdüler ve gönderdiler” ifadelerini kullandı

Partisinin grup toplantısında konuşan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
“Devlet planlama ile yönetilir, ihtiyaçlar
belirlenir. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar
sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınır-
sız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında
dengeyi oluşturmaktır” dedi. Üniversite
öğrencilerine seslenen Kılıçdaroğlu, “Siz-
leri üniversite bitirdikten sonra işsiz bıra-
kan düzeni tepetaklak yıkacağız. Bu
düzeni sonlandıracağız! 6 milyon 300 bin
genç ilk kez sandığa gidecek. Kendi gele-
ceğiniz için oy kullanın” çağrısını yaptı.

Köy okulları açılacak

“Öğretmenlerin sorunlarını çözmezseniz
ülkenin sorunlarını çözemezsiniz” diyen
Kılıçdaroğlu, “Öğretmenine değer verme-
yen toplumun eğitimden bir şey bekleme
hakkı yoktur. Gelecek kuşakları yetiştire-
cek olan öğretmenlerdir. Öğretmen kar-
deşlerime sesleniyorum: Sizi bu toplumun
en saygın kişileri yapmak için elimizden
gelen her türlü çabayı göstereceğiz. 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde her öğret-
menimize bir aylık ikramiye vereceğiz.
Okullardaki öğretmen açığını süratle biti-
receğiz. Köy okullarını yeniden açacağız.
Sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımı bite-

cek. Tüm öğretmenlerimize derhal 3600’ü
vereceğiz” vaatlerinde bulundu.

Evlatlarını arıyorlar

Cumartesi Annelerine ilişkin de konuşan
Kılıçdaroğlu, “Adaleti öğrendik evet. Hak-
sızlığı öğrendik evet ama demokrasiyi de
güzelliği de öğrendik. Anneler için evlatla-
rının ne kadar değerli olduğunu öğrendik.
Cumartesi Anneleri tam 26 yıldır haklarını
arıyorlar. Evlatlarını arıyorlar. Bari mezar
yerini gösterin diyorlar. Çoğu anne bunu
görmeden hayata veda etti. Bunlar anne-
liğe yakışır asalet içinde, sessizce Galata-
saray Meydanı'nda her cumartesi
oturarak evlatlarını istediler. Tam 699
hafta. 700. hafta baskı kurdular, dövdüler
ve gönderdiler. Yasaya aykırı gösteri yap-
tıkları' için. Mahkemeye verdiler. Elbette ki
Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır
Anneleri de haklı. O anneleri de anlama-
mız gerekiyor. Ayrımcılıktan beraberlikten
söz ediyorum.Hiçbir anne evladının
elinde silahla terör örgütüne katılmasını
istemez. O anneleri de anlamamız gereki-
yor. Anne anne annedir. Annelerin evlat-
ları üzerinde beklentisi değerlidir.
Elimizden gelen her türlü çabayı göstere-
ceğiz” ifadelerini kullandı.
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DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİK SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

10 KALEM DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİK TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/688580
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :10 KALEM DEZENFEKTAN VE ANTİSEPTİK

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

b) Teslim yeri :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı \ Taşınır Kayıt Ve 
Kontrol Birimi \ Ayniyat Deposu

c) Teslim tarihleri :Mal alımı ile birlikte montaj gerektiren işler de dahil olmak 
üzere sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren İlgili 
Birim'in isteği doğrultusunda ve partiler halinde ve Teknik 
Şartnameye uygun şekilde teslim edilir. Yüklenici son 
teslim günü kalan malların tamamını ilgili birimin yazılı 
talebini beklemeksizin teslim etmek zorundadır. 
Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 31/12/2022 tarihine 
kadar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt ve Kontrol 
Birimi Ayniyat Deposuna teslim edilmek zorundadır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi 

Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :15.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zo-
runlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından dü-
zenlenen Yerli Malı Belgesini ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları
ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler;
Tüm kalemler için;
•   İhale komisyonunca değerlendirilmek en az 1 adet numuneyi ihale esnasında teslim tutanağıyla

komisyona teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki
kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale es-
nasında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı belirti-
lerek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı
Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden
değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir.
•   1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10 nolu kalemler için teklif ettikleri ürünün orijinal kataloğunu ihale dosyasına
koymalıdır.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki
maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
1, 2, 3, 6, 7, 9 nolu kalemler için; - Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite
hastanelerinden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi 2, 6, 7, 8, 9 nolu kalemler için; - Biyosidal
Ürünler Yönetmeliği kapsamında, Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce
verilmiş ruhsat belgesi veya Biyosidal Envanteri Listesinde kayıtlı olduğunu gösterir belge 7 ve 10
nolu kalemler için; - Ürün Güvenlik Veri formu 1 nolu kalem için; - Ürünün Sağlık Bakanlığı Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu tarafından verilen Biyosidal Ürün Ruhsatı 3 nolu kalem için; - Teklif edilen
ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi Bankası (UBB) koduna sahip olmalı-
dır. 4 nolu kalem için; - Teklif edilen ürün T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Ulusal Bilgi
Bankası (UBB) kodunu gösterir belge, orijinal etiket ve prospektüs bilgilerine sahip olmalıdır. - İs-
tekli firma teklif ettiği ürünün her türlü cerrahi aletin, anestezi aksesuarlarının (maske, ambu vb.) 
ve fakültemiz demirbaşına kayıtlı Storz, Olympus, Pentax, Fujinon marka endoskopların dezenfek-
siyonu için uygun olduğunu, paslanma, korozyon, endoskop kılıflarında yumuşama gibi zedelen-
melerine neden olmadığını belgeleyen yukarıda sözü edilen markalar tarafından verilmiş uygunluk
belgelerini - Ürünün, bakteriler, mantarlar ve virüsler (Hepatit B, Hepatit C, HIV dahil) üzerinde 
öldürücü etkiye sahip olduğunu gösterir T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversite 
hastaneleri veya uluslararası referans merkezlerden alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesi - Ürünün
nötralize edilmesi gerekmiyorsa firma bunu belgelemelidir. 5 nolu kalem için; - İstekliler ithal ürün
için Tütün ve Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler piyasası düzenleme kurulu (TAPDK) İthala Uygun-
luk Belgesi ve Dağıtım Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisini, - İstekliler yerli ürün için
İmalat Üretim Belgesi ve TAPDK Dağıtım Yetki Belgesinin aslı veya noter onaylı fotokopisini 8 nolu
kalem için; - Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler veya üniversite hastanelerinden veya
yurtdışı bağımsız laboratuvardan alınan Mikrobiyolojik Aktivite Belgesini ihale dosyasında teklifi 
ile birlikte sunmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası
1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) 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.

B eklenen İstanbul Depremi öncesinde
Tuzla'da risk oluşturan binaların ve
sitelerin kentsel dönüşüme kazandı-

rılması için yapılan kentsel dönüşüm çalış-
maları hız kesmeden devam ediyor. Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın bir sü-
redir çalışmalar için görüşmeler gerçekleştir-
diği, İstasyon Mahallesi'nde bulunan 1999
depreminden önce yapılan ve 7 bloklu top-
lam 63 evden oluşan Ormet Sitesi'nin yıkımı
gerçekleştirildi. Kepçeyle ilk kazmayı Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı eksvatör
aracına çıkarak vurdu.

40 sitenin dönüşümü gerçekleşti

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,
"Tuzla'da dönüşüme devam ediyoruz. Dep-
rem realitesini asla unutmadık ve unuttur-
mayacağız da ve vatandaşımızla birlikte
bunu yıllara sahil olarak da sürdürmeye
devam ediyoruz. Ve inşallah İçmeler'deki
dönüşüm, Beşevler dönüşümü ve Tıpkent
Sitesi şu anda işte Marmados ve Binevler de
dahil olmak üzere onların hepsi çıktı. Pen-
guen sitesi ile beraber, bugün Ormet Sitesi-
nin yıkımını gerçekleştiriyoruz. Anadolu
Kuzey Anadolu fay hattına çok yakın ilçeler-
den birisi olduğumuz için dönüşüm isteyen
ve acilen isteyen bütün vatandaşımızın ya-
nında olduk. Ve onlarla birlikte de dönüştü-
rüyoruz. Bugün de yine bir sitenin yıkımını
birlikte gerçekleştireceğiz. Vatandaşımızla
birlikte asla birbirimizi kırmadan, dökme-
den, birlikte gerçekleştiriyoruz. Tuzla'da şu
ana kadar ki tüm anlaştığımız sitelerle bera-
ber 40 sitenin dönüşümü gerçekleşti. 38 site
ile görüşmelerimiz devam ediyor. Bunların
hepsi kooperatif usullü olmuş. Dar gelirli
vatandaşlarımızın özellikle de kıt kanaat
elde etmiş oldukları dairelerin dönüşümü
olan sitelerin ve bireysel olarak da bazı bi-
naların yıkımını, dönüşümünü gerçekleştiri-
yoruz. Özel sektörle anlaşılıp yapılan
dönüşümlerle birlikte sanıyorum dönü-
şümde Tuzla'nın lider durumunda oldu-
ğunu ifade edebilirim" dedi.

Güngören
eğitimde 
bir marka

İstanbUl'daGüngören Belediyesi tara-
fından Merkez Mahallesi ile Güneştepe
Mahallesi'nde yapımı tamamlanarak öğ-

rencilerin hizmetine sunulan Öğrenci İstasyonları
büyük ilgi gördü. Haziran ayında ilki açıldıktan
sonra Eylül'de ikincisi hizmete açılan Öğrenci İstas-
yonlarına gençler adeta akın etti. 5 ay gibi kısa bir
sürede 20 binden fazla online rezervasyonun yapıl-
dığı Öğrenci İstasyonlarındaki yoğunluk Türki-
ye'deki 300 ilçenin nüfusunu geçerek büyük bir
başarıya imza attı. Öğrenciler, yaptırdıkları online
rezervasyonlar ile istasyonlarda derslerini çalışıp,
sınavlarına hazırlanıyorlar.

