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Semamalarda
1 saat 15 dk...

Partisinin grup toplantısında
konuşan MHP lideri Devlet

Bahçeli'nin hedefinde İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu vardı. Bahçeli,
İmamoğlu'nun corona kaynaklı 
ölüm sayıları ile ilgili açıklaması için
'laçka' yorumu yaparken “Açıklama-
larının itibar edi-
lecek hiçbir yanı
yoktur. Virüsün
bir siyaset ve
ekonomik krize
yol açması, 
demokrasi dışı
oluşumları tetik-
lemesi mi amaç-
lanmaktadır”
dedi. I SAYFA 7

ç

İtibar edilecek 
hiçbir yanı yok

İMAMOĞLU’NU ELEŞTİRDİBAHÇELİ’YE CEVAP VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, kendisini 'laçka' diye

eleştiren MHP Lideri Bahçeli'ye cevap
verdi. “Ben parti genel başkanlarına
saygı duyarım. Onlarla polemiğe gir-
mem” diyen İmamoğlu, “Benim yap-
mak istediğim, vatandaşı doğru
bilgilendirmek ve doğru tedbirlerin
alınmasını sağlamaktır. Benim 
derdim, sürecin şeffaflıkla yönetilme-
sidir. Vefat rakamlarını öğrenmek için
genel başkanlar beni aramıştır. Ben de

şeffaflıkla bilgi
vermişimdir.
Umuyorum ki
Sayın Bahçeli de
arar. Gerekti-
ğinde ben de
aramaktan im-
tina etmem, 
süreci paylaşı-
rım” ifadelerini
kullandı. 
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Derdim doğru 
bilgi paylaşmak

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Özel hastanelerde koronavirüs testleri-
nin fahiş fiyatlarla yapıldığı geçtiğimiz

haftalarda gündeme geldi. Birçok vatandaş
yüksek fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını
Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık kamu
kurumları ve valiliklere gönderdiği bir yazıyla
uyarılarda bulundu. Ancak devlet hastanele-
rinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen koronavi-
rüs testini özel hastanelerde ise fahiş fiyatlara
yapıldığı belirlendi. Özel hastanelerin korona-
virüs testi için 400-500 ve hatta 600 TL istediği
belirlendi. Bir özel hastanenin ise test sonucu-
nun daha kısa sürede çıkması karşılığında 400
TL olan test ücreti için de 600 TL istediği 
ortaya çıktı. I SAYFA 4
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İstanbul'da “6 bin yeni taksi” projesine yönelik tartışmalar devam ederken İTÜ konuyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora
göre; taksi sayısı ihtiyacı karşılayacak seviyede. Asıl problem ise mevcut araçların verimli bir şekilde kullanılamaması. 
İTEO Başkanı Eyüp Aksu ise “Çıkan sonuçlar bize İstanbul’da ilave taksiye ihtiyaç olmadığını göstermektedir” dedi

İstanbul'da hizmet veren
hali hazırda 17 bin 395

taksi bulunuyor. Ve bu sayı tam 54
yıldır değişmiyor.  İBB'nin 6 bin
yeni taksi projesi ile tartışma daha
da alevlendi. İstanbul Teknik Üni-
versitesi'nce (İTÜ) yapılan bir araş-
tırma da taksi sorununun 'sayı'
değil 'verimliklik'ten kaynaklandı-
ğını ortaya koydu. Prof. Dr. Hüse-

yin Murat Çelik, tarafından hazır-
lanan raporda “İstanbul’da taksi
sisteminde araç eksikliği bulunma-
maktadır taksi sayısı ihtiyacı karşı-
layacak seviyededir. İstanbul taksi
sisteminde etkin bir planlamanın
olmaması ve bilgi teknolojilerini
kullanımdaki eksiklikler nedeniyle
ciddi ölçüde verimlilik sorunu 
vardır” denildi.
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TAKSi SAYISI iHTiYACI KARŞILAYACAK SEViYEDE

Raporun detaylarını 
paylaşan İstanbul Taksiciler

Esnaf Odası (İTEO), Başkanı
Eyüp Aksu, “İstanbul Büyükşehir
Belediyesi'nce 3 bin 936 taksi kulla-
nıcısı ile yapılan anketlerin 
değerlendirme bölümünde
‘Taksi kullanıcılar genel olarak 
İstanbul’daki taksi sayısının yeterli
olduğunu düşünmektedirler' denil-

mektedir. İstanbul’da taksi kullanı-
cıları ile yapılan anketler bize taksi
sayısının yeterli olduğunu taksi sayı-
sının azlığından kaynaklanan bir
sorun olmadığını göstermektedir”
ifadelerini kullandı. İlave taksiye
gerek olmadığını belirten Aksu, 
teknoloji kullanan taksilerin trafikte
yüzde 11 daha az dolaştığının 
tespit edildiğini söyledi. I SAYFA 5
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iLAVE TAKSiYE GEREK OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ekrem İmamoğlu

YİNE ARINÇ’A YÜKLENDİ

AK Parti Grup Başkanvekili
Bülent Turan, Bülent Arınç'ın

istifasının ardından çok sert bir açık-
lama yaptı. “Siyasi görevlerimizi bir
gün devredeceğiz. Geride bırakacağı-
mız hoş bir sada en büyük hayalimiz”
diyen Turan, “Yaptığımız hizmetler
kadar, davaya zarar veren, milletin

vicdanını yarala-
yan, değerleri-
mize aykırı
söylemler de 
akıllarda kalacak.
'En büyük hiz-
metin istifa' 
haline gelmesi
çok acı!” 
yorumunda 
bulundu. 
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En büyük hizmeti
istifa etmesi!

Bülent Turan

GÖNÜLLÜLERE AŞI YAPILDI

Çin'de geliştirilen Covid-19
aşısı, sağlık çalışanlarının ar-

dından gönüllü vatandaşlar üze-
rinde de uygulanıyor. Kendisi de
gönüllü olarak aşı olan Göğüs Has-
talıkları ve Eğitim Araştırma Hasta-
nesi Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın,
“Gerçekten aşı dışında şu anda

bizim başka
bir seçeneğimiz
yok” dedi. 
Gönüllü olarak
hastaneye aşı 
olmaya gelen
Murat Çelik ise
“Herhangi bir
tedirginliğim
yok” diye ko-
nuştu. I SAYFA 4
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Aşıdan başka 
silahımız yok!

Sedat Altın

Devlet Bahçeli

Beylikdüzü Belediyesi tarafın-
dan yapımı tamamlanan Rıfat

Ilgaz Eğitim Tarihi Müzesi, 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde İstan-
bul’a kazandırıldı. Projenin önemine
değinen Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Bu müze bizim için
çok özeldi. Rıfat Ilgaz isminin bu-
rada yaşayacak olması bizi onurlan-
dırıyor” açıklamasını yaptı.  I SAYFA 9
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Bizim için çok
özel bir müze

ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NDE AÇTI

6 BIN TAKSIYE
ITU’DEN VETO!

VATANDASA ÖZEL KAZIK!

Ölü saymaya
devam...
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BuLENT ARINc iSTiFA ETTi
LOBİLERE DİZ ÇÖKTÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hüküme-
tin ekonomi politikalarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın faiz lobilerinin önünde diz çökmek zorunda
kaldığını dile getiren Kılıçdaroğlu, “Her saat başı 2 milyon
400 bin dolar para ödeniyor tefecilere”
dedi. Kılıçdaroğlu, “Faiz sebep,
enflasyon sonuç diyordun.
Ne oldu ne değişti
şimdi? Para yok 
diyorlar. Para 
var. 1 trilyon
891 milyar 
lirayı 10 
ayda harca-
dılar” 
ifadelerini
kullandı.
I SAYFA 7
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, partisinin grup toplantı-

sında gündeme ilişkin açıklamalarda
bulundu. Koronavirüs vakalarındaki 
artışa dikkat çeken Akşener, Cumhur-
başkanı Erdoğan'a seslenerek 14 gün-
lük karantina çağrısını tekrarladı.
Akşener, “Bunu yaparken işletmelere
ve çalışanlara nakit desteği verin” 
çağrısını yaptı.  I SAYFA 7
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DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, partisinin 

1. Olağan Tekirdağ İl Kongresi’nde
konuştu. “Türkiye deney laboratu-
varı, vatandaş da kobay değildir”
diyen Babacan, “Ülkeyi koca bir la-
boratuvar, bu ülkenin vatandaşlarını
da kobay haline getirdiniz. Deneyleri-
niz insanları yoksullaştırdı. Bu ülke-
nin çocuklarının geleceğine mâl
oluyor” eleştiri-
sinde bulundu.
Babacan, “Siz
bu halkı unuttu-
nuz. Bir zaman-
lar hizmetkârı
olacağınızı söyle-
diğiniz halkımıza
efendi olmaya
kalkışıyorsu-
nuz” dedi. 
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Efendi olmaya 
kalkışıyorsunuz

İKTİDARA SERT ELEŞTİRİ

Ali Babacan

Prof. Dr. Hüseyin 
Murat Çelik 
araştırmasında, bir
taksiye düşen nüfus
sayısı İstanbul'dan
yüzde 37 daha fazla
olan İzmir'de taksi 
sorununun gündeme
gelmemesini de 
dijitalleşmenin başarılı 
bir şekilde uygulanma-
sına bağladı. Çelik,
"Söz konusu şikayetle-
rin azaltılması için 
izlenecek en iyi yol
taksi şoförlerinin 
eğitimidir" dedi.
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600 LiRA iSTEYEN 
HASTANELER BiLE VAR!

Büyükçekme-
ce’de 24 Kasım

Öğretmenler Günü
kapsamında gerçekleş-
tirilen etkinlikte yaşa-
mını yitiren ve terör
örgütleri tarafından
şehit edilen öğretmen-

ler anısına yazılan yüz-
lerce mektup uçan 
balonlarla gökyüzüne
gönderildi. Belediye
Başkanı Akgün, 
“Teröristler 140’dan
fazla öğretmenimizi
katletti” dedi. I SAYFA 9
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Ku-
rum'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 
talimatıyla Fikirtepe'de TOKİ ve Emlak
Konut tarafından kentsel dönüşüme
başlayacaklarını açıklaması mağdurlar
tarafından sevinçle karşılandı. I SAYFA 9

10 SENELiK ÇiLE BiTiYOR

TBMM eski Başkanı 
Bülent Arınç Kemal Kılıçdaroğlu

Meral
Akşener

TAKSi ŞOFÖRLERi 
EĞiTiLMELi

140 öğretmenimizi
insafsızca katlettiler

Koronavirüs testlerinin özel hastanelerde fahiş fiyatlarla yapılmasıyla ilgili şikayetler sürerken, bazı özel
hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği 250 TL'lik limitin üzerinde ücret istenmeye devam ediliyor

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi 
Bülent Arınç, tepki çeken açıklamalarının ardından 

istifasını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sundu. Erdoğan ile
telefon görüşmesi yapan Arınç, YİK üyeliğinden istifa et-
mesinin doğru olacağı kanaatini dile getirdi. Erdoğan da
bu sözlerinin ardından istifasını onayladı. İstifa metnini
paylaşan Arınç, açıklamasının şahıslar üzerinden farklı ze-

minlere kaydırıldığını belirterek, “Bu nedenle reform
çalışmalarını engelleyeceğine dair kaygılandım”

dedi. Arınç ayrıca, “Tartışmalar öyle yanlış yere
götürüldi ki beni Yasin Börü'nün katilleriyle, 
15 Temmuz şehitlerimizin katilleri FETÖ ile 
yan yana gösterme gafletine kadar gitti” 

siteminde bulundu. 

çBülent Arınç çok tartışılan
açıklamalarının ardından

Yüksek İstişare Kurulu
üyeliğinden istifa ettiğini

duyurdu. Erdoğan da 
bu istifayı onayladı
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KÜÇÜK ya da büyük fark etmeksizin her-
hangi bir travma sonrasında yaşanabilecek
ortopedik sorunların başında kırıklar geli-

yor. Bu kazalar bazen basit bir düşme olabileceği gibi
bazen de trafik kazası gibi daha büyük bedenler ola-
biliyor. Ancak nedeni ne olursa olsun kırıkların tedavi
edilmesi gerektiğinde Ortopedi ve Travmatoloji Uz-
manı Doç. Dr. Onur Kocadal, kırıkların doğru tedavi
ile iyileşebildiğini ancak kırıkların ameliyatlar oldu-
ğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. Sık karşıla-
şılan bu sorunla ilgili bazı yanlış noktalar işaret etti.

Hareket varsa kırık yok mu?

Doğrusu: Hareket kaybının kırığın bulgularından
biri, ağına bağlı olarak travma sonrasında ağrı duyan
eylem çalışmasının hasara neden söyleyen Yeditepe
Üniversitesi Hastaneleri Ortopedi ve Travmatoloji
Uzmanı Doç. Onur Kocadal, şu bilgileri verdi: “Vü-
cudumuz, kırık ağrısı mekanizmasını kullanarak ha-
reketlerimizi kısıtlar. Hareket kısıtlılığının bir diğer
sebebi yapısındaki bozulmaya bağlı gelişir. Eklem içi
veya parçalı kırıklarda kemik yapının bütünlük kaybı
nedeniyle hareket kaybı gelişebilir. Çatlak terimi ise
ayrışmamış kırıkları ifade etmek için kullanılır. Hare-
ket kısıtlılığı ve ağrıları biraz daha fazla başka olabilir
çatlaklarda da olabilir. ” Bu doğru yanlış bilinen bil-
ginin yaratabileceği olumsuz etkinin olabileceğine
dikkat eden Doç. Dr. Onur Kocadal, “Ayrışmamış bir
kırık cerrahi cerrahi dışı yöntemlerle tedavi edilebilir.
Buna karşın önemsenmeyip üzerine yük veya hareket
edilmesi durumunda hastalar bu şansı kaybedebilir
”diye konuştu.