Güngören'deki öğrencilerin üssü oldu

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir tara-
fından hizmete açılan istasyonlarda öğrenciler için
tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. İstasyon-
ların içinde sessiz çalışma ortamı, kütüphane, din-
lenme alanları, mescit, ikramlar ve ücretsiz internet
bulunmakta. Bir çok imkanın bulunduğu Öğrenci
İstasyonları Güngören'deki öğrencilerin adeta 
üssü konumuna geldi.

Güngören'de Başkan Demir tara-
fından hizmete açılan iki Öğrenci
İstasyonu'na ilçede eğitim gören
öğrenciler adeta akın etti. Öğrenci
İstasyonlarından faydalanmak
için online rezervasyon yaptıran
ve kullanan öğrencilerin sayısı sa-
dece 5 ayda 20 bini aşarak Türki-
ye'deki 300 ilçeden daha fazla bir
yoğunluğa sahip oldu

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Tuzla'da 1999 depreminden önce yapılan ve 7 bloklu toplam 63 evden oluşan Ormet Sitesi, kentsel dönüşüm kapsa-
mında yıkıldı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı yıkım için gelen ekskavatör aracına binerek ilk kazmayı vurdu

Kentsel dOnUsUm
hızla devam edıyOr

Tuzla’daki kentsel dönüşüm çalışmalarının aralıksız süreceğini anlatan Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, “Oldukça kapsamlı
bir şekilde çalışıyoruz. Sorunların çözümü ve çürük binaların yıkımı için topyekun mücadele halindeyiz” diye konuştu.

Ahmet Kaya unutulmadı
Usta sanatçı Ahmet

Kaya, ölümünün 21. yı-
lında Esenyurt’ta anıldı.
Nebil Özgentürk’ün su-

nuculuğunu üstlendiği
gecede Kardeş Türküler

Solisti Vedat Yıldırım,
Ahmet Kaya’nın sevilen

şarkılarını seslendirdi

Usta sanatçı Ahmet Kaya’nın
ölümünün 21. yılında anma ge-
cesi düzenlendi. Esenyurt Kül-

tür Merkezi’nde düzenlenen geceye
Esenyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt, Başkan
Yardımcıları, CHP Esenyurt
İlçe Başkanı Hüseyin Ergin’in
yanı sıra çok sayıda davetli ka-
tıldı. Nebil Özgentürk’ün mo-
deratörlüğünü üstlendiği
gecede Kardeş Türküler Solisti
Vedat Yıldırım, Ahmet Ka-

ya’nın sevilen parçalarını seslendirdi.
Ahmet Kaya’nın hayatının anlatıldığı
belgeselin gösteriminden sonra konuşan
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz

Bozkurt, “ Ahmet Kaya bizim için
bir delikanlının sevgilisine, derinle-
rinden gelenleri aktaran kişi. Ülke-
sini seven, birlik, beraberlik ve
barış içinde yaşamasını isteyen, bu
ülkede birlikte yaşamanın ne kadar
önemli ve değerli olduğunu akta-
ran biri. Ben onu ozan olarak nite-
lendiriyorum” diye konuştu.



DE-KA Gümrük Müşavirliği A.Ş.’ nin  Olağanüstü genel kurul toplantısı 17.12.2021  Tarihinde Saat  10:00 'da
Merkez Mah.Nadide Sok.No:1-3/1 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeretleri do-
layısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzenleyecekleri
vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

17 /12 / 2021  TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ  GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
4. Şirketin temsil ve ilzam yetkilerinin tespiti
5. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396’ıncı maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi ve
bu konuda karar alınması,
6. Dilekler, görüşler ve kapanış.

Vekaletname Örneği:
Pay sahibi olduğum/olduğumuz De-Ka Gümrük Müşavirliği Anonim Şirketi’nin …../…./…… tarihinde saat ….’da
……… adresinde gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısında tarafımı temsil etmeye ve gündemdeki
maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………’yı temsilci tayim ettim/ettik.

Vekaleti Veren
Adı Soyadı:
Sermaye Miktarı:
Pay adedi:
Adresi:
NOT: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamelerin noter tasdiksiz olması halinde vekalet verenin
noter tasdikli imza sirkülerini vekaletnameye eklemesi gerekmektedir.

Murat KAHRİMAN
DUVAR

murat.kahriman@yandex.com.tr

BARIŞ KIŞ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1497802)

S adık Gürbüz’ün çok sevdiğim bir türküsü var. 
“Demiri toz ederler loy , Kan serperler 
gökyüzüne

Sevgiyi yoz ederler loy, Kül serperler kör gözüne…” 
Sadık Gürbüz’ün o tok sesiyle “Demiri toz ederler”

demesiyle, kendimi demir işleyen çalışanların bulun-
duğu bir fabrika içinde bulurum. İçim cızlar nedense.
O yüzden modernleşmeyi biraz ele alıp içimdeki biri-
ken dertleri bir anlatayım istedim.

Modernizm özetle, din temelli yaklaşımın yerine
akıl ve bilimin esas alındığı bir akım olarak başlamış.
Dünya savaşları öncesinde felsefi olarak gelişmiş, ede-
biyat dalında yükselmiş ve güçlü bir akım olarak haya-
tına devam etmekte. Kafka’sı, Albert Camus’u,
Sartre’ı, ülkemizde Adalet Ağaoğlu, Oğuz Atay’ı da
buna eklemekte yarar var. 

Bu dünya, iki tane uluslararası düzeyde iki büyük
felaket savaşlar zinciri yaşadı. Adlarına 1. Dünya Sa-
vaşı ve 2.Dünya Savaşı deniyor ama bizim sol tarafta
yani akıl ve bilim tarafında (ki bendeki sol kavramının
en kısa tanımı bu) bunlara paylaşım savaşları diyoruz.
Temelde bu savaşlarda aklı ve bilimi kullananlar vatan
mücadelesi vererek yeni bir dünya haritası çizdiler diye
kısaca geçelim mi? Bu haritalardan bazıları cetvelle
çizildiği için öyle memleket aşkıyla olduklarına inan-
cım sıfır. Ülkemizi kastetmiyorum aksine bizden gi-
denleri kastediyorum. Biz çok net bir emperyalist
kuşatmanın içindeyken; kendi mücadelemizi vererek
bu zinciri kırdık. Kırmakla kalmadık, daha üst seviye
bir modern yaşamı “zorladık”. Modern sanayicilik
kavramı da işte bu zamanda mı bizimle buluştu? İs-
kenderun demir çelik fabrikasını Sovyetler Birliği ül-
kemizde kurduğunda sanayileşme adımları başlamıştı.
Bunu toprak reformu ile güçlendirmemiz gerekiyordu
ama olmadı; Mustafa Kemal Atatürk 1937 yılında
‘‘Memlekette topraksız çiftçi bırakılmamalıdır.” dedi-
ğini hatırlatırım. Bunun yüzünden dedemlerin Cumhu-
riyet Halk Partisiyle problemi olduğunu bizzat
babamdan duymuşluğum bile var. CHP’nin “Toprak
reformu” söylemi köy ağalarını hep uzaklaştırmıştır
partiden. O zamanlardaki seçimlerde ortaya sandık
konmazdı, köyde oy kullanacaksın ve Ağa’nın dediği
partinin dışında oy vereceksin? Bu mümkün değildi.
CHP’de İnönü’nün seçim kaybetmesi de bu döneme
denk gelir. Oy kazanmak için popülist yolu bulan Men-
deres hükümeti ise toprak ağalarını yanına alarak bu
projeye çok kolay karşı çıktılar. Mustafa Kemal Ata-
türk’e tek kızdığım nokta bu toprak reformunu kendi
döneminde ite kaka da olsa yapmayışınadır.

Modern sanayicilikle toprak reformunun organik
bir bağı var. Ülkemizde çarpık kentleşmeler, İstan-
bul’un bu kadar devasa yaşanılamaz bir şehir haline
gelmesi bu toprak reformunun olmamasının negatif
yönde etkileridir. Bunun yanına eğitimdeki gerilik,
bilim ve akla dayalı olmayan sağ iktidarların 50 yıldır
ülkeyi yönetmesi, iktidar olmak için ABD’den icazet
alan mandacı zihniyetlerin bütün partilerde yönetimi
devralması gibi çok fena sonuçları var. Tek başına bir
mihenk taşı diye bakmıyorum ama çok önemlidir. 

Gelelim modern sanayi meselesine; bizim ülkemiz
çok geniş bir coğrafyada, çok farklı iklimleri yaşayan,
çok kültürlü bir yapıya sahip. Bu coğrafi ve kültürel
zenginliğimizi bir artıya dönüştürme şansımızı da yete-
rince kullanamıyoruz. Akıl ve bilimle hareket edenle-
rin 2 paylaşım savaşını da kazandığını görmemize
rağmen inatla bu yoldan sapmaya meylediyoruz. Oysa
ki akıl ve bilim esas alınsa bu toplumun önünde dura-
bilecek bir engel yok. Modernizm bugün için temel
alınması gereken anlayıştır diye bir iddiam yok; zaten
doğru da değil çünkü gelecek artık kendi karar veren
“yapay zekâ” teknolojilere doğru evrimleniyor ve
orada da işler çok hızlı ilerliyor.

Bizim meslekte ağırlıklı yönetim sistemleri konu-
sunda olduğundan bu alanı gözlemleme şansımız da
oluyor ama ben yapay zeka ile üretim yapana veya
yapay zeka bir şeyler üretene henüz rastlamadım. Yok
demiyorum ama ülkemizde yapay zeka konusunu çalı-
şan kaç kurum var? Ben sayısını bilmiyorum. Na-
sa’nın sanayi teknololojilerinin gelişimine çok katkısı
var, özellikle savunma sanayisindeki gelişmeler de bu
yönde pozitif etki ediyor ama bizim ülkemizde bu nasıl
evrilecek hep birlikte göreceğiz. Modern işletme
demek; dış cephesi cam kaplı, danışmasında cici kızla-
rın olduğu, kapısında Mercedesler’in olduğu işletme
demek değil. Bu devir kapandı. Modern işletme; 
çalışanlarına sürekli eğitim sağlayan, asgari ücretin
üzerinde adil ücretin hesaplandığı, kariyer gelişiminin
hesap edildiği, her konunun planlı ve bütçeli bir şekilde
koordine edildiği, fason üretim mantığından çıkılarak
markalaşma ve inovasyonun temel motivasyon olduğu,
öyle üç beş yeğen, kardeşle değil herkesin yönetime 
katıldığı, işçinin de hedefleri belirlemede sözünün 
geçtiği şirketler modern şirket oluyor. Bunu da şov
amaçlı göstermelik yapmamanız gerekiyor. İçselleştir-
meniz gerekiyor. Çok içim kararıyor gördüğüm 
manzaralardan. 

Konuya ara vereyim. 
Bu aralar herkesin derdi, arkasında kocaman bir

boşluğun olduğu küreselcilerin yeni dünya düzenindeki
yeni kumar makinesi “Coin”lerden malı götürmek. Et-
rafta da çok duyduğumdan benim bile hatırı sayılır bir
birikimim oldu ama içten içe bu sisteme karşıyım
çünkü arkası boş ve %99’u bitip gidecek bir hayal
dünyası sadece. Kalan yüzde 1’de epeyce yol alacak ve
geleceğin değişim araçlarından olacak gibi de duruyor.
Bunu da reddetmiyorum ama çalışmadan, üretmeden
cepleri doldurma işi bana göre değil. Bunun halkların,
toplumun genelinin lehine olmayacağını da görüyo-
rum. Yapay zekalı bir dünya kurmak için ilk adımlar
atıldı. Küresel sermaye kendi 250 milyonluk dünya
devletine giden yolda durmadan devam ediyor. Bunun
sonucu Troçki’yi haklı çıkartacak şekilde evrilir mi?
Umarım öyle olur! Satranç tahtasında insan’ın bilgisa-
yar karşısında yenildiğini de hatırlatırım. Bizler için
pek de parlak günler yok gelecekte. Enseyi karartma-
yalım derler eskiler. Ben de artık eskidiğim için aynı
cümleyle virgül koyayım yazıya. 

Enseyi karartmayalım.
Görüşmek üzere, sevgiler.

9GÜNDEM 24 KASIM 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

ZAYİ İLANI 
İSTANBUL GIDA TEKSTİL İNŞ VE YAPI MAR. TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ

adına kayıtlı INGENICO marka IWE280 model Seri
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ruhsatımız kaybolmuştur. Hükümsüzdür

Modern sanayicilik 
kavramı üzerine

B eylikdüzü’nde özellikle riskli bi-
nalarda başlatılan kentsel dönü-
şüm çalışmaları hız kesmeden

devam ediyor. Gürpınar Siteler Bölgesi 1.
etapta Beylikdüzü Belediyesi ve KİPTAŞ
iş birliğiyle yürütülen kentsel dönüşüm
çalışmaları kapsamında Doğa Apartma-
nı’nın yıkımı gerçekleştirilirdi. Sürecin
yakın takipçisi olan Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, Gürpınar
Mahallesi’nde gerçekleşen yıkıma KİP-
TAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile birlikte
katılarak incelemeler yaptı. Beylikdü-
zü’nde yer alan Gürpınar Siteler Böl-
gesi’nde yapılacak kentsel dönüşüm
projesi ile Gürpınar’ın adeta çehresinin
değişeceğini ifade eden Beylikdüzü Bele-
diye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Va-
tandaşlarımız endişe etmesin.
Komşularımızı en kısa sürede güvenli ko-
nutlarına geçmelerini sağlayarak bura-
daki dönüşümün ilk adımını atmış
olacağız. Burada daha dönüşüm bekle-
yen onlarca ada onlarca bina ve hak sa-
hibi var. Onlarında yanında olduğumuzu
söylemek istiyorum. Beylikdüzü Beledi-
yesi her zaman ve her koşulda komşuları-
nın yanında olacak. Bir an önce
vatandaşlarımızı sağlam ve güvenli ko-
nutlara geçirmek istiyoruz” ifadelerini
kullandı.

3'te 2 çoğunluk sağlandı

Konuşmasının devamında Siteler Bölge-
si’nin uzlaşma sürecinde 3’te 2’lik çoğun-
luğun sağlandığını ve Gürpınar’da
dönüşümün başladığının da müjdesini

veren Çalık, “Kentsel dönüşüm sürecin-
deki kararlılığımız sürüyor. Bize güvenip
imzalarını veren komşularımız bize gü-
venmeye devam etsinler. Vatandaşların
burada zaman kaybına tahammüllü yok.
Bundan sonraki süreci hızlı yürüteceğiz
ve en kısa sürede hak sahiplerine anah-
tarlarını teslim edeceğiz. İnsanları, gü-
venli yuvalarında evlatlarıyla birlikte
huzur içerisinde oturmalarını sağlayaca-
ğız. KİPTAŞ verdiği sözlerin
arkasında durmaya devam edi-
yor. Sayın İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’na ve ekibine de çok
teşekkür ediyorum. Beylikdüzü
Belediyesi olarak biz de sürecin
çok hızlı yürütülmesi ve çok
hızlı bitirilmesi adına elimizden
geleni yapıyoruz. İnşallah
Ocak ayı itibariyle temel at-
mayı gerçekleştirerek, vatan-
daşların en kısa sürede güvenli
konutlara geçmelerini sağlaya-
cağız” şeklinde konuştu.

Hızlı bir 
şekilde yapılmalı

Kentsel dönüşüm sürecinde
tahliyelerin hızlı bir şekilde ya-
pılması gerektiğini vurgulayan
Ali Kurt ise, “Her riskli yapıyı
tahliye ettiğimizde bir can kur-
tarma motivasyonuyla hareket
ediyoruz. Dönüşüm sürecinde
teknik olarak kararlı ve her şe-
yimiz hazır bir şekilde devam
ediyoruz. Vatandaşlarımızla
uzlaşma süreçlerini sağlıklı yü-
rütmeye çalışıyoruz. Tahliyele-

rin hızlı bir şekilde yapılması gerekiyor.
Çünkü burada yıkımlarda da göründüğü
gibi binalar çok kötü durumda ve bu bi-
naların ayakta durması bile bir mucize.
Umarım herhangi bir can kaybına sebe-
biyet vermeden burada oturan vatandaş-
larımızı tahliye eder ve yeni projemizin
temelini atarız. Temel attıktan sonra ise
çok hızlı bir şekilde inşaatlarımızı tamam-
layacağız” ifadelerini kullandı.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi Siteler Bölgesi’nde bulunan Doğa Apartmanı'ndaki yıkıma KİPTAŞ Genel
Müdürü Ali Kurt ile birlikte katılan Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık uzlaşma sürecinde 3’te 2’lik
çoğunluğun sağlandığını ve dönüşümün başladığının söyledi.  KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ise “Yıkımlarda
da göründüğü gibi binalar çok kötü durumda ve bu binaların ayakta durması bile bir mucize” dedi

DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM 
ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

AYAKTA DURMASI 
BILE MUCIZE! ÇOĞUNLUK SAĞLANDI

YIKIM BAŞLADI

Arif Gündoğdu 
son yolculuğuna uğurlandı
Uzun süredir mücadele
ettiği kansere yenik 
düşen Arif Gündoğdu 
son yolculuğuna
uğurlandı. Gündoğdu'nun 
cenazesine meslektaşları
ve yakınları katıldı

Gazeteci Ariğf Gündoğdu uzun zamandan
beri mücadele ettiği kansere yeni düştü.
Göztepe Süleyman Yalçın Şehir Hastane-

si'nde tedavi gören Gündoğdu'nun geçen ay yapılan
bir operasyonla sağ bacağı kesilmişti. Dün gece
saat 03:30 sıralarında hayatını kaybeden Arif Gün-
doğdu için Beykoz Orta Çeşme Camii'nde tören dü-
zenlendi. Törene Gündoğdu'nun yakınları ve
meslektaşları katıldı. Öğle namazına müteakip kılı-
nan cenaze namazının ardından Gündoğdu'nun
naaşı Anadolu Kavağı Mezarlığı'na defnedildi. 

Namuslu bir gazeteciydi

Arif Gündoğdu'nun cenazesine katılan İstanbul Ga-
zeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert, “Eğilme-
yen, bükülmeyen, satılmayan bir namuslu, dürüst
gerçek bir gazeteciyi daha sonsuzluğa uğurladık.
Emektar, cefakâr, mağrur, basın dünyasının yüz ak-
larından Arif Gündoğdu kardeşimiz yakalandığı kan-
ser illetine yenik düştü. Allah rahmet eylesin”
açıklamasını yaptı. Cenazeye katılımın düşük olma-
sını da eleştiren Mert, “Burada yalaka, rantçı bir ga-
zeteci uğurlanıyor olsaydı muhtemelen binlerce kişi
katılacaktı. Maalesef dürüst bir gazeteciyi bir avuç
insan uğurluyor” siteminde bulundu. 