2016 yılından beri Türkiye'de yaşayan
Arap oyuncu İman Casablanca, Türki-
ye’nin, İslam ülkeleri için çok önemli bir rol

model olduğunu belirtti. Fas’ta ve Fransa’da yayınla-
nan Hola dergisine röportaj veren Casablanca, bu-
rada laiklik kavramının ne kadar değerli olduğunu
vurgulayarak Türkiye'ye ve Türk insanına övgü dolu
sözler yağdırdı. 21 yaşındaki oyuncu, her fırsatta ül-
kemize, Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk insanına
olan sevgisini dile getirdi. İman Casablanca, Türki-
ye'nin kendisini
evinde gibi hissettir-
diğini ve hayatına
burada devam
etmek istediğini
söyledi. Casab-
lanca, daha önce
katıldığı 2. sayfa
programında kendi-
siyle ilgili bilinme-
yenleri anlatarak,
diksiyonunu düzelt-
mek için dil dersleri
aldığını söylemişti.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga
Ýlan- Reklam Tarifesi

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

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

Çatalca 
Bahadır SüGüR

Dağıtım
Şenol YENE - Salih DOğAN

Ali Burhan SİMSAR
Hasan Eraslan YILDIRIM

Turkuaz

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

Beylikdüzü / İSTANBUL
GSM:  0533 025 04 19

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

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

Arap güzel
Türkiye hayranı

Beykoz Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, Covid-
19 pandemisi öncesi dünya üzerinde 600 milyona yakın kişide kaygı ve depresif bozukluklar olduğunu ve
bu sayının pandemi süresince yaşam koşullarının etkilenmesiyle artmış olabileceğini belirtti

ZEYNEP VURAL

K urumsal Esenlik Zirvesi’nde
konuşan Şalcıoğlu, “Dünya
Sağlık Örgütü’nün verilerine

göre dünya üzerinde 264 milyon kişi
kaygı bozukluklarından, 322 milyon kişi
depresif bozukluklardan muzdarip.
Covid 19 salgının yaşamımızdaki olum-
suz etkileri nedeniyle bu sayılarda artış
olması beklenir bir durum. Diğer yan-
dan bu tabloya alkol bağımlılığı, yeme
bozuklukları, travmatik olaylar sonrası
ortaya çıkan stres sorunları gibi sorun-
ları da dahil edersek ruh sağlığı sorun-
ları yaşayan insanların sayısı çok daha
artacaktır. Geldiğimiz duruma bir nevi
ruh sağlığı pandemisi bile diyebiliriz”
dedi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),
Covid-19 virüsünün neden olduğu has-
talığı ‘pandemi’ ilan edeli neredeyse bir
yıl oldu. Covid-19 pandemisi sürerken
bir yandan beden sağlığımızı korurken
bir yandan da ruh sağlığımızı da koru-
mamız önemli. Beykoz Üniversitesi
Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim
Üyesi, Klinik Psikolog Prof. Dr. Ebru
Şalcıoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü’nün
verilerine göre dünya üzerinde 264 mil-
yon kişi kaygı bozukluklarından, 322
milyon kişi depresif bozukluklardan
muzdarip. Covid 19 salgının yaşamı-
mızdaki olumsuz etkileri nedeniyle bu
sayılarda artış olması beklenir bir
durum. Diğer yandan bu tabloya alkol
bağımlılığı, yeme bozuklukları, travma-
tik olaylar sonrası ortaya çıkan stres so-
runları gibi sorunları da dahil edersek
ruh sağlığı sorunları yaşayan insanların
sayısı çok daha artacaktır. Geldiğimiz
duruma bir nevi ruh sağlığı pandemisi
bile diyebiliriz’ dedi.

Psikolojik esenlik önemli

Kurumsal Esenlik Zirvesi’nde konuşan
Prof. Dr. Ebru Şalcıoğlu, ruh sağlığı yö-
nünden psikolojik esenlik kavramını de-

ğerlendirdi. 16-19 Kasım 2020 tarihle-
rinde dört gün boyunca “wellbeing” yani
“esenlik” kavramının konuşulduğu zir-
vede insancıl ve kapsayıcı şekilde çalışan
bağlılığını artıran, verimliliği önemseyen
ve daha sürdürülebilir bir iş hayatı için
konuşmalara yer verildi. Şalcıoğlu ko-
nuşmasında modern dünyada insanların
uyku dışındaki zamanlarının %60’ını ça-
lışarak geçirdiğini ve sanayileşmiş dün-
yanın iş yerlerinde ruh sağlığı
sorunlarının oldukça yaygın görüldü-
ğüne işaret etti. Batı ülkelerinde yapılan
araştırmaları özetleyen Şalcıoğlu 27 Av-
rupa ülkesinde, çalışanların %22’sinde iş
stresinin ruh sağlığını olumsuz etkiledi-
ğini, İngiltere’de her altı çalışandan bi-

rinde anksiyete, depresyon, strese bağlı
ruh sağlığı sorunu görüldüğünü açık-
ladı.

Üç boyutlu esenlik

Ruh sağlığı sorunlarının çalışanların ve-
rimliliğini düşürerek iş hayatında ciddi
maddi kayıplara yol açtığını söyleyen
Profesör Şalcıoğlu “iş yerlerinde stres
yönetimi, mindfulness (bilinçli farkında-
lık, şefkat eğitimleri düzenlenerek çalışan
sağlığını destelemek olumlu sonuçlar ya-
ratıyor. Ancak unutmamak gerekir ki ruh
sağlığı sorunları geliştirmiş bir kişi bu
eğitimlerden sınırlı fayda sağlayacaktır.
Anksiyete ve depresyon gibi sorunlar
psikolojik ve psikiyatrik tedaviler gerekti-

rir” dedi. Esenlik kavramının önemini
vurgulayan Şalcıoğlu “Ruh sağlığından
bahsedildiği zaman çoğunlukla psikolo-
jik sorunlar ve bozukluklar akla gelir.
Oysa; ruh sağlığının tamamlayıcı bileşe-
ninin esenlik olduğu unutulmamalıdır.
Tam bir ruhsal sağlığa sahip olmak duy-
gusal, psikolojik ve sosyal esenliğe sahip
olmayı gerektirir. Duygusal esenlik mut-
luluk, olumlu duygular yaşama, haz al-
mayı barındırırken, psikolojik esenlik
bireyin yaşamın anlamı ve amacına dair
bir anlayışla seçtiği doğrultuda kendi po-
tansiyelini gerçekleştirmek için çaba gös-
termesini içerir. Sosyal esenlik ise kişinin
toplumsal yaşama katılımı ve toplumun
bir parçası olmasıdır’ dedi. 

MILYONLARCA INSAN
DEPRESYONA GIRDI!

VakıfBank Kültür Yayınları “Bereketli İmpa-
ratorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi” isimli ki-

tabı yayımlıyor. Türk mutfağı üzerine önemli
çalışmalarıyla bilinen Priscilla Mary Işın’ın bu

kitabı, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarih 
boyunca kendini sürekli yenilemeyi başaran
yemek kültürünü anlatırken görselleriyle de

okura renkli bir dünya sunuyor
VAKIFBANK Kültür Yayın-
ları’nın (VBKY) okurla buluş-
turduğu “Bereketli

İmparatorluk: Osmanlı Mutfağı Tarihi”
kitabında, 600 yılı aşkın süre boyunca
imparatorluğun değişen, gelişen ve za-
mana meydan okuyan yemek kültürü
anlatılıyor. Türk mutfağı araştırmacısı
Priscilla Mary Işın’ın kaleme aldığı
kitap, Osmanlı mutfağını geniş bir açı-
dan değerlendiriyor. Kitapta, Osmanlı
mutfağını besleyen kökler, gıda yasaları,
lokantalar ve görgü kuralları gibi konu-
lar da aktarılırken, yemek kültürü 
aracılığıyla çok kültürlü Osmanlı
İmparatorluğu’ndaki yaşama ışık 
tutuluyor.

600’den fazla kaynaktan yararlandı

Işın anlatmaya, Osmanlı mutfağının te-
melini oluşturan değişik yeme-içme ge-
leneklerine genel bir bakışla başlıyor.
Konuyla ilgili zengin tarihi örnekleri sı-
ralayan yazar, kitabın ilerleyen sayfala-
rında aşçılardan adabımuaşeret
kurallarına kadar birçok detay veriyor.
Işın’ın arşiv belgelerinden şiirlere kadar
sayısı 600 fazla kaynaktan yararlanarak
hazırladığı kitap, 120 görselle okura

renkli bir dünya sunuyor. Işın’a göre,
Osmanlıların yemek kültürüne verdiği
önemden ötürü kutlama tasvirleri,
mahkeme kayıtları, vakfiyeler, mutfak
hesapları, fiyat listeleri, tıp kitapları, şiir,
folklor ve minyatür gibi çeşitli kaynaklar
yemekle ilgili bilgi açısından oldukça
zengin.

Padişahın yükümlülüğü

Işın kitapta, Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nun yemek kültürünün, farklı sınıf-
lardan ve kökenlerden insanları
birbirine bağladığını söylüyor. Işın,
“Kimliklerinin bir parçası olmuş ve top-
lumsal, dini, siyasi ve askeri alanlarda
simgesel işlevler görmüştür. Koruyucu
rolüyle padişahın yükümlülüklerinden
biri olarak görülen yiyecek tedariki ve
düzeni, genişleyen imparatorluğun ba-
şarısını sağlayan önemli bir etkendi.
Orta Asya Türk mutfağı ile Safeviler-
den, Abbasilerden ve Bizanslılardan
miras alınan yemek kültürlerinin bir
sentezi olarak ortaya çıkan Osmanlı
mutfağı, 15. yüzyıldan itibaren kendine
özgü, yenilikçi ve özgüvene sahip bir
kimlik kazanmıştır. Zamanla Mısır’dan
Balkanlar’a kadar uzanan geniş bir coğ-

rafyanın mutfakları üzerinde kalıcı bir 
iz bırakmıştır” sözlerini kaydediyor.

Bu yöntem kebapçılarla 
sınırlı kaldı

Osmanlı yemeklerini pişirme konu-
sunda pratik açıdan bazı zorlukların
bulunduğunun bilgisini veren Işın,
“Bugün şerbeti tatlandırmak için amber
kullanmaya kimsenin maddi durumu el
vermez ve menekşe reçeli yapmak için
yeterli miktarda çiçek bulmak imkânsız-
dır. Yemeklerin tadında fark yaratan
bakır tencereler, düzenli kalaylama ge-
rektirdiği için artık pek kullanılmamak-
tadır. Modern mutfaklarda odun
kömürü ateşinde yemek pişirmek ola-
naksızdır ve bu yöntem artık büyük öl-
çüde kebapçılar ve piknik mangallarıyla
sınırlı kalmıştır” diyor. Işın ayrıca, Os-
manlı yemekleri sunduğunu iddia eden
restoranların nadiren hakiki Osmanlı
yemeği sunduğunu ifade ediyor. Bazıla-
rının Osmanlı mutfağına olan popüler
talepten yararlanmaya çalıştığını dile
getiren Işın, “Üzeri erimiş peynirli fırın-
lanmış patlıcan gibi bir yemeği ‘saray
usulü’ olarak nitelemekten çekinmez…”
diyor. NEŞE MERT

Tam bir ruh sağlığına sahip olmanın psikolojik sorunlardan arınmış
ve esenliğe erişmiş olmakla mümkün olduğunu belirten Şalcıoğlu
yaşamın farklı alanlarında bize yön verecek “değerler” benimse-
menin ruh sağlığındaki önemini vurguladı. “Değerler, yaşamda
bulduğunuz anlam, olmak istediğiniz kişi, yaşamınızın ardından
bırakmak istediğiniz izdir. Örneğin, İyi bir ebeveyn olmak, 
iş yaşamında katkılarıyla fark yaratmak değerlere örnektir” 
diyen Şalcıoğlu bazı tavsiyelerde bulundu.

1-) Öncelikle yaşamınızı anlamlı kılan ve ona yön veren 
değerlerinizi tanımlayın.
2-) Gündelik yaşamınızı ve davranışlarınızı benimsediğiniz 

değerleri temel alarak yönlendirin.
3-) Gündelik yaşam içinde değerlerinizle uyumlu eylemlere
farkındalıkla girin.
4-) Duygu ve düşünceleriniz süreçte size engel oluşturabilir. 

Bu iç engelleri anlamaya ve aşmaya yönelik çözümler üretmeye çalışın.

Ruh sağlımızı nasıl koruyabiliriz?
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Ebru Şalcıoğlu
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İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı ekipleri, Esenyurt'ta uyuş-
turucu satıcılarına yönelik

operasyon gerçekleştirdi. Operasyonla 33
kilo toz esrar, bir kilo eroin, bir adet hassas
terazi ve suçtan elde edildiği değerlendiri-
len 13 bin 500 TL para ele geçirildi. İstan-
bul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin,
uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücade-
leye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar ne-
ticesinde; M.A. isimli şüphelinin yasadışı
yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeyi
İstanbul ili genelinde torbacı tabir edilen
şahıslar aracılığıyla piyasaya sürme hazır-
lığında olduğu bilgisini aldı. Alınan bilgi
üzerine harekete geçen jandarma ekipleri
M.A.'nın ikamet ettiği adres ile bağlantılı
olduğu kişileri belirledi. M.A isimli şüpheli,
Esenyurt'ta bulunan ikamet adresini istih-
barı çalışma ve fiziki takip ile mercek altına
alan jandarma ekipleri, şüphelinin uyuştu-
rucu maddeyi evinde sakladığını belirledi.

Köpekten kaçmadı

Jandarma ekiplerinin şüphelinin evinde
yaptıkları aramalara dedektör köpek 'Vadi'
de destek verdi. VADİ'nin tepki verdiği
dolap ile yatak bazasının altında bulunan
poşet içerisine paket paket zulalanmış va-
ziyette 33 kilo toz esrar,1 kilo eroin, 1 adet
hassas terazi ve suçtan elde edildiği değer-
lendirilen 13bin 500 TL para ile uyuştu-
rucu satıcısı M.A.'nın kimlerle alış veriş
yaptığını gösteren çetele defteri ele geçi-
rildi. Jandarma ekipleri M.A. ve S.K.
isimli şüphelileri yakaladı. 

Olay, dün saat 16.30 sırala-
rında Tuzla'da meydana
geldi. İddialara göre Fener-

bahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz
Yıldırım'a ait tersanede, koruma polisi
A.Y.Y'nin doldur boşalt yaptığı sırada si-
lahı ateş aldı. Silahtan çıkan mermi
odada bulunan ve tersanede şoför ola-
rak çalışan 30 yaşındaki Kerim Kara-
han'ı kalbinden yaraladı. Tersanenin 100
metre yakınında bulunan özel hastaneye

kaldırılan Karahan, yapılan tüm müda-
halelere rağmen kurtarılamadı. Koruma
polisi, ihbar üzerine olay yerine gelen
ekipler tarafından gözaltına alındı. Savcı
ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma-
sının ardından cenaze Adli Tıp Kurumu
Morguna gönderildi. Acı haberi alan
Karahan'ın yakınları hastaneye akın etti.
Babası Temel Karahan ve anne Emine
Karahan ayakta durmakta güçlük çekti.
Anne Emine Karahan tekerli sandalyeye

konuldu. Kerim Karahan'ın kuzeni Seyit
Çiçek, "Anlatılan şey, korumaların silah
temizlemesi. Orası korumaların silah te-
mizleme yeri değildir, toplumun içinde
veya başka bir yerde. Savcıların bu olayı
araştırmasını ve olayın aydınlatılmasını
istiyoruz" dedi. Çiçek, "Babası da Covid-
19 hastasıydı. Kendisini karakoldan, şu-
radan buradan izin alarak buray
getirdik. Zaten ölüm haberini alınca
evde zor zapt ettik” diye konuştu.