Sahte sitelere
dikkat edin!
Havaların soğumasıyla kombi
dolandırıcılıklarında artış yaşanmaya
başlandı. Kombilerine bakım yaptırmak
isteyenleri Tüketici Başvuru Merkezi 
Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu uyardı.
Ağaoğlu, "Kombi servislerini internette
arattığımızda ilk çıkan sayfalara
tıklamayalım. Çünkü bunların sahte olma
ya da özel servis olma ihtimali var” dedi

HAVALARIN soğuması ile
kombi bakımları da yapılmaya
başladı. Fakat yetkili olmayan

bazı servislerin tüketicileri mağdur ettiği
iddia ediliyor. Bu servisler bazı parçaları
piyasa fiyatının üstündeki rakamlar ile satı-
yor ya da kombi cihazına yanlış tamir iş-
lemi uyguluyor. Yetkili servis olmayanların
oluşturduğu riskler haricinde, sanal dolan-
dırıcılar da havaların soğumasını fırsat bi-
lerek uygun fiyatlı kombi bakım SMS ve
e-postaları ile mobil cihazları hedef alıyor.
Yollanan SMS ile mobil cihazdan bilgi ça-
lınması ya da dolandırılma da söz konusu
olabiliyor. 

Tüketici mağdur oluyor

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Baş-
kanı Aydın Ağaoğlu "Kombi bakımı diye
bana da bir SMS yolladılar. Bir web sitesi
linki paylaşmışlar ben tıkladım. Çok ente-
resan bir sayfa açıldı. Bana GSM numa-
ramı gir diyor. Ben girmedim. Kombi
servislerini internette arattığımızda ilk
çıkan sayfalara tıklamayalım çünkü bunla-
rın sahte olma ya da özel servis olma ihti-
mali var. Her kış mevsiminin
başlangıcında kombi şikayetleri gelir. Bu
dönemlerde 10 binlerce insana mesajlar gi-
diyor. Tüketiciler buna dikkat etsinler
çünkü o servisler, yetkili ya da resmi servis
değiller. Bir de bunlara ev adreslerimizi ve-
riyoruz. Eve geliyorlar, banka havalesi ya-
pıyoruz, kredi kartı ödemesi yapıyoruz.
Bunlar kötü niyetli olabilir. Hepsi öyle ola-
bilir demiyorum ama gelen şikayetlerde
görüyoruz ki, bu tür işletmeler çoğu
zaman tüketicileri mağdur ediyor. Bunları
çağırdığımız zaman 'Kart değişecek, şu
olacak bu olacak bin lira ödeyeceksiniz' di-
yorlar. Cihazı da alıp geri gelmeyenler var.
Ulaşmaya çalışınca da tüketicinin num-
arasını engelliyorlar. Böyle çok 
mağduriyet var" dedi.
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SÜLEYMAN
KURUOĞLU

AVCILAR KAHVE SARAYI VE 
KURUOĞLU ŞİRKETLER GRUBU 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

SERKAN YALIM
AVCILAR İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI

EVREN PEHLİVAN
ORDU KUYUMCULUK

YÖNETİM KURULU BAŞKANVEKİLİ

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler
Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

24 KASIM
Öğretmenler

Gününüz 
Kutlu Olsun

NABİ KIRMIZI
AVCILAR DOĞA HASTANESİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

24 KASIM
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Gününüz 
Kutlu Olsun

İSMAİL 
HAKKI AKTAŞ
AVCILAR TRABZONLULAR
DERNEĞİ BAŞKANI
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BAŞKAN YARDIMCISI

CEMAL ÖZDEMİR
CEYA MİMARLIK MÜHENDİSLİK KENTSEL

VE YERİNDE DÖNÜŞÜM İNŞAAT AŞ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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KORAY ÇORUH
CRH YAPI MİMARLIK 

MÜHENDİSLİK İNŞAAT YÖNETİM
KURULU BAŞKAN VEKİLİ

BURAK
YÜZBAŞIOĞLU
YÜZBAŞIOĞLU KENTSEL VE 

YERİNDE DÖNÜŞÜM İNŞAAT AŞ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ALİ YILDIRIM 
CHP AVCILAR BELEDİYE 

MECLİS ÜYESİ 

EKİNCAN TAŞDAN 
CHP AVCILAR BELEDİYE 

MECLİS ÜYESİ 
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GÖKCAN SÜRÜCÜ KURSLARI 
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BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ANESTEZİ VE VENTİLATÖR CİHAZLARI PERİYODİK BAKIMI HİZMETİ TEMİNİ hizmet alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/744592
1-İdarenin
a) Adresi :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma Müdürlüğü 

Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124142000-2124142138 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :24 KALEM ANESTEZİ VE VENTİLATÖR CİHAZLARININ 

PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMETİ TEMİNİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi 
Muhtelif Birimler

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi 

Binası 1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :01.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı

istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi, teklif eki olarak tekliflerine
dahil edeceklerdir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavisi Binası
1. Kat İhale Salonu Çapa - Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü 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 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
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Krizin çaresini
uzayda buldu!
Ekonomik kriz nedeniyle 
kıtlık uyarılarının yapıldığı
Kuzey Kore'de Devlet Baş-
kanı Kim Jong-un, çareyi
uzayda buldu. Ülkede yakın
zamanda bir uydunun uzaya
fırlatılacağı öne sürülüyor

ABD ile yaşadığı nükleer kriz, corona
virüsü salgını ve Çin ile sınırların ka-
panması nedeniyle göreve geldiğin-

den bu yana en zor günlerini geçiren Kuzey
Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, yeni propa-
ganda aracını uzayda buldu. İçinde bulunulan
ekonomik kriz nedeniyle kıtlık uyarıları da yapı-
lan ülkede, yakın gelecekte uzaya bir uydu fırlatı-
lacağı öne sürüldü. Geçtiğimiz hafta başkent
Pyongyang’daki Kim Il Sung Üniversitesi’nde
yapılan bir konferansta, uydu teknolojisinin
araştırmalarda nasıl kullanılacağı ve ekonominin
büyümesine nasıl katkı sağlayacağı tartışıldı.
Daily Star’ın haberine göre Kuzey Kore 2016 yı-
lında Kwangmyŏngsŏng-4 adını verdikleri bir
uyduyu uzaya fırlattıklarını açıklamıştı. Söz ko-
nusu uydunun günde ikiz veri gönderdiği belirtil-
mişti. Ancak Kuzey Kore’nin bu iddiası, başka
herhangi bir ülke tarafından doğrulanmadı.

TAm 46 YOLCU
YANArAK OLdU!

S ofya'nın batısındaki Struma Otoyo-
lu’nda Kuzey Makedonya plakalı
yolcu otobüsü, yol kenarındaki bari-

yere çarptıktan sonra alev aldı. İlk belirle-
melere göre 12’si çocuk 46 Kuzey
Makedonya vatandaşı yanarak hayatını
kaybetti. Otobüsün dün İstanbul’dan ha-
reket ettiği, saat 21.00’da Bulgaristan’a
giriş yaptığı belirtildi. İstanbul’dan önceki
akşam saat 21:00 sularında hareket eden
otobüste bir facia yaşandı. İçişleri Bakan-
lığı Yangın Güvenliği Dairesi Başkanı Ni-
kolai Nikolov, BTV televizyonuna verdiği
demeçte, yedi kişinin başkent Sofya’da
hastaneye kaldırıldığını söyledi. Öte  yan-
dan kazanın ardından yol kapatılırken
uzun bir trafik oluştu.

Bu bir trajedi

Yetkililer otobüsün Türkiye’den dönüş yo-
lunda olduğunu ve Kuzey Makedonya’ya
gittiğini aktardı. İçişleri Bakanı Boyko
Rashkov, yaşamını yitirenlerin yandığını
söyleyerek, “Görüntüler korkunç, korkunç.
Hayatımda böyle bir şey daha önce gör-
medim” dedi. Kazanın sebebi henüz bilin-
mezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bulgar yetkililer, otobüsün hafta sonu İs-
tanbul’a tatile gelen Üsküplü yolcuları ta-
şıdığı kaydedildi. Bu arada Bulgaristan
Başbakanı Stefan Janev olay yerine gide-
rek incelemelerde bulunduğu ve yetkililer-
den kaza ile ilgili bilgi aldığı belirtildi.
Ölenlerin çoğunun Kuzey Makedonya va-
tandaşı olduğu açıklandı. Yolcuların İstan-
bul’da kaldıkları otelden çıktığı ve

otobüslerine bindiği anlar güvenlik kame-
ralarına da saniye saniye yansıdı. Görün-
tülerde aralarında çocukların da
bulunduğu turistler, otel önünde otobüsle-
rini bekliyor. Kuzey Makedonya Başba-
kanı Zoran Zaef,  “Bu bir trajedi. Tüm
kurbanların Kuzey Makedonya vatandaşı
olup olmadığını henüz bilmiyoruz, ancak
otobüsün plakası ülkemize ait” dedi.

Acil şifalar diliyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan’da huzur-
evinde ve yolcu otobüsünde çıkan yangın-

lar sonucu oluşan can kayıpları nedeniyle
yazılı bir açıklama yaptı. Bakanlığın açık-
lamasında, “Bulgaristan'da 22 Kasım
2021 tarihinde Varna şehrindeki bir huzur-
evinde çıkan yangın ve 23 Kasım 2021 ta-
rihinde Pernik kenti yakınlarında Kuzey
Makedonya plakalı bir yolcu otobüsünün
yaptığı kaza sonucu çok sayıda can kaybı-
nın ve yaralının bulunduğu üzüntüyle öğ-
renilmiştir. Bu acı olaylar neticesinde
hayatını kaybedenlerin ailelerine, Bulgaris-
tan ve Kuzey Makedonya Hükümetlerine
ve halklarına başsağlığı, yaralılara acil şi-

falar diliyoruz” denildi.

Çebi'den başsağlığı

Kazanın ardından açıklama yapan Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi, “Kuzey Makedonya'ya gitmek üzere
İstanbul’dan hareket eden yolcu otobüsü-
nün Sofya yakınlarında kaza yapması so-
nucu maalesef 12’si çocuk 46 Makedonya
vatandaşının vefat haberi yüreğimize ateş
düşürdü. Hayatını kaybedenlere Allah’tan
rahmet, yaralılara acil şifa dilerim” ifadele-
rini kullandı.

İYİ PARTİ ESENYURT
BELEDİYE MECLİS ÜYESİ

Enver dEmİr

24 Kasım
Öğretmenler

gününüz kutlu
olsun

Bulgaristan'ın başkenti Sof-
ya’nın batısında, Kuzey Make-

donya plakalı bir yolcu otobüsü
alev aldı. Türkiye'den dönen
otobüsteki 12'si çocuk 46 kişi

yanarak öldü.  Kazanın sebebi
henüz bilinmezken olayla
ilgili soruşturma başlatıldı

Shabazz evinde ölü bulundu
ABD'li insan hakları aktivisti Malcolm X'in kızı Malikah Shabazz, New York'taki evinde ölü bulundu

1965 yılında
suikasta kurban
giden ABD'li

insan hakları aktivisti Mal-
colm X'in adı son günlerde
ABD kamuoyunun günde-
minden düşmüyor. 56 yıl
sonra Malcolm X’i öldür-
mekle suçlanan iki ismin
aklandığı davanın ardından
bu kez kötü bir haber geldi.
Malcolm X’in kızı Malikah
Shabazz, New York’un
Brooklyn bölgesindeki
evinde ölü bulundu. New
York Post’un haberine göre
Shabazz, önceki gün yerel
saatle 16.40 sıralarında kızı
tarafından bulundu. Polis
ve sağlık ekipleri ihbar üze-
rine olay yerine gelirken,
Shabazz’ın ölümünde şüp-
heli bir durum olmadığı be-
lirtildi. 56 yaşındaki
Shabazz’ın kesin ölüm ne-
deni yapılacak otopsinin
ardından belli olacak.

İsmatullah’a
yaptırım kararı

ABD, dün IŞİD’in Af-
ganistan uzantısı
IŞİD-Horasan’ın üç

yetkilisine ve terör örgütüne finan-
sal destek sağlamakla suçlanan bir
diğer isme yaptırım kararı aldı.
ABD Hazine Bakanlığı grubun
“emiri” Sanaullah Haferi, sözcüsü
Sultan Aziz Azam ve Kabil bölge
yetkilisi Maulaw Recep’e yaptırım
kararı alındığını duyurdu. Açıkla-
mayı ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken yaptı. Öte yandan
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye
merkezli yasa dışı para aktarma
ağır ile IŞİD-Horasan’a para sağ-

lamakla suçlanan İsmetullah Ha-
lozai’ye de yaptırım kararı aldı.
Halozai’yi “örgütün kasası” ola-
rak tanımlayan ABD, Türkiye
merkezli para hareketleriyle suç-
ladı. ABD Hazine Bakanlığı tara-
fından yapılan açıklamada
Halozai hakkında, “Türkiye’de
kurulu alternatif havale düzeniyle
IŞİD-H’ye son iki yıldır para akta-
rımını organize etti” yorumu ya-
pıldı. Konuyla ilgili açıklama
yapan Hazine Bakanlığı’nda Dış
Varlıklar Kontrol Direktörü An-
drea Gacki, “Bugünkü kararları-
mız hayatidir” diye konuştu.
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F oça ilçesindeki Değirmenli Tepe’nin
kuzeybatı yamacında bulunan alanda,
1990 yılında kazı çalışmaları başlatıldı.

Kazı çalışmaları iki ayrı bölümde yapıldı. Bu
çalışmalarla Phokaia Tiyatrosu’nun bir kısmı
keşfedildi. Kazı çalışmalarının birinci bölü-
münde, duvarlar iyi korunmuş bir şekilde or-
taya çıkarıldı. İkinci bölümde ise 4 ayrı
basamak gün yüzüne çıktı. Basamaklarda
rastlanan “Fuyte Oyta” yazısına göre her ma-
hallenin ayrı bir bölümde oturduğu tespit
edildi.

Eksikler nedeniyle durdu

Bu tiyatronun tarihinin oldukça eskilere git-
mesi, Ionia'nın en önemli kentlerinden biri
olan Phokaia'nın Arkaik dönemde doğu ve
batı arasında bir köprü oluşturduğunu göste-
riyor. Yine Phokaia Tiyatrosu’nun, Anado-

lu'nun en eski ve klasik dönem sonuna ait tek
tiyatrosu olduğu tahmin ediliyor. Yaşanan bu
gelişmelerin ardından başlatılan kazı çalışma-
ları devam ettirilemedi. Bölgede bir tarihin or-
taya çıkması beklenirken, Arkeolog Ertan
Aksoy, Phokaia’nın antik kent Helenistik
dönem tiyatrosu olduğunu ifade etti. Yapıla-
cak yeni kazı çalışmalarıyla ortaya çıkarılacak
tarihi tiyatronun Foça'nın kültür envanterine
bir katkıda bulunacağını ifade eden Aksoy,
“Bu tiyatro Batı Anadolu'nun en eski taş tiyat-
rolarından bir tanesi. Çalışmalara 1990 yılının
başlarında başladık, o dönem yerel tüf taşın-
dan yapılmış bu tiyatroyu bulduk ancak
alanda özel şahıs alanlarının olması ve kamu-
laştırma eksiklikleri sebebi ile bu çalışmalar
uzun bir süre devam ettirilemedi. Çalışmalar
tamamlandıktan sonra Foça'nın kültür envan-
terine bir katkıda bulunacaktır” dedi.

1324 KASIM 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1496261)

HASTANEMİZ İHTİYACI STERİL MALZEME VE ÇAMAŞIR TAŞIMA HİZMET ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZ İHTİYACI STERİL MALZEME VE ÇAMAŞIR TAŞIMA HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sa-
yılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrın-
tılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/745804
1-İdarenin
a) Adresi : Kasap İlyas Mah. Org. Abdurrahman Nafiz 

Gürman Cad. 34098 Kocamustafapaşa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124596135 - 2125292220
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.istanbuleah@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : HASTANEMİZ İHTİYACI STERİL MALZEME VE 

ÇAMAŞIR TAŞIMA HİZMET ALIMIAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- 
SATINALMA SERVİSİ

c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.02.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- Kasap 

İlyas Mah.Orgeneral A.Nafiz Gürman Cad. 
Kocamustafapaşa-FATİH/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 23.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-

sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge-
ler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel kurum/kuruluşlarda gerçekleştirilen steril malzeme ve çamaşır taşıma hizmetleri
veya her türlü hizmet alım işi benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı 
uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi- SATINALMA SERVİSİ ad-
resine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

ANADOLU’NUN EN
ESKİ TİYATROSU

İbrahim Çallı Folkart Gallery’deFolkart Gallery, 2021-2022 
sezonunu Türk resminin en önemli

sanatçılarından İbrahim Çallı ile açtı.
Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en

kapsamlı İbrahim Çallı sergisi olan
'Türk Resminin Bohem ve Asi Fırçası:

İbrahim Çallı' sergisi, 80 eserden
oluşuyor. Sergi Folkart Gallery’de

sanatseverler ile buluştu

Beş yıllıK hazırlık sürecinin sonrasında
sanatseverlerle buluşan sergi, İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası,
Yapı Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Zi-
raat Bankası başta olmak üzere; birçok
kurum ve özel koleksiyonerin elindeki eser-
lerden derlendi.  Proje Direktörlüğünü
Fahri Özdemir’in üstlendiği sergi, Sergide
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk
Müzesi’nde bulunan ve Çallı’nın baş yapıt-

larından biri olarak kabul edilen “Mustafa
Kemal Atatürk” portresi de yer alıyor. Ser-
gide ayrıca İbrahim Çallı’nın peyzajları ve
natürmortları bulunuyor. Çallı’nın en iyi
eserleri olarak nitelendirilen Mevleviler se-
risi de, serginin en dikkat çeken eserlerini
oluşturuyor.

2022'ye kadar açık

Sergi ile birlikte Türkçe ve İngilizce olarak

400 sayfalık kapsamlı bir albüm de hazır-
landı. Albümde, Doğan Hızlan, Prof. Dr.
Zafer Toprak, İlona Baytar, Abidin Celal
Bizzet ve Evrim Altuğ’un da, İbrahim Çallı
ile ilgili inceleme yazıları bulunuyor. Sergi
ile aynı ismi taşıyan albüm de, sergi gibi
bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı İb-
rahim Çallı albümü olma özelliği  taşıyor.
Sergi, 17 Nisan 2022 tarihine kadar açık
olacak.