Ö zbekistan uyruklu Nodira M., 28
Temmuz 2020 günü Topkapı'ya
gitmek istediğini belirterek Yü-

züncüyıl Mahallesi'nden minibüse bindi.
Bir süre ilerleyen minibüs, 15 Temmuz De-
mokrasi Otogarı'na gelince yolcular indi.
Minibüste kimse kalmadığını gören Nodira
M., minibüs şoförü İzzet A'ya "Ben Topka-
pı'ya gideceğim. Beni neden buraya getir-
din? Neredeyiz biz?" diye sordu. Şüpheli
şoför İzzet A. ise "Ben seni yanlış anladım,
yanlış getirdim. Yol paranı veririm. Seni
geri götürürüm, Topkapı minibüsüne bin-
diririm" diye cevap verdi. İddiaya göre mi-
nibüsün hareket etmesi sonrasında şoför
İzzet A. "Sen nerelisin? Bana temizlikçi
lazım. Tanışalım, arkadaş olalım. Para la-
zımsa veririm. Sana yardım ederim, para
veririm" diyerek tacize başladı. "Sahip çı-
karım, ev açarım, sana bakarım" diye-
rek tacizine devam eden şoför İzzet
A.'nın sözlerinden rahatsız olan No-
dira M, "Ne diyorsun, ben evliyim.
İndir beni" diye karşılık verdi. Ancak
minibüsü durduran şoför İzzet A.
"Bir şey olmaz, evli olabilirsin. Nu-
maranı ver tanışıp arkadaş olalım"
diyerek müştekiyi taciz etmeye devam
etti. Kapıyı açmayan şoför İzzet A.,
Nodira'dan telefon numarasını istedi.
Şoförün ısrarla telefonunu istemesi ve
kapıyı da açmamasından korkan Nodira
M., telefon numarasını verdi. Şoför İzzet
A. numarayı aldıktan sonra kapıyı açarak
Nodira M.'nin inmesine izin verdi. Şoför
İzzet A. daha sonra müşteki Nodira M'ye
"Beni ara" şeklinde mesaj attı. Olayı öğre-
nen Nodira M'nin arkadaşlarının Minibüs-
çüler Federasyonu'nu arayarak durumu
anlatmaları üzerine şoförün belgesi alına-
rak görevine son verildi. Nodira M. avukat
Caner Şahin aracılığıyla Bakırköy Cumhu-
riyet Savcılığı'na suç duyurusunda bu-
lundu. Olayla ilgili yürütülen soruşturma
sonucunda şüpheli şoför İzzet A. hakkında

dava
açıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli şoför
İzzet A.'nın ifadesinde suçlamaları kabul
etmediği yer aldı. Araçtaki kamera kayıtla-
rında ses kaydı olmadığı belirtilen iddiana-
mede, müşteki Nodira M'nin şüpheliye
iftira atmasını gerektirecek bir husumeti ol-
maması, şüpheli şoförün "Beni ara" mesajı
atması dikkate alındığı kaydedildi. İddiana-
mede, cinsel taciz içerikli söylemlerde bu-
lunup kapıyı açmayarak Nodira M'nin bir

süre inmesine engel olduğu ve sonra
da mesaj atan şüphelinin "Kişiyi hür-
riyetinden yoksun kılma" ve "Cinsel
taciz" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 6
aya kadar hapisle cezalandırılması

talep edildi. Şüpheli İzzet A. önümüz-
deki günlerde Bakırköy Asliye Ceza

Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Psikolojim bozuldu

DHA'ya konuşan Nodira M. olay günü
saat 08.00'de minibüse bindiğini ve Topka-
pı'ya gitmek istediğini söylediğini belirterek
yaşadıklarını şöyle anlattı: "Minibüs tıklım
tıklım dolu olduğu için yolu takip edeme-
dim. Sonunda minibüs boşaldı, tek başıma
kaldım. Sordum şoföre, 'Yanlış anladım,
seni götüreceğim, başka minibüse götüre-
ceğim ama önce tanışalım' dedi. Kapıları
açmadı. 'Bırak beni gitmem lazım' dedim.
'Arkadaş olalım' dedi, korktum tek başıma
kaldığım için. Bağırsam mı bilemedim, sal-
dırır mı, döver mi, tokat mı atar adamı ta-

nımadığım için tedirgin kaldım. Psikolojim
bozuldu. Benden telefon numaramı iste-
mişti. Vereyim de kurtulayım dedim. Ver-
dim. Ancak o zaman beni rahat bırakmadı.
'Tanışalım, ev açalım, ne gerekirse yapaca-
ğım sana' dedi. Beni bayağı tuttu. Beni
başka durağa götürdü. Beni Topkapı mini-
büsüne bindirdi, öyle kurtuldum. Tek ba-
şıma kalınca aklımdan Özgecan geçti, çok
korktum." Şoförün babasının kendisini
arayarak özür dilediğini söyleyen Nodira
M. şoförün kendisinden özür dilemediğini
bunun üzerine avukata başvurduğunu söy-
ledi. Bir yerden bir yere giderken tedirginlik
yaşadığını, otobüslerde kaç kişi kaldığını ve
tek başına olup olmadığına baktığını anla-
tan Nodira M. "Biz yabancıyız diye bize
kimse böyle davranamaz. 5-6 yıl oldu bu-
raya geleli ilk defa böyle bir şey yaşıyorum.
Psikolojim çok bozuldu. Adalet istiyorum.
Bana böyle davranmaya kimsenin hakkı
yok. Ben bir kadınım" ifadelerini kullandı.
DHA

arnavutköy'de poli-
sin takibi sonucu bir şüp-
helinin evine yapılan

baskında 1.5 kilogram uyuşturucu
ele geçirildi. Polisin yaptığı ara-
mada şüphelinin evinde uyuştu-
rucu maddeyi tartmakta kullanılan
hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız ta-
banca da ele geçirildi. Operasyon
anları polis kamerasına yansıdı. Ar-
navutköy Asayiş Büro Amirliği'ne
bağlı ekipler dün gece takibe aldık-

ları Ö.B. isimli şahsın evine baskın
düzenledi. Şüpheli Ö.B'nin evinde
yapılan aramada mutfak dolapları-
nın içine saklanmış 1 adet ruhsatsız
tabanca bulundu. Yapılan detaylı
aramada yine mutfak dolapları içe-
risinde poşetlere sarılarak gizlenmiş
halde 1.5 kilogram uyuşturucu
madde ile uyuşturucu maddeyi
tartmakta kullanılan hassas terazi
bulundu. Yapılan aramada ele geçi-
rilen uyuşturucu madde, silah ve

hassas teraziye el konulurken şüp-
heli Ö.B ise emniyete götürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından
şüphelinin adliyeye sevk edileceği
öğrenildi. 1.5 kilogram uyuşturucu
maddenin ele geçirildiği operas-
yonda, uyuşturucuyla mücadele
kapsamında önemli çalışmalara
imza atan Arnavutköy Emniyeti'nin
son dönemlerde tek seferde ele 
geçirdiği en yüksek uyuşturucu
miktarı oldu. DHA

Zehir tacirlerine
baskın yapıldı

avcılar'da annesiyle birlikte
kaldırımda yürüdüğü sırada 12
yaşındaki kızı taciz eden şüpheli

polis ekiplerince yakalandı. Olay, geçen cu-
martesi saat 02.00 sıralarında Şükrübey
Metrobüs Durağı yakınlarında meydana
gelmişti. Havalimanından dönen anne ve iki
kızı ile birlikte kaldırımda yürüdükleri  sı-
rada, 12 yaşındaki kızı bir kişinin tacizine
uğramıştı. Güvenlik kameralarına da yansı-
yan taciz olayı ile ilgili polis ekipleri çalışma
başlatmıştı. Avcılar İlçe Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda çevre-
deki güvenlik ve MOBESE kameralarını
incelemeye aldı. Şüphelinin olayı gerçekleş-
tirdikten sonra aracıyla olay yerinden ayrıl-
dığı belirlendi. Plakayı da tespit eden  polis
ekipleri aracın kiralık olduğunu kiralayan ki-
şinin Gökmen D. (36) olduğunu tespit etti.
Esenler'de bir iş yerinde satış temsilcisi ola-
rak çalıştığı belirlenen şüpheli iş yerinde
polis ekiplerince yakalanarak gözaltına
alındı. Avcılar Çocuk Büro Amirliğine götü-
rülen şüpheli tacize uğrayan çocuk ve annesi
tarafından teşhis edildi. Şüpheli daha sonra
Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Buradaki işlemleri tamamlanan tacizci Bü-
yükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul'da trafiği tehlikeye ata-
rak, araç kullanan iki sürücü ya-
kalandı. Sürücülere "Trafik

güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan
toplamda bin 528 lira para cezası kesildi. İlk
olay, D-20 Karayolu Atatürk Havalimanı is-
tikametinde oldu. Taksi şoförü Hüseyin E.,
arka koltuğunda yük olduğu gerekçesi ile
otoyolda aracının sağ arka kapısı açık bir şe-
kilde gitti. Aynı güzergahtaki başka bir sü-
rücü Ferhat Ç. ise, kullandığı çekiciye iki
aracı üst üste yükledi. Çekicideki araçların
kayma tehlikesini hiçe sayan şoför, trafikteki
diğer araçları da tehlikeye attı. Sivil trafik
ekipleri trafiği tehlikeye atan sürücüleri yaka-
lamak için çalışma başlattı. Görüntüleri in-
celeyen ekipler, şüphelileri dün yakaladı. 

Taciz şüphelisi
yakayı ele verdi

Trafik canavarları
dün yakalandı

Tuzla'da tersanede, Fenerbahçe Spor Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım'ın
korumasının silahından çıkan kurşun bir kişinin ölümüne neden oldu

Minibüsle Topkapı'ya gitmek
isterken otogara götürülen Öz-

bekistanlı Nodira M.(46) tüm
yolcuların inmesinin ardından
iddiaya göre şoförün tacizine

uğradı. Minibüs şoförü İzzet
A.(30)'nın, "Sana ev açarım"

dediği kadının telefon numara-
sını alana kadar da kapıyı aç-

mayarak minibüsten inmesine
izin vermediği ileri sürüldü. Ya-

şadıklarını anlatan Nodira M.
"Tek başıma kalınca aklımdan

Özgecan geçti, onun gibi olaca-
ğım diye çok korktum." dedi

Cinayet mi kaza mı?

OZGECAN GIBI
OLABILIRDIM!

Uyuşturucu operasyonu kameralarda

Olaya ilişkin anlar araç içi kamer-
aya yansıdı. Görüntülerde, elinde cep
telefonu olan Nodira M. ile şoför İzzet

A'nın konuştukları, şoförün elinde telefon
olduğu, arkasına dönerek Nodira M'ye
bir şeyler söylediği, en sonunda şoförün

kapıyı açması üzerine Nodira'nın
minibüsten indiği görülüyor.
Minibüsten inen Nodira'nın

ardından şoförün de indiği ve
yanına yaklaştığı

görülüyor. 

O anlar 
kamerada 



Özel hastanelerde koronavi-
rüs testlerinin fahiş fiyatlarla
yapıldığı geçtiğimiz haftalarda

gündeme geldi. Birçok vatandaş yüksek
fiyatlar ödeyerek test yaptırdıklarını
Sağlık Bakanlığı'na şikayet etti. Bakanlık
kamu kurumları ve valiliklere gönderdiği
bir yazıyla uyarılarda bulundu. 
Ancak devlet hastanelerinde ücretsiz
olarak gerçekleştirilen koronavirüs 
testini özel hastanelerde ise fahiş 
fiyatlara yapıldığı belirlendi. Özel hasta-
nelerin koronavirüs testi için 400-500 ve
hatta 600 TL istediği belirlendi. Bir özel
hastanenin ise test sonucunun daha
kısa sürede çıkması karşılığında 400 TL
olan test ücreti için de 600 TL istediği
ortaya çıktı.

700 TL istediler 

Özel bir hastaneye test olmaya gelenler-
den Hasan Yılmaz, “Bu hastaneye bir-
kaç hafta önce geldim. İki kişi
koronavirüs testi için 700 TL istediler
biz de kabul etmedik. Devlet hastane-
sinde testimizi olduk. Ayda iki kez koro-

navirüs testi bu hastanede yapmak iste-
sem 1400 TL ödemem gerekecek.
Neden bu ücreti buraya vereyim. Devlet
hastanelerinde ücretsiz. Hastaneye
'ücret fazla geldi' dediğimizde 'testinizi
isterseniz devlet hastanesinde yapabilir-
sin karşılığını aldık” dedi. Mustafa Yıl-
maz ise, “Devlet hastanelerinde
koronavirüs testi ücretsiz yapılıyor. Özel
hastaneler ise yıldız sayılarına göre üc-
retlendirme yapıyor. Bazı koronavirüs
belirtilerim vardı. Devlet hastanesinde
test yaptırmayı tercih ettim. Özel hasta-
nelerde 500- 600 TL kadar ücretlendir-
menin olduğunu biliyoruz" ifadelerini
kullandı.

Büyük farklar var

Hasta yakını Aşkın Su ise “Koronavirüs
hastasıydım yakın zamana kadar şu an
negatife döndüm. İlk testimi devlet has-
tanesinde yaptırdım. Diğer testlerimi
özel hastanede yaptırdım. Bu süreç içe-
risinde birçok hastaneyle telefon görüş-
mesi yaptım. Biri 300 TL diğer 350 TL
dedi. Özel hastanelerde sabit bir fiyat-

landırma söz konusu değil. Özel hasta-
neler fiyatı çok abartıyor. Neden bu
kadar büyük farklar var anlayamıyoruz”
ifadelerini kullandı. Hastanenin test
ücreti karşılığında fatura dahi verme-
diğini iddia eden Zafer Ulutaş da
"Bitlis’ten İstanbul’a geldim. Acil
bir hastamız var. Bizden korona-
virüs test ücreti için bu hastane
380 TL istedi, biz de verdik.
Neden bizden bu ücreti isti-
yorsunuz, dediğimizdeyse
özel hastanelerde böyle
cevabını aldık. Bize koro-
navirüs testi yapıldığına
dair fatura bile verme-
diler. Test ücretsiz ol-
ması gerekirken
ücret ödedik” diye
konuştu. DHA

K oronavirüs aşısı için Sağlık Bakanlı-
ğı'nın geçen hafta yaptığı duyuru-
nun ardından, gönüllü

vatandaşların da başvuruları alınmaya baş-
lanmıştı. 20 bin vatandaşın başvuru yaptığı
açıklandı. İnaktif Sars-Cov2 aşısı toplamda
12 bin 450 gönüllü üzerinde denenecek.
Şimdiye kadar 820 gönüllü üzerinde dene-
nen aşı için gönüllü olarak gelen 41 yaşın-
daki Murat Çelik ise, bir gün önce yaptırdığı
antikor ve sürüntü testlerinin negatif çıkma-
sının ardından bugün aşı oldu. Ayrıca
Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Kemal
Karapınar da gönüllü aşı olmak için bugün

antikor ve sürüntü testi örneği verdi. Aşı
olabilmek için hastanede bekleyenler de ka-
meralara yansıdı.

Daha mantıklı geldi

Evli 2 çocuk babası, 41 yaşındaki Murat
Çelik, koronavirüs aşısı için gönüllü olarak
bugün aşı yaptırmaya geldi. Hiç tereddüt et-
meden bu kararı verdiğini söyleyen Çelik,
“Çok iyi hissediyorum. Sürecin başlangıcın-
dan beri, hocamın bu aşıyı olup olmamamı
sorduğundan beri çok isteyerek dahil
oldum. Herhangi bir tedirginliğim yok. Çok
da mutluyum. Bu süreç bir süre daha
devam edecek ve bir şekilde bizim bu virüsle
tanışacağımızı düşünüyorum. Bence bu şe-
kilde kontrollü olarak tanışmak daha doğru
olacak. İlk başta aklıma gelen buydu o yüz-

den dahil olmaya karar verdim. Ben insan-
ların da eğer akıllarında varsa bu projeye
dahil olmalarını istiyorum. Herkes aşı olsun.
Çünkü artık bir an önce bu işi atlatıp nor-
male dönmemiz gerekiyor. Çok sıkıntı verici
oldu hakikaten. Artık eski günlerimize dön-
mek istiyoruz” dedi.

10 milyon aşı gelecek

Kendisi de gönüllü olarak aşı olan Göğüs
Hastalıkları ve Eğitim Araştırma Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın, herkesi gö-
nüllü olarak aşı olmaya davet etti. Prof. Dr.
Altın, “ Ülkemizde özellikle faz3 çalışmaları
şeklinde başlayan bir süreç içerisindeyiz.
Şimdiye kadar 820 gönüllümüz aşı oldu ve
bunlarda da ciddi bir yan etki gelişmediği
için biz özellikle pandeminin çıkış yolu ola-

rak aşılanmayı öneriyoruz. Gerçekten aralık
ayından itibaren ülkemize 10 milyon doz
aşının geleceği Sağlık Bakanı tarafından
açıklandı. Ben de o yüzden özellikle risk
grubundakilerden başlamak üzere tüm hal-
kımızın bu illetten kurtulmak için aşılanma-
sını istiyorum. Çünkü gerçekten aşı dışında
şu anda bizim başka bir seçeneğimiz yok”
diye konuştu. Mevcut tedavi yöntemlerinin
sadece virüs yükünü azaltmaya yönelik ol-
duğunun altını çizen Başhekim Altın, “Vi-
rüsü öldürecek bir silahımız bir ilacımız yok.
O yüzden tüm insanlığın kurtuluşu açısın-
dan aşıya çok önem veriyoruz. Biz de böyle
bir imkana kavuştuğumuzdan dolayı mutlu
olduğumuzu iletmek istiyorum. Halkımız
korkmadan, güvenli olarak gelip aşısını
yaptırabilir” ifadelerini kullandı. DHA
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Y alova Belediye Başkanlığı görevin-
den alınan CHP'li Vefa Salman'ın ye-
rine belediye meclisinden seçilen

AKP'li Mustafa Tutuk'un, cenaze aracı ol-
madığı için Ardahan Belediyesi'ne bir yıllı-
ğına tahsis edilen aracı, süresi dolmadan
geri istemesi ve emanet Ambulans'ın geri
iadesi ardından Damat Albayrak'ı istifaya
zorladığı ileri sürülen İçişleri Bakanının
devreye girdiğini duymuş ve beklemeye
başlamıştık..

Ve CHP'lide olsa Ardahan'a bir Ambu-

lans göndereceği ama İçişleri Bakanlığın-
dan ziyade Sağlık Bakanlığı tarafından bir
Ambulans'ın Ardahan'a geldiği şu günlerde
HDP'li Başkanların akıbetine uğraması
için hakkında soruşturma başlatıldığı ileri
sürülen İBB Başkanı İmamoğlu'nun uyku-
larını kaçırmasına neden olan açıklamala-
rını izliyor ve onun açıklamaları ardından
pandemi dolayısıyla yeni yasaklar art arda
gelmeye devam etmekte. 

Çünkü dinin 'Var' dediği ama ona takılıp,
yaşamı unutma dediğini de bir kenara bıra-

kıp adeta ölü sayıcılığına devam ettiğimiz
şu günlerde günde kaç kişi öldü, bunların
kaçı sigaradan, kaçı sahte alkolden, kaçı-
nın trafikten öldüğüne bakmadan ölen her-
kesin pandemiden öldüğü iddiaları da
birlikte devam ederken Almanya'nın Deniz
Kuvvetlerinin Libya'ya giden bir Türk gemi-
sinin önünü kesip, 'Sen Libya'ya silah götü-

rüyorsun' dediği haberlerini alıyoruz.
8.5 Milyarlık dünya da Bir milyon dan

biraz fazla insanın öldüğü, 82 Milyonluk
ülke de ise 15 bine yakın kişinin pandemi-
den öldüğüne baktığımızda trafikten,
benim gibi sigara içenlerin bu illetten ölen-
lerin ölmesinin çok önemli olmadığı gibi
kara bir hava esiyor, başta sağlık camiası
değil, lobisinin medya kanalıyla oluştur-
duğu hava ile.

Yani Libya'ya giden geminin durdurul-
ması, ABD'nin yeni kabinesinin ülkeye ba-
kışı, yeni hak, hukuk, adalet reformu diyen
Başkan Erdoğan'ın Arınç'ı çürüten, üzen
açıklamaları çok önemli değil şu ölü sayıcı-

lığından da başımızı kaldırıp, bakamadığı-
mız şu üç günlük ölümlü dünyada..

Ha unutmadan Yeşilay'ın 'Biliyor musu-
nuz bugün sigaradan 300 kişi öldü ama si-
gara tüccarları kazandı' başlıklı reklamı da
sanki yalanmış gibi günlük ölü sayıcılığını
yapmaya devam edip her gün benim ilk
günden bu yana inanmadığım, abartıldığını
ısrarla belirtmeye devam ettiğim pandemi-
den '40, 50 kişi öldü..' diye paniklendiğimiz
şu günlerde ölü sayıcılığına da devam edi-
yor, 'dağda değil, ovada siyaset yapsınlar'
denen birçok insan gibi sade insanları da
içeri kapatıp, sorunu çözeceklerini iddia
edenlerin yönettiği ülkemde...

Ölü saymaya devam...
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

Eğitim çökerse
millet de çöker

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk'ün 'Millet Mekteple-
ri'nin Başöğretmenliğini kabul ettiği bugün

1 milyonu aşan öğretmenimiz koronavirüs önlemlerin-
den dolayı öğrencilerine uzaktan kavuşuyor.  Sarıyer’de
her yıl yapılan ve ilçedeki tüm eğitimcileri bir araya geti-
ren öğretmenler günü yemeği de bu yıl Covıd-19 ted-
birleri nedeniyle yapılamayacak olsa da geleceğimizi
emanet ettiğimiz eğitimcilerimizin günü birbirinden
renkli etkinliklerle kutlandı. Sarıyer Merkez Atatürk
Anıtı Önü’nde çelenk sunma töreniyle başlayan kut-
lama programı, Burak Şen, Eylül Eren ve Sinan Dur-
gun’un  ‘Boğaz’a Kadar Müzik Sonsuza Kadar
Cumhuriyet’ sloganıyla gerçekleştirdikleri müzik dinle-
tileriyle devam etti. Ayrıca öğretmenler kendileri için
özel olarak hazırlanan radyo programlarına da konuk
olarak duygularını ifade etti.

Eğitim her şeydir

Eğitim alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Sarı-
yer Belediyesi Başkanı Şükrü Genç radyo programında
şöyle konuştu; "Bir ülkeyi yok etmek için atom bombası
veya uzun menzilli füzelere ihtiyaç yoktur. Eğitimin
çökmesi bir milletin çöküşüdür. Eğitim her şeydir. Gazi
Mustafa Kemal başta olmak üzere ebediyete intikal
etmiş tüm öğretmenlerimize rahmet diliyorum. Sizlere
de sağlıklı bir yaşam diliyorum. Yaşınız kaç olursa
olsun hepinizin ellerinden öpüyorum."

Göğüs Hastalıkları ve Eğitim Araştırma
Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı
Kemal Karapınar da aşı olabilmek için
bugün sürüntü ve antikor testi örneği
verdi. Sonuçları negatif çıktığında aşı
olacak Karapınar, herkesi aşı olmaya
davet etti. Karapınar, “Hiç tereddüt et-
medim. Sonuçta hep aklımızdaydı. Biz
her yıl zaten grip aşısı oluyoruz. Aile-
mizde zatürre aşısı vurduruyoruz açık-
çası. Böyle bir aşı çalışması olduğunu
duyunca da hiç tereddüt etmedim açık-
çası. Dün duydum, bugün geldim gönüllü
oldum. Bu aşının yararlı olacağını düşü-
nüyorum. En azından böyle bir çalış-
mada olmam gerekiyordu bir sağlık
çalışanı olarak. Örnek bir vatandaş
olmam gerekiyordu. Bu aşı inaktif aşı ol-
duğu için, yani her yıl olduğumuz grip
aşısı gibi düşünmek lazım. Onun benzeri
bir virüs aşısı olacak. O yüzden tereddüt
etmemek lazım” diye konuştu.

GRİP AŞISI GİBİ 
DÜŞÜNMEK LAZIM

Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısı,
sağlık çalışanlarının ardından

gönüllü vatandaşlar üzerinde de
uygulanıyor. Kendisi de gönüllü

olarak aşı olan Göğüs Hastalıkları
ve Eğitim Araştırma Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Sedat Altın,
"Gerçekten aşı dışında şu anda

bizim başka bir seçeneğimiz yok"
dedi. Gönüllü olarak hastaneye aşı

olmaya gelen Murat Çelik ise 
“Herhangi bir tedirginliğim yok"

diye konuştu

ASIDAN BASKA 
SILAHIMIZ YOK

VATANDAŞA 
ÖZEL KAZIK
Koronavirüs testlerinin özel hastanelerde fahiş fiyatlarla yapılmasıyla 
ilgili şikayetler sürerken, bazı özel hastanelerde Sağlık Bakanlığı'nın
belirlediği 250 TL'lik limitin üzerinde ücret istenmeye devam ediliyor

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç
öğretmenlerle birlikte katıldığı radyo
programında, "Eğitimin çökmesi bir
milletin çöküşüdür" dedi

Gece gündüz
koşturuyor

Trakya Üniversitesi Fizik Bölümü mezunu Ayşe
Kara Aydın, 2012’de Bağcılar Belediyesi Enderun Ye-
tenekli Çocuklar Merkezi’nde göreve başladı. İlk ola-

rak matematik ve fizik dersleri veren Aydın, daha sonra atölyelerdeki
kurslarda yer aldı. Öğrencilerin yeteneklerini keşfederek onlarla birlikte

yapabileceği tasarıları belirledi. Ancak geçen süre içinde ortaya çıkarılan
fikirleri uygulayabilmek için daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu gördü.

Aydın, öğrencilerine daha yararlı olmak ve onların kaliteli yetişmelerini
sağlamak amacıyla ek eğitimler almaya karar verdi. Gündüzleri Aydın Üni-

versitesi’nde “Akıl ve Zeka Oyunları” ve Türk Beyin Takımı’nda matematik
kursu alan Aydın, gece de Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “Eğitim Programları

ve Öğretimi” dalında yüksek lisans yapmaya başladı. Aydın Üniversitesi ve Türk
Beyin Takımı eğitimini tamamlayan Aydın’ın yüksek lisans eğitimi devam ediyor.

Sınıfta öğretmen  dışarıda arkadaşız 

En büyük mutluluğunun öğrencilerinin hayalini gerçekleştirdiğini görmek olduğunu
belirten

Aydın, "Ben
eğitim haya-

tım boyunca
öğretmenlerim-

den gördüğüm
değeri şimdi öğren-

cilerime gösteriyo-
rum. Onların en iyi

anlayacağı ve en rahat
edecekleri şekilde dersleri

yapıyorum. Onlara hayal
güçlerinin sınırları olma-

ması gerektiğini ve problem-
lerin üzerine nasıl gidileceğini

ve çözülebileceğini anlatıyorum.
Toplumsal faydası olan projeler

yazıyoruz. Sınıfta onların öğret-
menleriyim ancak dışarıda biz arka-

daşız. Böyle olunca da başarı
kendiliğinden geliyor" dedi. Aydın, sun-

duğu imkanlardan dolayı da Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya te-

şekkür etti.



G ünde 2 milyondan fazla yolcuyla
Türkiye’nin en büyük kent içi raylı
sistem işletmecisi olan İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi (İBB), İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı “Deprem
Seferberlik Planı”na paralel olarak olası
afetler için hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kap-
samda, İstanbul Metrosunun 14 hattı ile
173 istasyonunda, İBB AKOM’un yöneti-
minde deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Gece
saatlerinde 420 çalışanın aktif katılımıyla ya-
pılan tatbikatta, 7.5 şiddetindeki deprem ve
tsunami ekseninde 5 farklı senaryo uygu-
landı. Deprem anında yapılması gerekenler
ve sonrasında araçlar ile istasyonların sağ-
lıklı bir şekilde boşaltılması uygulamalı ola-
rak gösterildi.
Aynı zaman dilimde AKOM tarafından,
deprem ve tsunami bilgisi whatsapp yoluyla
bildirildi. Uydu telefonu üzerinden kriz ma-
sası aranarak, bilginin teyidi ve hasar, iş-
letme durumu, yolcu ve personel durumu
bilgilerinin AKOM’a iletilmesi talep edildi.
Tatbikattaki tüm iş adımları koordinasyon
grupları üzerinden paylaşıldı. Telsiz ve tele-
fon kanalları kullanılarak kumanda merkez-
leri ile hasar ve kurtarma ekipleri arasında
bilgi teyidi yapıldı.