İzmir’in Foça ilçesinde, 1990 yılı kazı çalışmaları sırasında Değirmenli Tepe'nin yamacında bulunan
Phokaia Tiyatrosu'nun, Anadolu’nun en eski ve klasik dönem sonuna ait tek tiyatrosu olduğu tahmin ediliyor.
Bölgede bazı sebeplerden ötürü çalışmalar devam ettirilemezken, bir tarih ortaya çıkmayı bekliyor

Kumaşı
zayıf!
Usta oyuncu Metin Akpınar, katıldığı bir
televizyon programında komedyen 
Cem Yılmaz ile ilgili çarpıcı yorumlarda 
bulundu. Akpınar, "Cem Yılmaz'ı 
çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk,
mükemmel işler yapıyor. Ama aktör
kumaşı zayıf" dedi 

Komedyen Cem Yılmaz, usta oyuncu
Metin Akpınar’ın ‘Candaş Tolga Işık’la
Az Önce Konuştum’ programındaki

sözlerine yanıt verdi. Yılmaz, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımda, “Kıymetli büyüğümüz Metin
Akpınar beni bir söyleşisinde değerlendirmiş. Sağ
olsun, teşekkür ederim. 6 yaşındayken ilk izlediğim
performans Devekuşu Kabare’nin ‘İnsanlığın Lü-
zumu Yok’ oyunuydu. Her işini pür dikkat izledim.
Bir gün o da beni sahnede izlerse çok mutlu olu-
rum” ifadelerini kullandı. Metin Akpınar, prog-
ramda sunucu Candaş Tolga Işık’ın “Yeni nesil
mizahı nasıl buluyorsunuz?” sorusuna yanıt vere-
rek, Cem Yılmaz hakkında şu yorumu yapmıştı:
“Zeki çok belki ama iyi konuşan yok. Cem Yılmaz
da dahil. Çok beğeniyorum. Çok zeki çocuk, mü-

kemmel
işler yapı-
yor. Ama
aktör 
kumaşı
zayıf.
Olmak 
zorunda
değil.
Stand up’ta
aktörlük
gerekmiyor.
Ama iyi 
konuşmak,
tonlamada
daha büyük
başarılar
bekliyor
insan.”

El değmemiş
doğasıyla huzur

şehri olan 
Bayburt’un
bağışıklığı

güçlendiren Orta
Asya'dan gelen

ilk Türk ünlü
kavut çorbası

Bayburt tanıtım
günlerinde

tanıtıldı

Ünlü şef Ayvaz Akba-
cak sunumuyla ger-
çekleşen çorbada

100 kilo et kullanıldı.  Kara buğ-
day ve tereyağının karışımıyla ya-
pılan Kavut çorbası Bayburtlu
aşçılar ve ünlü şef Ayvaz Akbacak
bir show eşliğinde yapılan çorba
tüm meydanda dağıtılarak katı-
lımcıların beğenisine sunuldu. Ak-
bacak, “Doktorlardan aldığımız
bilgilerle kış aylarında vücüt di-
rencini artıran doğal kolejen etki-
siyle güzelleştiren kovut çorbası

hücre yenilenmesine yardımcı
olarak tok tutup metobolizmayı
güçlendirir. Orta Asya'dan günü-
müze gelmiş bir çorba olması yö-
nünde önemlidir.” dedi. Yemek
dağıtım sırasında  gerçekleşen
Bayburt yöresine ait halk oyunları
gösterisi de renkli görüntülere
sahne oldu. 25 Kasım Perşembe
günü Maltepe meydanında başla-
yacak ve 4 gün devam edecek
Bayburt Yemek Festivali öncesi
ön tanıtım yapmak için gerçekle-
şen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Ilaç niyetine çorba
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SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞMA HİZMET ALIMI İŞİ
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

SAAT ÜCRETLİ ÇALIŞMA HİZMET ALIMI İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/757712
1-İdarenin
a) Adresi :Merkez Mah. Cumhuriyet Meydanı No: 20 34245 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124535177 - 2124535176
c) Elektronik Posta Adresi :kulturvesosyalisler@gaziosmanpasa.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 KALEM Eğitici Personel (3.500 SAAT) 1 KALEM Destek 

Personeli (3.500 SAAT) ÜCRETLİ HİZMET ALIMI İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :GAZİOSMANPAŞA İLÇE SINIRLARI DAHİLİNDE
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :MERKEZ MAH. ORDU CAD. NO:20 

GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :09.12.2021 - 11:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler 
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
- ISO 9001 2015 - ISO 10002 2018 Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafın-
dan akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Ta-
nınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Ak-
reditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca ak-
redite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin
geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi ge-
rekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Ak-
reditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından
düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon
Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş
ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
HER TÜRLÜ  EĞİTİM VEYA KURS HİZMETLERİ
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BÜROSU adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

B eşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi
C Grubu 5. hafta mücadelesinde
bu akşam Hollanda temsilcisi

Ajax'ı konuk edecek. Vodafone Park'taki
karşılaşma saat 20.45'te başlayacak. Kar-
şılaşmayı Bosna Hersek Futbol Federas-
yonundan Irfan Peljto yönetecek.
Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisim-
begovic ile Davor Beljo yapacak. Müsaba-
kanın 4. hakemi ise Milos Gigovic olacak.

Henüz galibiyeti ve puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umdu-
ğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C
Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da
mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dort-
mund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasman-
daki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup
ayrıldı. Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0
yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan
ve gruptan çıkma şansını daha önce yiti-
ren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk
galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya
çalışacak. C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı
da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan
çıkmayı garantileyen Ajax ise lider du-
rumda bulunuyor.

De Souza cezalı

Siyah-beyazlı ekibin deplasmanda Spor-
ting Lizbon'a 4-0 yenildiği maçta kırmızı
kart gören Josef de Souza, cezası nede-
niyle yarınki karşılaşmada forma giyeme-
yecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası
nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hol-
landa temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı
kart sınırında bulunuyor. Timber yarınki
karşılaşmada sarı kart görürse grubun son
haftasında Sporting Lizbon ile oynanacak
karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

Avrupa kupalarında 229. randevu

Hollanda'nın Ajax ekibini konuk edecek
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 229. mü-
cadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Av-
rupa kupalarında geride kalan 228 maçta
rakiplerine 84 kez üstünlük kurdu. 97 kar-
şılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş,
47 mücadeleden berabere ayrıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 48. maç

Beşiktaş, Ajax karşılaşmasıyla Şampiyon-
lar Ligi'nde 49. mücadelesini yapacak. Av-
rupa'nın en büyük futbol
organizasyonunda 8. kez mücadele eden
siyah-beyazlı takım, geride kalan 48 karşı-
laşmasında rakiplerine 13 kez üstünlük
kurarken, 9 maçta berabere kalıp, 26 karşı-
laşmada ise sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Hollanda takımlarıyla 10. maçı

Siyah-beyazlı ekip, Hollanda ekipleriyle
Avrupa kupalarında 10. kez karşı karşıya
gelecek. Beşiktaş, Ajax'ın yanı sıra PSV
Eindhoven ve Feyenoord ile Avrupa kupa-
larında rakip oldu. Ajax ile 5 kez karşı kar-
şıya gelen "Kara kartallar", rakibi
karşısında galibiyet veya beraberlik alma
başarısı gösteremedi ve 5 karşılaşmayı da
mağlup tamamladı. İlk olarak 1966-67 se-
zonunda o zamanki adıyla Avrupa Şampi-
yon Kulüpler Kupası 1. turunda Ajax'ın
karşısına çıkan siyah-beyazlılar, deplas-
mandaki ilk maçı 2-0, İstanbul'daki rö-
vanşı da 2-1 kaybetti. Beşiktaş, UEFA
Kupa Galipleri Kupası'nda Ajax ile 1993-
1994 sezonunda bir kez daha eşleşti. 2. tur
ilk maçında rakibine deplasmanda 2-1
mağlup olan siyah-beyazlı ekip, evindeki
mücadeleyi 4-0 yitirdi. Siyah-beyazlı ekip
bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'a
deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Şampi

yonlar Kulüpler Kupası'nda 1991-1992 se-
zonunda bir başka Hollanda ekibi PSV
Eindhoven'ın rakibi olan Beşiktaş, İstan-
bul'daki karşılaşmayı 1-1 berabere, deplas-
mandaki karşılaşmayı 2-1 mağlup
tamamladı. Beşiktaş, Hollanda ekiplerine
karşı üstünlüğünü ise Feyenoord karşı-
sında gerçekleştirdi. 2014-2015 sezonunda
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme tu-
runda Feyenoord ile eşleşen Beşiktaş, raki-
bini deplasmanda 2-1, İstanbul'daki
karşılaşmada ise 3-1 yenmeyi başardı.
Siyah-beyazlılar, Hollanda ekipleriyle bu-
güne dek yaptığı 9 maçın 6'sını kaybetti.
Bu ülke takımlarına karşı iki kez üstünlük
sağlayan Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise be-
rabere tamamladı. Beşiktaş, söz konusu
maçlarda 9 gol atarken, kalesinde 17 gol
gördü.