En kapsamlı tatbikat

İstanbul’un en önemli sorununun deprem
olduğunu belirten METRO İSTANBUL
Genel Müdürü Özgür Soy, kâğıt üzerinde
hazırladıkları planları, personelin aldığı eği-
timi test etme fırsatı bulduklarını belirterek,
420 çalışanın katılımıyla ve 5 farklı senar-
yoyla gerçekleştirilen tatbikatın, bugüne
kadar metroda fiziki olarak gerçekleştirilen

en kapsamlı test olduğunu söy-
ledi. Tatbikatın eksikleri, geli-
şim alanlarını ve üzerlerine
düşen görevleri gösteren
bir ayna olduğuna dikkat
çeken Soy, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Bu
sayede dersimize
daha iyi çalışacağız.
Deprem konusunda
hazırlıklı olmak ve
önemlerimizi almak
bizim İstanbullulara
karşı en büyük so-
rumluluklarımızdan
biri. Depremin yer al-
tında gerçekleşmesi ne-
deniyle, metroların
tehlikeli olduğuna dair
yaygın bir ön yargı var.
Ancak metro hatları güvenli.
İstanbul’daki metro hatları 9
büyüklüğündeki depreme da-
yanıklı olacak şekilde tasarlan-
mış ve inşa edilmiştir. 30
Ekim’de İzmir’de yaşanan
deprem tüm Türkiye’yi yasa
boğarken, kurumlardan vatan-
daşlara kadar herkesin, dep-
rem konusunda bilinçlenmesi
ve üzerine düşeni yapması ge-
rektiğini bir kez daha hatırlattı.
İzmir Metro AŞ. İle de iletişim
halindeyiz. Deprem sonra-
sında kendilerini arayarak ihti-
yaç duymaları halinde her
zaman yanlarında olacağımızı belirttik."

Süreç iyi yönetilecek

"Acil durumda atacağımız her adım önce-

den planlanmış, simülasyonları çalışılmış
ve belli bir disiplin dâhilinde kurgulanmış
durumdadır" diyen Özgür Soy, deprem,
yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik,
nükleer afet durumları için acil eylem

planları ile personeli düzenli olarak
eğittiklerini dile getirdi. Depremi

en az kayıpla atlatabilmek için,
herkese farklı görevler düştü-

ğünü hatırlatan Özgür Soy,
"Herhangi bir afet duru-
munda sadece bizim ha-
zırlıklı olmamız yetmiyor.
Yolcularımızın da istas-
yon ve araçlarda dep-
reme yakalanması
halinde yönlendirmelere
uygun hareket etmesi sü-
reci daha iyi yönetme-
mizi sağlayacaktır" dedi.

Anonslar takip edilsin

Metroda çoğunlukla cep te-
lefonu ve internet hatları ça-

lışmadığı için her 200 metrede
bir bas konuş interkomu bulunu-
yor. Peron bölgesinin her iki uç
noktasında yer alan cihazlar yar-
dımıyla kumanda merkezi ile
doğrudan iletişim kurulabiliyor.
Kumanda merkezi ile kriz masa-
sındaki uydu telefonlarıyla şirket
içi ve dışı kesintisiz iletişim sağla-
nacak. Depremlerin yangın, tsu-
nami, su baskını gibi felaketleri
tetikleme ihtimalini göz önünde
bulunduruluyor. Yangın duru-
munda istasyon veya tünel yan-
gın senaryoları devreye girecek.
Tüm sistem ve ekipmanlar yolcu-

ları istasyondan tahliye edecek şekilde ça-
lışacak. Kriz senaryosu başladığı anda
otomatik anonslar yapılacak. Yolcuların
anonsları ve senaryoyu takip etmeleri ye-
terli olacak.
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Türkiye’nin en büyük
kent içi raylı sistem

işletmecisi İBB, 14 metro
hattı ve 173 istasyonda

eş zamanlı olarak 
deprem tatbikatı

gerçekleştirdi. METRO
İSTANBUL Genel

Müdürü Özgür Soy, 
İstanbul’un metrolarının

9 büyüklüğündeki 
depreme dayanıklı

olduğunu belirterek,
acil durumlarda

atacakları her adımı
planladıklarını söyledi

METRODA TATBIKAT

MEGÜ YÜCETÜRK

Deprem anında metrolarda elektriklerin kesilmesi beklenmiyor. Ancak,
büyük yıkımların yaşanması durumunda ülke genelinde enerji talebinin bir-

den düşmesi halinde, sistem güvenliği adına kent genelinde elektrik kesilebilir.
METRO İSTANBUL, AFAD tarafından sistemlerin kontrolü sonrası öncelikli enerji ve-
rilecek işletmeler sınıfında yer alıyor. Enerjinin kesilmesi durumunda araçlarda ve is-

tasyon içinde öncelikle aydınlatmayı sağlayan sistemler çalışacak. Akabinde jeneratörler
devreye girecek. En geç 3 dakika içerisinde ilgili tüm alanlara enerji verilecek. AFAD ve

AKOM’dan gelecek ilave talimatlara göre acil durumlar için araçların kısıtlı süreli çalıştırı-
labilecek. Tek araç çalıştırılması ve iç ihtiyaçların devre dışı bırakılması durumunda yakıt
stoku 7 saate kadar yeterli olacak. Metroların deprem sonrası kent içinde sadece ulaşım
aracı olarak değil, aynı zamanda lojistik desteğin sağlanması konusunda da önemli bir rol
oynayacak. Ambulans, itfaiye gibi hasar tespit ve müdahale hizmet gruplarının afet böl-
gelerine en hızlı şekilde ulaşabilmesi için kara yollarının boş bırakılması gerekiyor. Bu

nedenle İstanbullular, deprem sonrasında ulaşım için metroyu tercih etmeli. Böyle
bir durumda, deprem sonrası süreçte de metroların önemli bir rolü daha bulu-

nuyor. İhtiyaç duyulması halinde metrolar kentin gıda, tıbbi malzeme gibi
hayati ihtiyaçlarının lojistiğinde kullanılacak.

3 DAKiKA iÇiNDE
DEVREYE GiRECEK

iLAVE TAKSiYE iHTiYAÇ YOK!
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından İstanbul için hazırlanan Taksi Sektörünün Analiz 
Raporu’nu paylaştı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu, "Çıkan sonuçlar bize İstanbul’da ilave taksiye ihtiyaç olmadığını göstermektedir” dedi

İstanBul Teknik Üniversitesi
(İTÜ) Mimarlık Fakültesi Şehir
ve Bölge Planlama Bölümü Öğ-

retim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Murat Çelik
tarafından İstanbul’da Taksi Sektörünün
Analiz Raporu hazırlandı. Rapor, İstanbul
Taksiciler Esnaf Odası binasında gerçekle-
şen toplantıda İTEO Başkanı Eyüp Aksu
tarafından açıklandı. Raporun detaylarını
paylaşan Aksu, “İstanbul Teknik Üniversi-
tesince hazırlanan raporda “İstanbul’da

taksi sisteminde araç eksikliği bulunma-
maktadır taksi sayısı ihtiyacı karşılayacak
seviyededir. İstanbul taksi sisteminde etkin
bir planlamanın olmaması ve bilgi teknolo-
jilerini kullanımdaki eksiklikler nedeniyle
ciddi ölçüde verimlilik sorunu vardır” de-
nilmektedir” ifadelerini kullandı. "Dünyada
genel kabul gören ticari taksi işletme per-
formans değerlerine göre bir kentte taksi
ihtiyacı vardır demek için ticari taksilerin
gün içinde yolcu ile yaptıkları ticari km de-
ğerinin yine gün içinde yaptıkları toplam
kilometre değerinin oranı yüzde 65 üze-
rinde olması gerekmektedir" diyen Aksu,
"İstanbul’da aplikasyon uygulaması olma-
yan ticari taksilerde bu oran uydu üzerin-
den alınan GPS (araç takip) verilerine göre
pandemi öncesi yüzde 39,3 165 kilometre,
pandemi sonrası ise yüzde 32,5 (130 km)
olarak ölçülmüştür. Bu sonuçlar bize İs-
tanbul’da ilave taksiye ihtiyaç olmadığını
göstermektedir" açıklamasını yaptı. 

Taksi sistemi dijitalleşmeli

Öte yandan taksi sistemindeki dijitalleşme
yönünde yapılan araştırmaya değinen
Aksu, “İstanbul taksi sisteminde mevcut
araçların işletme verimliliğinin yüzde 1
oranında artırılması taksi sistemine 443
adet yeni taksi ilave etmeye eş değerde
olumlu yönde etki yaratmaktadır. Taksi iş-
letim sisteminde verimlilik artışı ile gün
içinde yolculukla yapılan ticari kilometre
değerinin toplam yapılan kilometreye oranı
yüzde 55 üstüne çıkarıldığında mevcut
taksi sistemine 6.958 yeni araç ilave etmiş
kadar olumlu etki yaratmakta ve ticari tak-

silerin işletme performansları arttırılmakta-
dır. Yine Uydu üzerinden alınan Taksi-
metre GPS (Araç Takip) verilerine göre
teknoloji kullanan taksiler teknoloji kullan-
mayan taksilere göre yüzde 33 daha fazla
dolu gezmekte ve trafikte yüzde 11 daha az
dolaştığı tespit edilmiştir” diye konuştu.

Sorun sayıda değil

İBB tarafından taksi kullanıcılarıyla yapı-
lan ankete göre de vatandaşların taksi sayı-

larını yeterli bulduğunu söyleyen Aksu, “İs-
tanbul Büyükşehir belediyesince 3 bin 936
taksi kullanıcısı ile yapılan anketlerin de-
ğerlendirme bölümünde ‘Taksi kullanıcılar
genel olarak İstanbul’daki taksi sayısının
yeterli olduğunu düşünmektedirler' denil-
mektedir. İstanbul’da taksi kullanıcıları ile
yapılan anketler bize taksi sayısının yeterli
olduğunu taksi sayısının azlığından kay-
naklanan bir sorun olmadığını göstermek-
tedir” ifadelerini kullandı. DHA

Sosyal markette
gelinlik bile var 
Beyoğlu Belediyesi’nin toplumsal
dayanışma ve yardımlaşmaya destek
olmak amacıyla kurduğu 'Sosyal Market'
ücretsiz gıda ve giyim alışverişi imkânı
sunuyor. Yardım malzemeleri arasında
gelinlik de bulunuyor. Gelin adayları, kuru
temizlemesi yapılan gelinliklerden
beğendiğini seçerek düğün 
sonrası teslim ediyor

İstanBul Beyoğlu’nda 10 yıl önce
kurulan sosyal market gıdadan gi-
yime, temizlikten kişisel bakım ürün-

lerine kadar vatandaşların her türlü ihtiyacını
karşılıyor. Beyoğlu Belediyesi ekipleri, salgın ne-
deniyle evlerinden çıkamayan yaşlı, engelli ve
kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahiplerinin,
talep ettiği malzemeleri evlerine kadar götürerek
teslim ediyor. Eğitim gören çocukların kırtasiye
ihtiyaçlarının yanı sıra her bayram öncesinde de
4 bin çocuğa bayramlık hediye ediliyor.

Alışveriş kartı veriliyor

İhtiyaç sahipleri verilen alışveriş kartı sayesinde
marketten istediklerini alabiliyor. Destek alan ki-
şilerin aile durumları ve ailedeki kişi sayıları göz
önünde bulundurularak yardımlardan fayda-
lanması sağlanıyor. Önemli kurumlardan gelen
desteklerin yanı sıra ilçedeki market, manav ve
mağazalardan alınan ürünler, hijyen koşullarına
uygun şekilde paketlenerek ihtiyaç sahiplerine
ulaştırılıyor. Yardım malzemeleri arasında gelin-
lik de eklendi. Gelin adayları, kuru temizlemesi
yapılan gelinliklerden beğendiğini seçerek
düğün sonrası tekrar teslim ediyor.

Bir iyilik kervanı

Sosyal Market’i ziyaret ederek çalışmaları ye-
rinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Hay-
dar Ali Yıldız, “Beyoğlu Belediyesi Sosyal
Marketi yaklaşık 10 yıllık altyapısı olan ve
bugün on binlerce insanımıza hizmet eden bir
çalışma. İyi günde kötü günde hiçbir ayrım yap-
madan vatandaşlarımızın yanında olan bir iyilik
kervanına sahibiz” dedi. Her ay 4 bin 155 aile
çatısı altında 21 bin 755 insanımıza yardım sağ-
ladıklarına değinen Yıldız, gıda ve temizlik mal-
zemelerinin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine giyecek
kışlık ve yazlık kıyafetleri de ulaştırdıklarını
ifade etti.

Bin 600 kişiye sıcak yemek

Pandemi döneminde de sosyal marketin aktif
olarak çalıştığını dile getiren Belediye Başkanı
Yıldız, “Yaklaşık 8 ayda yüz on bin ihtiyaç sahi-
bine ulaştık. Yine pandemi döneminde günde
bin 600 kişiye sıcak yemek ikram ettik. Yaklaşık
150 ailenin tekerlekli sandalye ve tıbbi malzeme
ihtiyacı da sosyal marketimizden karşılandı. Kış
mevsimi geliyor, yakacak gibi yardımları da yine
aynı şekilde buradan sağlıyoruz. Vatandaşlar,
marketimizden et ve kuru gıda gibi bebek bezi
ve bebek mamasını da buradan temin edebili-
yorlar” dedi. Yeni doğan bin 300 bebeğe hoş
geldin bebek projesi kapsamında hediye paketi
ulaştırdıklarını söyleyen Yıldız, konuşmalarını
şöyle sürdürdü: "Pandemi döneminde geçici
olarak işten çıkarılan vatandaşlarımızın günlük
ve aylık ihtiyaçlarına yetişmeye çalıştık. Pan-
demi dönemi zor bir süreç oldu. Ama daya-
nışma ve yardımlaşma ile ve bu günleri de
atlatacağımıza inanıyorum. Çünkü faziletli şe-
hirlerin özelliği dayanışma ve yardımlaşmadır.
Muhtarlardan aldığımız bilgilere göre yerinde
tespit ettiğimiz ihtiyaç sahiplerine sosyal kart
sistemi üzerinden yüklediğimiz krediler ile dü-
zenli olarak sosyal marketten istediklerini 
veriyoruz."  DHA

İstanbul Taksiciler
Esnaf Odası Başkanı

Eyüp Aksu

Arnavutköy Ömerli 
Mahallesi'ndeki fabrikalar
ve evlerin olduğu bölgeye

kaçak şekilde dökülen
hafriyat ve molozlar 

mahalle sakinlerini isyan
ettirdi. Hafriyat döküm
sahasına gitmek yerine
fabrikaların ve evlerin

bulunduğu araziye her
gün onlarca kamyondan,

çevredeki güvenlik
kameralarına aldırış
etmeden hafriyat ve

moloz yığınları 
dökülüyor

Bolluca ve İmra-
hor'daki hafriyat döküm
sahalarına gitmek yerine

Ömerli Mahallesi'ndeki fabrikalar
ve evlerin bulunduğu bölgeye kam-
yonlardan moloz ve inşaat atıkları

dökülmesi mahalleliyi isyan ettirdi.
Kaçak döküm yapan kişiler, gece
saatlerini tercih ediyor. Kimsenin ol-
madığı saatlerde gözetmen kılavuz
dedikleri kişiler eşliğinde Ömerli
Mahallesi'ndeki fabrikaların olduğu
bölgeye gelen hafriyat kamyonu sü-
rücüleri iddiaya göre, fabrika sahip-
leri ve mahalle sakinlerinin güvenlik
amacıyla bazı direklere kurdurduğu
kameraların yönlerini değiştirerek
hafriyat dökümü yapan araçların
plakalarının görüntülenmesini de
engelliyor.

Döküp kaçıyorlar

İnşaat molozlarının Ömerli Mahal-
lesi'ndeki fabrikaların bulunduğu
bölgeye ve mahalleye 200 metre ya-

kınlıktaki yollara döküldüğünü söy-
leyen mahalle sakinlerinden Zafer
Kara; "Buraya kaçak bir şekilde haf-
riyat dökenler geceleri geliyor. Hafri-
yat kamyonunun önünde bir
gözetmen araç oluyor genelde. Yol-
lara koyulan güvenlik kameralarının
yönlerini değiştiriyorlar. Burada fab-
rikalar var, fabrikaların güvenlik gö-
revlileri var ancak kaçak döküm
yapanları yardıkları zaman can gü-
venliklerinden endişe ediyorlar.
Döküm yapılırken görüntülendikleri
takdirde 120 bin lira cezası var. Nor-
malde Bolluca'daki döküm saha-
sına gitmeleri gereken bu hafriyat
kamyonları, oraya gitmek yerine be-
davadan buraya döküp kaçıyorlar"
dedi. DHA

MAHALLELi iSYAN ETTi



C umhurbaşkanı Tatar, burada yaptığı konuşmada
İŞAD ve İSİFED yetkililerini Cumhurbaşkanlı-
ğı’nda kabul etmekten duyduğu mutluluğu dile

getirirken, “Her zaman söylüyoruz; gönül birliğimiz,
kader birliğimiz zaten aynı. Aynı milletin evlatlarıyız”
dedi. Türkiye Cumhuriyeti’yle Kuzey Kıbrıs Türk Cum-
huriyeti’nin bağlarını güçlendirmenin önemine değinen
Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC-TC arasındaki güçlü bağ
ve birlikteliğin 15 Kasım'da tüm dünyaya duyuruldu-
ğunu kaydetti. Tatar, Kıbrıs meselesinin ulusal bir dava
olduğunu belirterek, “Türklerin iradesi; kendi cumhuri-
yetlerinde, bağımsız, özgür ve Türkiye ile yakın ilişkiler
içerisinde buradaki Türk devletini yaşatmaktır. Buradaki
yaşamın ve refahın artırılması için ekonomik mesele-
lerde gerçekten üretken bir yapının ortaya çıkması için iş
birliği içerisinde dünyaya açılmamız, ihracat yapabilme-
miz, üretebilmemiz, katma değer yaratabilmemiz gerek-
mektedir" dedi.

Yatırımların önemine değindi

KKTC’ye yatırım yapmanın önemine de işaret eden
Tatar, KKTC’de yıllar içerisinde büyük başarılar sağlan-
dığının altını çizerek örnekler verdi. Tatar'ın kabulü üze-
rine kendilerine ziyarette bulunan iş insanları yeni seçilen
Tatar'a, tüm Türk milleti için hayırlı uğurlu olmasını ve
bu kutsal görevde kendisinin başarılı olacağından şüp-
heleri olmadığını iletti. Ülkemize yatırım yapmak üzere
İŞAD dernek yetkilileri ile gerekli istişareleri gerçekleştir-
diklerini ve yapılacak iş birlikteliklerinin Türkiye Cumhu-
riyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki
bağları güçlendireceğine sonuna kadar inandıklarını, bu
bağların daha da güçlenmesi için ellerindeki tüm imkan-
ları karşılıklı olarak sonuna kadar kullanacakları vur-
gusu, her iki kurum başkanları tarafından hassasiyetle
dile getirildi.

Hedefe mutlaka ulaşacağız

Cumhurbaşkanı ziyareti sonrasında İŞAD ile, İSİFED’e
bağlı TOSİAD, ESİDER, SANDER, İOSİD, KSİAD,
RUYİAD, BULTÜRK gibi Bulgaristan iş dünyasından

değerli dernek başkanları eşliğinde Maraş bölgesi dahil
olmak üzere ülkemizin bir çok yatırım bölgesi ve iş birliği
modelleri konusunda mutabakata varıldı. İŞAD başkanı
Enver Mamülcü bu sıkıntılı süreçte ülkemize yatırım için
gelen İSİFED'e bağlı tüm ekibe teşekkür ederken, kar-
deşliğin bu zorlu dönemlerde ne kadar önemli olduğuna
vurgu yaptı. İŞAD başkanı Enver Mamülcü ve İŞAD
Yönetim Kurulu üyeleri, bu ziyaretin sonucunda çok de-
ğerli yatırımların ortaya çıkacağını belirtirken, KKTC
gençliğinin daha refah ve ayakları yere basan bir ülkede
yaşaması için her koşulda gönüllü mücadelelerini sür-
düreceklerini belirtti. KKTC gençliğinin bu ülkede ya-
şamlarını sürdürmek için can atacakları hedefe bir gün
muhakkak ulaşacaklarına emin oldukları da ifade edildi.
HABER MERKEZİ
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TANITIM, ANKET, VİDEO PRODÜKSİYON, MEDYA İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, TASARIM VE MUHTELİF
BASIM İŞLERİ 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 : 2020/626642
1-İdarenin
a) Adresi : FEYZULLAH mah. BAĞDAT cad. no: 292 34843 

maltepe MALTEPE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164589999 - 2164416204
c) Elektronik Posta Adresi : basin@maltepe.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 37 kalem Tanıtım, Anket, Video Prodüksiyon, Medya İlişkileri 

Yönetimi, Tasarım Ve Muhtelif Basım İşleri Hizmet Alım İşiAyrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Maltepe Belediye Başkanlığı Basın ve Yayın Müdürlüğü veya 
İdare tarafından bildirilecek Maltepe İlçesi sınırları içerisinde kalan yerler

c) Süresi : İşe başlama tarihi 04.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
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b) Tarihi ve saati : 17.12.2020 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş her türlü anket, video prodüksiyon, medya ilişkileri
yönetimi, tasarım ve baskı işleri birlikte benzer iş olarak kabul edilecektir.
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 MALTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEYZULLAH MAH. BAĞDAT
CAD. NO:292 MALTEPE/İSTANBUL ZEMİN KAT/HALK MASASI BİRİMİ 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:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

BASIM, TANITIM VE DUYURU HİZMETİ ALINACAKTIR
MALTEPE BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1263357)
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CIKARMA YAPTIKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

(KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,

İŞAD Başkanı Enver Mamülcü,

İSİFED Başkanı Muammer

Ömeroğlu ve beraberindeki iş
insanlarını kabul etti

ISIFED YAVRU VATANA
Görüşmenin ardından İSİFED 

Başkanı Muammer 
Ömeroğlu, KKTC Cumhurbaşkanı
Ersin Tatar’a, hediye takdim etti.

Dijital fuarlar
hız kazandı

DÜNYADA koronavi-
rüs vakalarının ilk kez
görüldüğü 2019 yılına

kadar, her yıl ortalama 4,5 milyon
katılımcı şirketin yer aldığı, 303
milyonun üzerinde ziyaretçinin
ağırlandığı, 32 bini aşkın etkinlik
ve fuar düzenleniyordu. Fuarlar,
bu yıl koronavirüs salgını ve fiziki
mekanlardaki bulaş riski nede-
niyle iptal kararıyla karşı karşıya
kaldı. Global Fuarcılık Endüstrisi
Birliği UFI’nin yılda iki kez hazır-
ladığı The Global Exhibition Ba-
rometer araştırmasının son
verilerine göre dünya genelindeki
şirketlerin yüzde 82'si sektörel et-
kinlik ve fuarlarda dijital unsur-
lara odaklanmak konusunda
hemfikir. Yüzde 17'lik bir kesim
ise önümüzdeki dönemlerde dü-
zenleyecekleri fiziksel etkinliklerin
yerini dijital fuarların alacağı 
bildirildi.

Sürdürülebilir ilişki 

Küresel fuar sektörüne ilişkin de-
ğerlendirmelerde bulunan Dijital
Fuar Platformu ExpoValley kuru-
cusu Yusuf Yenitürkoğulları,
“Fuar deneyimini sanal ortama

taşıyan dijital fuarlar, salgın döne-
minde sektörler için ticari ilişkile-
rine renk katma çabasından
ziyade bu ilişkileri sürdürülebilir
hale getirmenin neredeyse tek
yolu haline geldi. Sunduğu avan-
tajlar sayesinde de giderek yaygın-
laşmaya başladı. Bu tablonun
seyri, salgının fuar sektöründe
neden olacağı beklenen yüzde
70’lik daralmanın önüne
geçecektir” dedi.

Sektörler için önplanda

Sektörlerin önceliklerinin de de-
ğiştiğini belirten Yenitürkoğulları,
“Salgının inişli çıkışlı seyrinin,
profesyonel sahada belirsizliğin

hakim olduğu bir atmosfer yarat-
tığını görüyoruz. Bu da sektörle-
rin, kendilerine artı değer katacak
her türlü adımında maliyeti ve ve-
rimi ön planda tutmalarını bera-
berinde getiriyor. Dijital fuarlara
yönelimin altında da aynı hassasi-
yetler yatıyor. Zaman mekan sınırı
olmaksızın yurt içi ve yurt dışın-
dan çok sayıda toptancı, üretici,
ihracatçı ve çözüm ortağı tek tıkla
birbiriyle iletişim kurabiliyor. Böy-
lece ulaşım, ikram, konaklama
gibi pek çok maliyet ortadan kal-
karken, sunulan dijital altyapı sa-
yesinde fuarların etkinliği de veri
odaklı olarak ölçülebiliyor” diye
konuştu. DHA

Dünya genelinde koronavirüs tehlikesi devam ediyor. Global Fuarcılık Endüstrisi Birliği UFI’nin
hazırladığı The Global Exhibition Barometer araştırmasının son verilerine göre, pek çok sektörün
fiziki etkinlik ve fuarları dijital ortama taşıma konusunda hemfikir olduğunu, yetkililer ise
günümüz teknolojilerinin gerçeğe en yakın fuar deneyimini yaşatmaya hazır olduğunu bildirdi

Baraj için son 21 metre
Artvin'de Çoruh Nehri üzerinde yapımı süren ve
tamamlandığında 275 metre gövde yüksekliğine
ulaşacak olan Yusufeli Barajı'nın gövdesinin
tamamlanmasına 21 metre kaldı

Türkiye sınırları içinde 410 kilometrelik uzunluğa
sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirle-
rinden, Çoruh Nehri üzerinde yapımına devam

edilen Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 275
metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın
ise 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en
yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı’nda, 558 megavat kurulu
güce sahip santral ile 2,5 milyon insanın elektrik ihtiyacı kar-
şılanabilecek. Yerin altında 110 metre uzunluğunda, 30 metre
genişliğinde ve 50 metre derinliğinde yapılan santral binası-
nın beton imalatında sona gelindi. Türkiye’nin öz kaynakları
ile tamamı Türk mühendisler tarafından inşa edilen baraj
projesinde, 254 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. 2021 yı-
lında devreye girmesi planlanan projede gövdenin tamam-
lanmasına 21 metre kaldı.

Gövde inşa edilecek

Baraj inşaatında, 440 metre temel kotundan başlanarak, 710
metre kotuna yükselecek olan 275 metrelik gövde inşa edile-
cek. Gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer olacak
Yusufeli Barajı'nda, Artvin'den Edirne'ye 13 metre platform
genişliğinde beton yol veya 120 metrekarelik 60 bin konutun
inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak.
Günde 6 bin 500 metreküp beton dökümünün 3 hava hattı ile
taşımalı olarak sürdüğü baraj projesinde gelecek yılın yarı-
sından itibaren su tutulmaya başlanacak ve elektrik üretimine
geçilecek. DHA

Turkcell yüzde 40 büyüdü 
TURKCELL Dijital İş Servis-
leri, 2020’nin ilk 9 ayında bir
önceki yıla göre yüzde 40 bü-

yüdüğünü açıkladı. Turkcell Genel Mü-
dürü Murat Erkan, Dijital İş
Servisleri'nin 2020 yılının ilk 9 ayında bir
önceki yıla göre yüzde 40 büyüdüğünü
söyledi. Özel ve kamu kuruluşlarına
bulut teknolojileri, veri merkezi hizmet-
leri, siber güvenlik, bilgi teknolojileri ve
nesnelerin interneti alanlarında hizmet
sağladıklarını anlatan Erkan, "Dijital

dönüşümlerine hız kattığımız sektörler
arasında özellikle sağlık alanında
önemli adımlar atıyoruz. İlk olarak
2017 yılında Yozgat Şehir Hastanesi ve
geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye
başlayan Tekirdağ Şehir Hastanesi de
dahil olmak üzere Türkiye’de 7 şehir
hastanesinin dijital altyapısından so-
rumluyuz. Son dönemde güvenli dijital
imza ve dijital evrak çözümlerimiz ile
sektörde öncü olmayı sürdürüyoruz”
dedi.

Murat
Erkan
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14 gün karantina
çağrısını yineledi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,
partisinin grup toplantısında gündeme
ilişkin açıklamalarda bulundu. Koronavirüs
vakalarındaki artışa dikkat çeken Akşener,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek 14
günlük karantina çağrısını tekrarladı

KonuşMasına 24 Kasım Öğretmenler Gü-
nü'nü kutlayarak başlayan Meral Akşener,
"Bugün, Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçek mi-

marlarının günü. Bugün, hayatın her alanında, atılan
her büyük adımın arkasında, emeği olan öğretmenleri-
mizin günü. Sanayici de onlardan öğrendi, ticaretle uğ-
raşan da… Diplomatımız da onların tedrisatından
geçti, gazetecilerimiz de. İşçimiz de öğrenci oldu, işlet-
mecimiz de. Bu ülkede, ter döken, katma değer üreten,
taş üstüne taş koyan her bir vatandaşımız, mutlaka bir
öğretmenimizin ışığından faydalandı. Atatürk diyor ki;
"Bir millet, savaş meydanlarında, ne kadar parlak zafer-
ler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar ver-
mesi, ancak eğitim ordusuyla mümkündür." Genç
Cumhuriyetimizin sağlam te-
mellerinde, Türkiye’nin bu-
gününde ve yarınında, o
eğitim ordumuzun, öğret-
menlerimizin payı çok büyük.
Bu vesileyle, bir öğretmen
olarak, içinde bulundukları
zor şartlara rağmen, Ata-
türk’ün kendilerine emaneti
olan o kutlu sancağı dik
tutan, tüm meslektaşlarımın
gününü kutluyor, onlara en
kalbi şükranlarımı sunuyo-
rum. İYİ ki varsınız" dedi. 