Savunmada sıkıntı yaşadı

Beşiktaş, bu 17 maçta kötü savunmasıyla

dikkati çekiyor. Söz konusu maçlarda 16
gol atan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 41
golüne engel olamadı. Attığı gol ortalama-
sında 0,9'da kalan "Kara Kartallar", yediği
golde ise 2,4 ortalamayla oynadı. DHA

Süper Lig’de bu sezon çıktığı 13 maçı da
yenilgisiz tamamlayarak en yakın takipçi-
sine 7 puan fark atan lider Trabzonspor, or-
taya koyduğu başarılı performans ile kendi
tarihine meydan okuyor. Ligde en uzun ye-
nilmezlik serisinin sahibi olan ve dış sa-
hada da kulüp tarihinin en uzun namağlup
serilerinden birine imza atan bordo-mavili-
ler, ilk 13 haftalar dikkate alındığında son
26 sezonun en başarılı dönemine imza attı.
Ligde geride kalan 13 haftada 10 galibiyet,
3 beraberlik ile 33 puan toplayan bordo-
mavililer, 1995-96 sezonunun 13’üncü haf-
tasında elde ettiği 35 puanın ardından en
iyi performansı gösterdi. Söz konusu sezo-
nun 13’üncü haftasında deplasmanda
Vanspor’u 5-0 mağlup ederek 35 puan top-
layan Karadeniz ekibi, sonraki dönemde
1996-97 ile 2004-05 sezonlarında 29’ar,
2010-11 sezonunda ise 30 puan toplamıştı.
Bordo-mavililer bu sezon topladığı 33
puan ile 13 haftalar itibariyle son 26 sezo-
nun en başarılı dönemini geçiriyor.

26 yılın en iyisi

Kendi tarihinde son 26 yılın en iyi perfor-
mansına ulaşan Trabzonspor, Süper
Lig’deki takımlar arasında ise ilk 13 haftalar
itibariyle 16 sezon sonra en çok puan topla-
yan takım oldu. Karadeniz ekibi, 2005-06
sezonunun ilk 13 haftalık bölümünde 35
puan toplayan Fenerbahçe’den sonra 16 yıl
aranın ardından Süper Lig’de en çok puana
ulaşan takım konumunda yer aldı.

Şampiyonlara fark attı

2021-22 sezonuna çok iyi bir başlangıç
yapan Trabzonspor, 13 hafta sonunda
Süper Lig’de şampiyonluk yaşamış takım-
lara da fark attı. Bordo-mavililer, ilk 13 haf-
talık bölümde ligde daha önce
şampiyonluk elde eden takımlardan Fener-
bahçe’ye 10, Galatasaray ile Medipol Ba-
şakşehir’e 12, Beşiktaş’a ise 13 puan fark
attı.

Seride tek kaldı

Bu arada ligde namağlup yoluna devam
eden Trabzonspor, bu sezon Avrupa'nın
beş büyük ligi ve Süper Lig'de mağlubiyet
almayan tek takım konumunda yer aldı.
Son olarak bu hafta İtalya Seri A’da Napo-
li’nin de maçını kaybetmesiyle bordo-mavi-
liler söz konusu ligler arasında yenilgi
almayan tek takım unvanını sürdürüyor.

Fırtına kopardı!
Süper Lig’de elde ettiği namağlup
serileriyle kulüp tarihinde yeni re-
korlara uzanan Trabzonspor, ilk 13
haftalar itibariyle son 26 sezonda en
çok puan topladığı döneme ulaştı

7 maçtır
kazanamıyor
"Kara Kartallar", Avrupa'da 7
maçtır kazanamamanın sıkıntı-
sını yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip,
Avrupa'da çıktığı son 7 maçta bir
beraberlik ve 6 yenilgiyle saha-
dan ayrıldı. Beşiktaş, Avru-
pa'daki son galibiyetini ise 28
Kasım 2019'da Slovan Bratisla-
va'yı Avrupa Ligi'nde evinde 2-1
mağlup ederek elde etti. Siyah-
beyazlı ekip, yarın Ajax'ı yenerek
2 yıla yaklaşan galibiyet hasre-
tine de son vermeye çalışacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. maçında bu akşam Hollanda temsilcisini ağırlayacak
siyah-beyazlı ekip, Şampiyon Ligi'ndeki ilk puanını kazanmak için mücadele edecek

BesIktas Ilk puanInI
kazanmak IstIyor



G alatasaray derbisini kazan-
dıkları için çok mutlu olduk-
larını söyleyen 25 yaşındaki

futbolcu, "Gerçekten zor bir maçtı.
Büyük bir derbi ve dünya derbisi. İyi
hazırlandık ve 3 puanı aldığımız için
mutluyuz, yolumuzda kazandığımız
3 puan daha" diye konuştu. Maçtan
önce Luiz Gustavo ile konuştuğunu
ve gol atmanın öneminden bahsetti-
ğini dile getiren Crespo, "Çok mutlu-
yum. Böyle bir galibiyet aldığımız
için herkes mutlu. Böyle bir maçta
gol atmanın önemini maçtan önce
biliyordum. Gustavo bana bu maçta
gol atmanın önemini anlatmıştı.
Golden daha çok galip geldiğimiz
için çok mutluyum" açıklamasında
bulundu. 

Crespo büyük futbolcu

Efsane futbolcu Hernan Crespo'nun

maç sonrası kendisini kutladığı sos-
yal medya paylaşımı hakkında da ko-
nuşan Portekizli futbolcu, "Kendisi
büyük bir futbolcu ve böyle övgü
almak çok önemli. Kendisinin de
böyle bir paylaşım yapması bu
maçın önemini de ortaya koyuyor"
ifadelerini kullandı.

Taraftarımız çok büyük

Galatasaray maçı sonrası çok büyük
sevinç yaşadıklarını ve tesislerde de
taraftarın desteğinden dolayı çok
mutlu olduklarını söyleyen Crespo,
"Maçın bitiş düdüğüyle çok mutlu
olduk, arkadaşlarım beni kutladı, so-
yunma odasında da galibiyeti kutla-
dık. Buraya döndüğümüzde de çok
büyük bir kalabalık vardı. Taraftarı-
mız ne kadar büyük olduğunu göste-
riyor. Onların desteği bizim için çok
önemli" dedi. DHA
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Fenerbahçe'nin Portekizli orta saha oyuncusu
Miguel Crespo, sarı lacivertli takımın bugün
gerçekleştirdiği antrenmanı sonrası Can Bartu
Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. Crespo, "Böyle bir maçta gol atamanın
önemini maçtan önce biliyordum. Gustavo bana
bu maçta gol atmanın önemini anlatmıştı" dedi
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Galatasaray'a gol attığı için çok sevinçli oldu-
ğunu söyleyen Crespo, "maçtan önce mesut
bana gerçek bir Fenerbahçeli olmak için Ga-

latasaray'a gol atmam gerektiğini söyle-
mişti. Fenerbahçe'yi kalpten seviyorum.

İşime odaklıyım ve yüzde yüzümü
yapmaya çalışıyorum" diye

konuştu.

Fenerbahçe'yi 
çok seviyorum

GÖZTEPE 
1 puanı kurtardı
Süper Lig 13'üncü hafta mücadelesinde Yukatel Kayserispor,
sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi
15'inci dakika gelişen konuk ekip
atağında Carole'den sıyrılarak ceza
alanı içine giren Soner'in şutu az
farkla auta gitti. 18'inci dakikada
Obinna ile kafa topunda çarpışan
Kemen yerde kaldı. Oyuncunun kısa
süre hareketsiz kalması paniğe neden
oldu. Oyuna giren sağlık ekiplerinin
müdahalesi ile Kemen yeniden
oyuna döndü. 31'inci dakikada Yuka-
tel Kayserispor'un atak yönüne göre
sol kanattan kullanılan faul atışında
ceza alanı içerisine yapılan ortada
İlhan Parlak'ın ayakla dokunuşunda
top direkten döndü. Takibini sürdü-
ren İlhan direkten dönen topa doku-
narak filelerle buluşturdu: 1-0. İlk 45
dakika Kayserispor'un 1-0'lık üstlüğü
ile sona erdi. 65'inci dakika Kayseris-
por atağından orta saha ön çizgisin-
den Göztepe defansı arkasına atılan
topa hareketlenen İlhan Parlak'ın ka-

leci İrfan'ın da ceza alanı dışında çık-
tığı topta yaptığı vuruş az farkla auta
gitti.72'nci dakikada Göztepe ata-
ğında Jahovic, Kayserispor defansın-
dan kaptığı topu Tijanic'e aktardı.
Tijanic'in yakın mesafeden şutunu
kaleci Lung kurtardı. 82'nci dakikada
Göztepe'nin, Kayserispor yarı ala-
nından kullandığı faul atışında Arsla-
nagic'in kafa vuruşu filelerle buluştu.
Yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.
VAR'da incelenen pozisyon sonrası
hakem golü verdi: 1-1. 90+2'nci da-
kikada Göztepe'nin Kayserispor yarı
alanından kullandığı faul atışında
kale alanı çizgisine gelen topa
Atınç'ın vuruşu az farkla auta gitti.
90+6'ncı dakikada Kayserispor ata-
ğında Hosseini'nin Göztepe ceza
alanı içindeki vuruşunu İrfan Can
kurtardı. Karşılaşma 1-1'lik beraber-
likle sona erdi.Salih attı Köln güldü

Almanya Bundesliga ekiplerinden Köln'de forma giyen Salih
Özcan, Almanya'da manşetleri süslüyor. 23 yaşındaki orta
saha oyuncusu takımının Mainz 05 deplasmanına konuk
olduğu karşılaşmada attığı golle takımına 1 puanı getirdi
AlmAnyA Bundesliga'nın 12'nci haf-
tasında Köln, deplasmanda mainz
05'in konuğu oldu. 4 maçlık galibiyet
hasretiyle sahaya çıkan Köln, ilk ya-
rıyı 1-0 geride kapattığı karşılaşma-
dan 1 puanı Salih Özcan'ın golüyle
kurtardı. 23 yaşındaki orta saha
oyuncusunun attığı
gol, Almanya'da geniş
yakın buldu. Takımın
önemli isimlerinden
modeste'nin sakatlığı
nedeniyle forma giy-
mediği karşılaşmada
Salih'in takımını sırt-
ladığı haberlerine yer
verildi. Almanya'nın
Express gazetesinde
Salih'in performan-
sına manşetlerde yer
verildi. Haberde,
Salih Özcan'ın attığı
golle Köln'ü mağlubi-
yetten kurtardığına,
işaret edildi. Köln,
Bundesliga'da 12
maçta sonunda topla-
dığı 15 puanla, 12'nci

sırada bulunuyor. Sezona istediği
başlangıcı yapamayan Köln, 5 maç-
tır galibiyete hasret durumda. Salih
Özcan, bu sezon Köln formasıyla 12
maçta görev aldı. Bu maçların 8'ine
ilk 11'de başlayan Salih takımına 1
gollük katkı yaptı.