Gerekli adımlar atılmalı

Akdeniz'de Türk gemisinde yapılan hukuk dışı aramayı
eleştiren Akşener, "Akdeniz'de yaşanan olay bizim için
bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin Yu-
nanlı bir komutanın yönetiminde Türk bandıralı gemi-
mize yaptığı hukuksuz arama bir anlamda sınır
ihlalidir. Çünkü uluslararası sulardaki bir gemi bayra-
ğını taşıdığı ülkenin toprağı kabul edilir. Herhangi bir
şüphe olması durumunda yapılması gereken Türkiye'ye
bilgi verilmesi, Türk bakanlarının da gerekli prosedürü
gerçekleştirir. Tam aksini yapıp baskın yapmayı tercih
ettiler. Bunu basit bir işmiş gibi geçiştiremeyiz. Hükü-
metten, uluslararası hukuktan doğan haklarımızın, hu-
kukumuzun korunması için atması gereken gerekli
adımları bekliyorum" diye konuştu. 

Bu iş kontrolden çıkıyor 

"Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre vaka sayıla-
rında salgını yoğun yaşadığımız Nisan ayının bile üs-
tüne çıktık" diyen Akşener, "İlk günden beri yaptığımız
bir öneri var. En az iki hafta karantina ilan edin, bu iş
kontrolden çıkıyor diyoruz. Diyoruz da ancak kendimiz
duyuyoruz. Buradan Sayın Erdoğan'a bir kez daha ses-
leniyorum; Gelin en az 14 günlük bir karantina uygula-
yın. Aşı umuduna kadar Türkiye rahatlasın. Ama bunu
yaparken işletmeleri ve çalışanları ayakta tutacak ted-
birleri almayı ihmal etmeyin. İşletmelere nakit desteği
verin. Çalışanlara nakit desteği verin. Biz bu konuda
ısrar ettikçe, beyefendilerin ilk tepkileri işin ekonomik
boyutu oluyor. Oysa, Türkiye’nin parası var. Türki-
ye’nin gerekli desteği verecek gücü var" çağrısını yaptı. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu, İstanbul'da 'bulaşıcı hastalık' kodu ile
giren 201 kişinin vefatına ilişkin "Bu dönem

koronavirüs haricinde ölüme sebep olan başka hangi
bulaşıcı hastalık var mı? Yok. Olmayınca bu 201 kişinin
tamamı COVID nedeniyle öldü" dedi. CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğlu, katıldığı bir TV progra-
mında, "23 Kasım'da sadece İstanbul'da 'bulaşıcı hasta-
lık' kodu ile giren vefat sayısı 201 Sağlık Bakanı
bununla alakalı hiçbir açıklama yapmıyor. Neden
COVID kodu ile girilmiyor?"  diye sordu. "201 kişinin
tamamının COVID olduğunu ben size bir hekim olarak
söyleyebilirim. Nasıl ispatlayabilirim biliyor musunuz?"
diye soran Kaftancıoğlu, "Bu dönem koronavirüs hari-
cinde ölüme sebep olan başka hangi bulaşıcı hastalık
var? Yok. Olmayınca bu 201 kişinin tamamı COVID
nedeniyle öldü. Hatta bir adım daha ileri gideyim,
İstanbul özelinde gerçek sayısı bundan daha fazla.
COVID dışında hiçbir bulaşıcı hastalık yok Türkiye'de.
Siyaset kurumunun vatandaşa gerçeği söyleme gibi bir
sorumluluğu vardır. İlk günden beri Türk Tabipleri Bir-
liği, Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilerin gerçeğe
uygun olmadığını -yalan söylüyorsunuz demeden-
somut bir şekilde anlattı. Ne dediler? Siz teröristsiniz,
bizim çalışmamızı baltalıyorsunuz dediler.  Sağlık Ba-
kanını anlamıyorum ama duygusunu anlamaya çalışı-
yorum bir hekim olarak, bunu yapmak zorunda.
Çaresiz. Çünkü bütün kararların Saray'dan geldiği bir
yerde adamcağız, eli kolu bağlanmış durumda bunları
söylemek zorunda. Bilim Kurulu üyelerinin 'Film Kurulu'
haline getirilmesine yol verdiler" iddiasında bulundu. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükü-
metin ekonomi politikalarını eleştirdi. Cum-

hurbaşkanı Erdoğan'ın faiz lobilerinin önünde
diz çökmek zorunda kaldığını dile getiren 

Kılıçdaroğlu, "Her saat başı 2 milyon 400 bin
dolar para ödeniyor tefecilere" dedi

C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu, dün gerçekleşen Merkez
Karar Yürütme Kurulu toplantısı

sonrası bugün partisinin TBMM’deki
grubunda konuştu. "Beşli çete diye tabir
ettiğimiz grubun yaptığı metro inşaa-
tında bu firmaların yetkilileri ertelenmek-
sizin 6 yıl 8 ay hapis cezasına
çarptırıldılar. Adalet bir şekliyle yerini
buluyor" diyen Kılıçdaroğlu, "Her şeye
karşın, bu memlekette hakimler var. Bos-
tancı-Dudullu metro hattında iki işçi ya-
şamını yitirmişti. Ailelerini ziyaret
etmiştik, ailenin bizden tek bir isteği
vardı; davayı takip etmemiz. Sayın Akif
Hamzaçebi ile davalarını izledik. Dün
tarihi bir karar çıktı. Eğer biz CHP’liler
olarak, haksızlığın ve adaletin karşısında
susarsak, millete karşı görevimizi yap-
mamış oluruz. Biz CHP’liyiz. Bizim
Türkiye’ye, dünyaya, insanlığa bakışımız
ayrıdır. Biz insanlar arasında ayrım yap-
mayız. Bizim sevdamız Türkiye’dir.  Zey-
can Yedigöl. 10 Nisan 1981 günü evladı
alındı. Tam 39 yıldır evladının mezarını
arıyor. 39 yılın sonunda hayata gözlerini
kapadı. Bir anne evladına hasret, top-
rağa verildi. Allah rahmet eylesin. Adale-
tin olduğu yerde bu olur mu?" diye
sordu. 

Devletin dini adalettir

"Devletin dini adalettir. Adaleti
sağlayacak olan kurumlardır"
diyen Kılıçdaroğlu, "Örneğin bir
vali devlet adına konuşabilir. Dev-
leti temsil eder bulunduğu yerde.
Vali sıcak siyasetin içine girmez.
Valilik makamı sıradan bir
makam değildir. Diyarbakır vali-
miz bir açıklama yapıyor. “Mesele
işsizlik değil, iş beğenmemezliktir.
İş var” diyor. Pes. Diyarbakır Va-
lisi’nin bu açıklaması devlet adamlı-
ğına yakışmaz. Gebze’de işçiler işten
atıldı, bir kısmı da ücretsiz izne çıkarıldı.

Hak arıyorlar. Ankara’ya gelmelerine
polis engel oluyor. Anayasa açıkça çiğ-
neniyor. Bu insanlar iş istiyor, hak istiyor
ama sen şiddet uyguluyorsun. İnsana
saygı duymak zorundayız" ifadelerinikul-
landı. 

Net yanıt bekliyoruz

Akdeniz'de Almanlar tarafından baskın
yapılan Türk gemisine de değinen Kılıç-
daroğlu, "Bir gemimiz, uluslararası su-
larda durdurularak hukuksuz yere
arandı. Ne oluyor Allah aşkına? Mavi
Marmara’da da aynısı oldu. Almanya’yı
da İtalya’yı da bizim gemimize uluslar-
arası sularda yaptıkları baskı dolayısıyla
kınıyoruz. Hükümetten bu konuda çok
açık ve çok net bir yanıt bekliyoruz" dedi.
24 Kasım Öğretmen Günü'ne de deği-
nen Kılıçdaroğlu, "Bir ulusun, bir
milletin en güçlü kay-
nağı yetişmiş
insan gücü-
dür. Bir
ül-

keyi söz sahibi yapan insanları yetiştiren-
ler kimler? Öğretmenlerdir. O nedenle
öğretmenler bugün saygın ülkelerinde en
büyük saygı durulacak kişiler olarak gö-
rülürler. Öğretmen aynı zamanda güven
timsalidir. Tüm anne ve babalar çocuk-
larını büyük bir özgüven içinde getirir,
öğretmene teslim eder. Öğretmenler tüm
özverisiyle çocukların sorunlarını çöz-
meye çalışır" diye konuştu. 

Yedi bakan değişti

İktidarın eğitim politikasını eleştiren Kı-
lıçdaroğlu, "Yedi bakan değişti, yedi eği-
tim politikası oluştu. En önemli
düzenleme, beş AK Parti milletvekilinin
teklifiyle yapıldı. Hiçbiri öğretmen de-
ğildi. Çocuklarını okula gönderen AK
Partili annelere sesleniyorum; çocuklar

18 yıldan beri denek olarak kulla-
nılıyor. EBA TV’den

eğitim yapmaya
çalışıyoruz.

21.

yüzyılda, 3 milyon 37 bin öğrencinin in-
terneti yok. 18 yıldır ülkeyi yönetiyorlar.
Sözde bir FATİH projesi yapmışlardı,
öğretmenlere ücretsiz bilgisayar verecek-
lerdi, vermediler; nereye gitti para hâlâ
belli değil. Öğretmenler aynı derse giri-
yor, aynı mesaiyi yapıyorlar, aynı okul-
dan mezun oluyorlar, ama biri
sözleşmeli, biri sürekli diye ayrıma tabi
tutuluyor. Farklı maaşları alıyor. Öğret-
men, öğretmendir. Yıllar geçti öğretmen-
lere 3600 ek gösterge hakkı verilmedi.
100 bin öğretmen emekli olmak için ek
göstergeyi bekliyor" dedi. 

Kaldırmazsanız namertsiniz!

Mevcut iktidarın ekonomiyi deneme-sı-
nama ile götürdüğünü iddia eden Kılıç-
daroğlu, "Geçen hafta faizin
yükseltileceğini söylemiştim ve yükseltildi.
Kim kazandı? Londra’daki tefeciler ka-
zandı. Hani faiz, enflasyonun sebebiydi?
Faiz lobilerinin önünde diz çökmek zo-
runda kaldı! Mademki diz çökün, faizleri
arttıracaktın, bunu biliyorsun.. Peki, 128
milyar doları kime sattın? Pazarcı, taksici,
emekli almadı. 128 milyar doları kime
sattın? Eğer faizler artacaksa Merkez
Bankası Başkanı’nın niye görevden

aldın? Faiz baronlarına karşı kurtuluş
mücadelesi veriyoruz, diyordun.
Şimdi ne oldu? Faiz sebep, enflas-
yon sonuç diyordun. Ne oldu ne
değişti şimdi? Para yok diyorlar.
Para var. 1 trilyon 891 milyar lirayı
10 ayda harcadılar. Vatandaşa
karşılıksız olarak 8 milyar ödedi-
ler. Peki bu süre içerisinde tefeci-
lere ne kadar ödediler? 118 milyar
dolar ödediler. Her saat başı 2 mil-
yon 400 bin dolar para ödeniyor

tefecilere. Benim dokunulmazlığımı
kaldıracaklarmış. Kaldırmazsanız

namertsiniz! Bir canım var, vatanıma,
milletime feda olsun! Sizden mi korka-

cağım" diyerek meydan okudu. 

Türkiye'nin korona virüsle mücadelesi hakkında
sert eleştirilerde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu,

"Covid’i terbiye ettiler herhalde. Belirli saatlerde
kimseye dokunmuyor, belirli saatlerde piyasada

geziyor. Bu nasıl bir anlayış? Herkes uyuyor, gece 
sokaklarda Covid geziyor. Kimse olmadığı için de bu-

laşmıyor. Bütün dünya bize gülüyor. Önlem böyle mi
alınır Allah aşkına? Kimse kusura bakmasın ama Bilim
Kurulu’na da değinmek istiyorum. Siz bir sürü okumuş,
yazmış, akademik kariyeri olan profesörlersiniz. Aranız-
dan bir sözcü seçip, Covid konusunda şu önlemler alın-
malıdır demediniz. Siyasi iktidar size izin vermedi.
Vermediyse, ne işiniz var sizin orada? Türkiye Cumhu-
riyeti’ni dünyada alay konusu yapmaya sizin hakkınız
var mı? Bir sözcü seçemediniz. “Biz söylüyoruz ama

onlar yapmıyorlar” diyorlar. Onlar yapmıyorlarsa
senin orada ne işin var?" diye sordu. 

BÜTÜN DÜNYA 
BİZE GÜLÜYOR

Cok lacka bir acıklama

MHPGenel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin grup toplan-
tısında gündeme ilişkin açıkla-

malarda bulundu. Oldukça sert  bir
konuşma yapan Bahçeli’nin hedefinde
muhalefet partilerinin yanı sıra, corona
kaynaklı ölüm oranları ile ilgili açıklamala-
rından dolayı İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Osman
Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın serbest
bırakılması gerektiğini söyleyen Bülent
Arınç vardı. Türkiye'den Libya'ya boya ve
insani yardım malzemesi taşıyan Türk
bayraklı bir ticaret gemisine yapılan ope-
rasyonu da değerlendiren Bahçeli, eylemi
‘eşkıyalık ve ahlaksız bir tertip’ olarak nite-
lendirdi.

İtibar edilecek yanı yok

"Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze eğiti-
min mecburi şekilde ertelendiğini bu dö-
nemde, öğretmenlerimizin mücadelelerine
devam etmesini takdirle takip ediyoruz"
diyen Bahçeli, "Maalesef virüsün bulaşma
hızı giderek artmaktadır. Aşıyla ilgili çalış-
maların seyri, devlet millet çalışmasının
gücü ve etkinliği virüsle mücadelenin
hangi yönde gideceğini gösterecektir. Hü-
kümet vehametin idrakindedir. Maske,
mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle
uymak büyük bir sorumluluktur. Özellikle
vaka ve vefat sayılarıyla ilgili korku uyan-
dıranların bize göre niyeti kötüdür. İstan-
bul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’nın
Sağlık Bakanlığı’nın verilerini tekzip eden
laçka açıklamalarının itibar edilecek hiç bir

yanı yoktur. Böylesi bir dönemde siyasi
çıkar peşinde koşmak gafilce bir yaklaşım-
dır. Sağlık Bakanımızın geceli gündüzlü
mücadele ederken, belediye işlerinden
başka işlere burnunu sokan bu kendini bil-
mezin amacı nedir? Virüsün bir siyaset ve
ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı
oluşumları tetiklemesi mi amaçlanmakta-
dır. Covid-19’un meslek hastalığı sayıl-
ması konusunda TBMM’de üzerimize ne
düşüyorsa yapacağımızın teminatını veri-
yoruz" ifadelerini kullandı. 