Olympiakos maçı
hazırlıkları başladı 
UEFA Avrupa Ligi D Gruba 5'inci maçında Yunanistan'ın Olympiakos 
ekibine konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı
Samandıra Can Bartu Tesisle-
ri'nde teknik direktör Vitor Pereira
yönetimindeki antrenmanın ilk 15
dakikası basın mensuplarına açık
gerçekleştirildi. Isınma ve koşu ile
başlayan idman, 5'e 2 top kapma
çalışmaları ile sürdü. Kuvvet ve is-
tasyon çalışmaları ile devam eden
antrenmanın basına kapalı bölü-
münde ise taktik çalışmalar gerçek-
leştirildi. Galatasaray maçında
görev alan oyuncuların rejeneras-
yon yaptığı antrenmanda sakatlık-
ları bulunan Altay Bayındır ile
Enner Valencia'nın tedavileri sürdü.
Luiz Gustavo ise idmanın ilk bölü-
münde takımla çalışmalarda yer
alırken ikinci bölümde takımdan

ayrı bireysel program dahilinde ha-
zırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli-
ler, Olympiakos mücadelesinin
hazırlıklarını yarın saat 10.30'da
Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı
idmanla tamamlayacak. 14.00'te
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan
kalkacak uçakla Yunanistan'a gide-
cek olan Fenerbahçe, TSİ 19.30'da
basın toplantısı gerçekleştirecek. 



24 Kasım Öğretmenler günü
sebebiyle Bağcılar Beledi-
yesi Feyzullah Kıyıklık

Engelliler Sarayı’nda bir program
düzenlendi. Etkinlik çerçevesinde
Engelliler Sarayı’nda özel çocuklara
eğitim hizmeti sunan eğitmenler
onuruna yemek verildi. Bağcılar Be-
lediye Başkanı Lokman Çağırıcı da
öğretmenlerle birlikte yemek yiyip
sohbet etti. Öğretmenler Günü’nün
her öğretmen için ayrı bir önem
ifade ettiğini söyleyen Çağırıcı, “Her
öğretmenin öğretmenlik hayatında
yaşam hikayesi vardır. Yaşam hika-
yeleri içerisinde en anlamlılarını ya-

şayanların buradaki öğretmenler ol-
duğuna inanıyorum. Çünkü onlar
özel insanlar, özel ilgi gerekiyor ve
öğretmenlerimiz de onlara bir anne
baba şefkatiyle yaklaşıyor. Bu çalış-
malar da başarılar getiriyor. Bunun
için de sizleri ayrıca tebrik ediyo-
rum” dedi.

Siz çok değerlisiniz

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa
Yılmaz ise “Her öğretenimiz değerli
ama özel eğitimle uğraşan öğret-
menlerimiz diğer öğretmenlerimiz-
den birkaç kat daha değerli. Çünkü
anne babaların bile zaman zaman

sıkıntıya düştüğü anlarda siz sıkıl-
madan o çocuklarımızla yakından
ilgileniyorsunuz. Bu manada hepi-
nize şükranlarımı sunuyoruz” diye
konuştu. Programın devamında ise
24 Kasım Öğretmenler Günü mü-
nasebetiyle ilçe genelinde düzenle-
nen “Öğretmenden Öğretmene
Gönülden Mektup” ve “Öğrenciden
Öğretmene Gönülden Mektup” ya-
rışmasında dereceye girenler ödül-
lendirildi. Başarılı öğretmen ve
öğrencilerin ödüllerini Başkan Çağı-
rıcı, Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ile
AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüy-
süz takdim etti.
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HER HALi
ayrı güzel

En OzEl 
öğrEtmEnlEr günü!

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, 24 Kasım Öğretmenler

Günü dolayısıyla Feyzullah Kıyıklık
Engelliler Sarayı’nda görev yapan
öğretmenler onuruna yemek verdi.

Çağırıcı, “Yaşam hikayeleri içerisinde
en anlamlılarını yaşayanların

buradaki öğretmenler olduğuna
inanıyorum” dedi

24 Kasım 
Öğretmenler Günü 
münasebetiyle ilçe 

genelinde düzenlenen
“Öğretmenden 

Öğretmene Gönülden
Mektup” ve “Öğrenciden

Öğretmene Gönülden
Mektup” yarışmasında 

dereceye girenler
ödüllendirildi.

Gençler için eşsiz kamp
Eyüpsultan Belediyesi’nin, 11’inci ve 12’inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlediği 
Kefken Tematik Kış Kampı’nda gençler unutamayacakları bir kamp deneyimi yaşadılar

erkek ve kız öğrenciler için iki farklı tarihte düzenle-
nen, iki gece üç gün süren kampa 61 erkek 56 kız öğ-
renci katıldı. İlk olarak 15 – 17 Kasım tarihleri arasında
erkek, 17 – 19 Kasım tarihleri arasında ise kız öğrenci-
lerin katıldığı kampta gençler gün boyu süren çeşitli et-
kinliklerde hem eğlendiler hem öğrendiler. Kampta
güne sabah sporuyla başlayan öğrenciler kahvaltı son-
rası futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi, dart, bad-
minton, okçuluk, akıl oyunları, satranç gibi aktiviteler
gerçekleştirdiler. Yine öğrenciler için akşam saatlerinde
genel kültür ve Eyüpsultan konulu, ödüllü bilgi yarış-
maları düzenlendi. Boş vakitlerinde ise kampta bulu-
nan dinlenme alanlarında arkadaşlarıyla sohbet eden
öğrenciler kamptan birbirinden güzel anılarla ayrıldılar.

Öğrenciler çok sevdi

Öğrencilerden Enes Özdemir kampla ilgili düşünceleri
şu sözlerle ifade etti: "Kamp gayet eğlenceli. Çok çeşitli
etkinlikler yapıyoruz. Diğer arkadaşlarımıza da gelme-
lerini tavsiye ederim. Burada çok iyi vakit geçiriyoruz.
Eyüpsultan Belediyesi’ne de bizi buraya getirdiği için
çok teşekkür ederim"Poyraz Eren isimli öğrenci de
kampla ilgili, "Kamp çok hoşumla gitti. Çok güzel bir
arkadaşlık ortamı var. Futbol oynuyoruz, basketbol oy-
nuyoruz. Okçuluk, masa tenisi gibi etkinliklere katılıyo-
ruz. İmkan olursa tekrar gelmek isterim. Belediye
Başkanımız Deniz Köken’e bizim için böyle bir kamp
organize ettiği için teşekkür ederim" dedi. Mehmet
Sadrazam ise kampı çok sevdiğini belirterek, "Kampa
arkadaşlarımla birlikte geldik, burada çok eğlendik. Bu-
radan gayet mutlu ayrılacağız. Bir daha olsa bir daha
geliriz. Hocalarımızla birlikte ok atma etkinliğine katıl-
dık, çeşitli oyunlar oynadık. Futbol etkinliğinde ikinci
olduk. Eyüpsultan Belediye Başkanımız Deniz
Köken’e çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Kültür sanat
okulda başladı
Tarihçi Yazar Osman Azman, Ümraniye Belediyesi ile İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortaklaşa düzenlediği
“Kültür-Sanat Okulda Başlar” programının konuğu oldu.
Öğrenciler, Azman’ın verdiği konferansı ilgiyle izledi
Ümraniye Belediyesi’yle İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü’nün okulların açık olduğu dönemde uy-
gulamaya koyduğu “Kültür-Sanat Okulda
Başlar” programında Tarihçi Yazar Osman
Azman, Asiye Ağaoğlu Anadolu Lisesi öğrenci-
lerine konferans verdi. Osman Azman, “Genç-
lerde Tarih Şuuru ve Milli Kimliğin Önemi” adlı
konferansta, gençliğin en büyük problemlerinin
başında kimlik bunalımının geldiğini belirtti. Bu
bunalımın, doğru bir rehberlikle aşılamaması
durumunda gençlerin büyük sorunlarla karşıla-
şacağının altı çizildi. Azman verdiği konferansta;
kimliğini bulamama, kimliğinden utanma, ve
kimliğini reddetme gibi konuları ele aldı.  

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen
çifti şu sıralar kariyerlerinde zir-
veyi yaşıyorlar. Burak Özçivit,
meslektaşı Fahriye Evcen ile
2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinde
tanışmış ve zamanla arkadaşlık-
ları aşka dönüşmüştü. 2017 yı-
lında evlenen Burak Özçivit ile
Fahriye Evcen çiftinin hayatı
oğulları karan ile daha da güzel-

leşti. uzun süre setlerden uzak
kalan Fahriye Evcen'in dönüşü
muhteşem oldu. Fahriye Evcen
sosyal medya paylaşımlarına
yenilerini ekledi. Son olarak
ayna karşısında paylaşım yapan
Fahriye Evcen'in bornozlu pozu
ilgi odağı oldu. Fahriye Evcen'e
"Her hali ayrı güzel" yorumları
yağdı.