Biz sadece hainleri harcarız

Konuşmasını, "Bir milletin var oluş hakla-
rını müdaafaa cesaretini, kahramanlarla
korkakların mücadelesi belirleyecektir. Bir-
kaç haftadır korkakların, fitnebazların ku-
durmuş emellerini görüyoruz" şeklinde

sürdüren Bahçeli, "Bilhassa, Cumhur İtti-
fakı’yla ilgili çirkin dedikoduları hayretle
takip ediyoruz. Cumhur İttifakı’nın kolon-
larının çatırdadığını söyleyenlerden tutun
da pek çok şey konuşulmuştur. Bazıları da
‘Rota değişikliğine işaret ediyor’ diyerek
akıl yoksunluğunu işaret etmiştir. Kurduk-
ları hayallerden bile malzeme çalan zaval-
lıların sözüne itibar edecek hiçbir vatan
evladı olmayacaktır. Şunu ifade etmek is-
terim ki; MHP ile AK Parti Türk tarihinin
iki ucunu kavrayan iki kahraman millet
eseridir. Biz harcarsak sadece hainleri har-
carız. Cumhur İttifakı siyaseti pazarlık üs-
tüne inşa etmemiştir. Ortak paydası mevki
makam değil, Türk milletinin tarihi hakla-
rıdır. Yolu doğru olanın yükü de ağırdır.
Sayın Cumhurbaşkanımızla hukukumuz,
Türkiye düşmanlarının kafalarının alama-

yacağı kadar tutarlı, ilkeli, karşılıklı mu-
habbete dayalıdır. Cumhur İttifakı Türki-
ye’nin yegane umududur" açıklamasında
bulundu. 

Çakıcı dava arkadaşımdır

Alaattin Çakıcı'nın çok tartışılan açıkla-
malarına da değinen Bahçeli, "Alaattin
Çakıcı benim dava arkadaşımdır, Alaattin
Çakıcı şehidimizin oğludur, Alaattin Ça-
kıcı vatan ve millet sevdalısıdır. Kılıçda-
roğlu anlar mı bilemem. Ülkücüden
mafya, mafyadan da ülkücü olmaz, ola-
maz. Çakıcı bebeklere kurşun sıkmadı, ka-
rakolları ateşe vermedi, yollara mayın
döşemedi. Kılıçdaroğlu eğer mafya gör-
mek istiyorsa birlikte anayasa hazırladığı
teröristlere baksın, onların yüz hatlarını
dikkatle incelesin" dedi. 

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin hedefinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vardı. Bahçeli,
İmamoğlu'nun corona kaynaklı ölüm sayıları ile ilgili açıklaması için 'laçka' yorumu yaparken "Açıklamalarının itibar edilecek hiç
bir yanı yoktur. Virüsün bir siyaset ve ekonomik krize yol açması, demokrasi dışı oluşumları tetiklemesi mi amaçlanmaktadır" dedi

İHANETE YATAKLIK SUÇA İŞTİRAK!
Konuşmasının devamında Bülent Arınç'a
da sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "Halen
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu
Üyesi olan siyaset eskisi bir şahsın, tel-
evizyona çıkıp Sorosçu Osman Kavala ile
terörist Demirtaş'a güzellemeler yapması
kelimenin tam anlamıyla çarpıklık, hatta
ahmaklıktır. Bu şahsın iki suçlunun ser-
best bırakılmasını istemesi suçluyu öv-
mektir, suça iştiraktir, ihanete yataklıktır.
Terörist Demirtaş'ı ve Kürt kökenli kar-
deşlerimizi tanımak için Devran isimli hi-

kâye kitabının okunmasını öneren bu
gafil terör propagandasını alenen, mille-
timizin gözünün içine baka baka yapmış-
tır. Sayın Arınç, biz Kürt kökenli
kardeşlerimizi bir teröristin anlatıldığı ki-
taptan değil, hayatın bizatihi içinden,
milletimizin şerefli mensubu olmaların-
dan, anıda, acıda ve gelecekte birlikte ol-
mamızdan tanıyor ve onlara baktığımız
zaman tıpatıp kendimizi görüyoruz. Dev-
ran isimli kitap bir terör anlatısıdır. Dev-
ran isimli şahıs bir teröristtir” dedi.

201 
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VERGİ NO  AD SOYAD/ÜNVAN ADRES VERGİ DÖNEMİ 

5660342030   KOCAMAN METAL BOYA İNŞAAT MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ.(AHU GÜNER) YEŞİLPINAR MAH.ÇİÇEK SUYU CAD. NO:58/B EYÜPSULTAN İSTANBUL 2010/01-2010/12 3080 11496.15

5660342030   KOCAMAN METAL BOYA İNŞAAT MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ.(AHU GÜNER) YEŞİLPINAR MAH.ÇİÇEK SUYU CAD. NO:58/B EYÜPSULTAN İSTANBUL 2010/04-2010/06 3080 6796.94

5660342030   KOCAMAN METAL BOYA İNŞAAT MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ.(AHU GÜNER) YEŞİLPINAR MAH.ÇİÇEK SUYU CAD. NO:58/B EYÜPSULTAN İSTANBUL 2010/01-2010/03 3080 4699.22

5660342030   KOCAMAN METAL BOYA İNŞAAT MALZEMELERİ TİC.LTD.ŞTİ.(AHU GÜNER) YEŞİLPINAR MAH.ÇİÇEK SUYU CAD. NO:58/B EYÜPSULTAN İSTANBUL 2010/04-2010/06 3080 6897.69

5810166414   NAİLE KOYUNCUOĞLU YUKARI DUDULLU MAH. MODOKO SAN SİT. 6 SK. NO:47 ÜMRANİYE İSTANBUL 2014/01-2014/12 0001 6664.51

5810166414   NAİLE KOYUNCUOĞLU YUKARI DUDULLU MAH. MODOKO SAN SİT. 6 SK. NO:47 ÜMRANİYE İSTANBUL 2014/01-2014/12 0001 6664.50

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/02-2010/02 1084 13165.74

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/02-2010/02 0015 15480.00

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/02-2010/02 3080 46440.00

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/03-2012/03 3080 79462.89

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/03-2012/03 1084 8158.19

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/03-2012/03 0015 17658.42

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/07-2011/07 0015 43443.94

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/07-2011/07 3080 195497.73

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/07-2011/07 1084 24936.82

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/03-2010/03 3080 116410.20

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/03-2010/03 1084 32245.63

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/03-2010/03 0015 38803.40

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/04-2012/04 3080 34746.53

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/04-2012/04 1084 3459.21

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/04-2012/04 0015 7721.45

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/08-2011/08 3080 143753.35

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/08-2011/08 1084 17889.31

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/08-2011/08 0015 31945.19

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/04-2010/04 3080 124164.36

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/04-2010/04 1084 33586.46

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/04-2010/04 0015 41388.12

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/05-2012/05 3080 103009.37

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/05-2012/05 1084 9934.68

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/05-2012/05 0015 22890.97

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/09-2011/09 3080 194880.15

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/09-2011/09 1084 23645.46

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/09-2011/09 0015 43306.70

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/08-2010/08 3080 189780.84

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/08-2010/08 1084 46401.42

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2010/08-2010/08 0015 63260.28

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/06-2012/06 0015 31829.89

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/06-2012/06 3080 143234.51

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/06-2012/06 1084 12922.94

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/10-2011/10 3080 96567.84

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/10-2011/10 1084 11416.46

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/10-2011/10 0015 21459.52

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/01-2011/01 1084 21711.87

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/01-2011/01 0015 32996.76

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/01-2011/01 3080 148485.42

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/07-2012/07 3080 35345.21

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/07-2012/07 0015 7854.49

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/11-2011/11 3080 148006.58

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/11-2011/11 1084 17037.20

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/11-2011/11 0015 32890.35

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/08-2012/08 1084 10857.37

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/08-2012/08 0015 27697.38

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/08-2012/08 3080 124638.21

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/12-2011/12 3080 98758.89

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/12-2011/12 1084 11061.00

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/12-2011/12 0015 21946.42

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/01-2011/12 3074 80000.00

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/10-2012/10 3080 12755.66

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/01-2012/01 3080 171279.14

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/01-2012/01 1084 18650.39

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/01-2012/01 0015 38062.03

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/02-2011/02 3080 34316.51

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/02-2011/02 1084 4911.07

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/02-2011/02 0015 7625.89

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/11-2012/11 3080 28329.84

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/11-2012/11 0015 6295.52

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/01-2012/12 3074 88000.00

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/01-2013/01 0015 13401.59

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/01-2013/01 3080 60307.16

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/01-2013/01 1084 4127.69

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2012/02-2012/02 3080 7190.42

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/04-2011/04 3080 67434.89

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/04-2011/04 1084 9231.09

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2011/04-2011/04 0015 14985.53

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/01-2013/12 3074 64372.78

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/02-2013/02 3080 39179.07

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/02-2013/02 0015 8706.46

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/04-2013/04 1084 6424.87

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/04-2013/04 0015 22945.96

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/04-2013/04 3080 103256.82

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/05-2013/05 3080 54001.53

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/05-2013/05 0015 12000.34

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/06-2013/06 3080 7914.51

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/07-2013/07 0015 21712.72

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/07-2013/07 3080 97707.24

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/07-2013/07 1084 5167.63

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/08-2013/08 0015 3719.44

5870340835   HAKAN KÖSE VATAN MAH. BÜYÜK UYGUR SK. NO:5 DAİRE NO:1 BAYRAMPAŞA İSTANBUL 2013/08-2013/08 3080 16737.48

6070079248   ALİ KÜTÜK (3320372807-TASF.HAL.SUNERGY 

ENDÜSTRİYELÜRÜNLER SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. KANUNİ TEMSİLCİ) ULUKAVAK MAH. BUHARAEVLER 6 SK. NO:3 DAİRE NO:9 MERKEZ ÇORUM 2011/01-2011/12 0010 6090.25

6070090307   DAC MEDİKAL İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ÇAMLIK MAH.DİNÇ SK. MUYAR PLAZA NO:4 DAİRE NO:35 ÜMRANİYE İSTANBUL 2014/01-2014/12 0010 7247.08

6100341878   MAHİR KENT GIDA SANAİÇ VE DIŞ TİCARELTD.ŞTİ. MEHMET AKİF MAH.RECEP AYAN CAD. ÇANKAYA SK. NO:8B ÇEKMEKÖY İSTANBUL 2014/04-2014/06 1086 13891.78

6130655578   MAVİSU YAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş. MİMAR SİNAN MAH. MİMAR SİNAN CAD. BİRLİK İŞ MER. NO:206 KAT:2 

DAİRE NO:6 ÇEKMEKÖY İSTANBUL 2009/10-2009/10 3080 95590.87

6130655578   MAVİSU YAPI SANAYİ VE TİC.A.Ş. MİMAR SİNAN MAH. MİMAR SİNAN CAD. BİRLİK İŞ MER. NO:206 KAT:2 

DAİRE NO:6 ÇEKMEKÖY İSTANBUL 2009/10-2009/10 3080 4968.25

6130690128   MEDİCO KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA TİC. MER. F CAD. NO:275-AS ATAŞEHİR İSTANBUL 2015/04-2015/04 0003 4664.90

6130690128   MEDİCO KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA TİC. MER. F CAD. NO:275-AS ATAŞEHİR İSTANBUL 2015/02-2015/02 0003 4382.18

6130690128   MEDİCO KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA TİC. MER. F CAD. NO:275-AS ATAŞEHİR İSTANBUL 2015/03-2015/03 0003 4129.89

6130690128   MEDİCO KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA TİC. MER. F CAD. NO:275-AS ATAŞEHİR İSTANBUL 2015/05-2015/05 0003 4577.66

6130690128   MEDİCO KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA TİC. MER. F CAD. NO:275-AS ATAŞEHİR İSTANBUL 2015/06-2015/06 0003 5225.34

6130690128   MEDİCO KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ MİMAR SİNAN MAH. ÜSKÜDAR CAD. YEDPA TİC. MER. F CAD. NO:275-AS ATAŞEHİR İSTANBUL 2015/07-2015/07 0003 6309.08

“Sarıgazi Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup,yukarıda adı,soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile tebliğ edilemediğinden
213 sayılı VUK.’un 101-106.maddelerine istinaden ilgililerin ilan tarihinden başlayarak 1 ay içinde Vergi Dairesi’ne bizzat veya bil vekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine
süre ile kayıtlı resme tebliğ yapılacağı,bir ayın sonunda müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.”

CEZANIN MİKTARICEZA NEVİ VERGİ NEVİ VERGİNİN MİKTARI
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat 
Kurum'un, Cumhurbaşkanı Recep

Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 
Fikirtepe'de TOKİ ve Emlak Konut 

tarafından kentsel dönüşüme başla-
yacaklarını açıklaması mağdurlar 

tarafından sevinçle karşılandı. Çevre
ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

"Devlet elini taşın altına koydu. 
Yol haritamızı belirledik" dedi

Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Fi-

kirtepe'nin terkedilmiş bir yer olarak değil
örnek bir şehircilik başarısı olarak anıl-
ması için devletin elini taşın altına koydu-
ğunu belirterek, "Yol haritamızı artık
belirledik ve ete kemiğe bürünecek şek-
liyle sürecimizi yürütüyoruz" açıklamasını
yapmıştı. Fikirtepe'de yıllardır mağduriyet
yaşadıklarını ifade eden sakinler ise açık-
lamayı memnuniyetle karşıladıklarını
ifade etti.

Çok mağdur durumdayız

Fikirtepe mağdurlarından Engin Bayrak,
"10-15 günden beri sosyal medya aracılı-
ğıyla sesimizi duyurmak için tüm arsa
malikleriyle birlikte sesimizi duyurmak
için ne gerekiyorsa yaptık. Sağ olsun
Sayın Cumhurbaşkanımız da arsa malik-
lerinin, vatandaşların 7-8 seneden beri
mağdur olan komşularımızın durumla-
rına el attı. İnşallah yakında TOKİ aracı-
lığıyla, Sayın Çevre ve Şehircilik
Bakanlığımız Murat Kurum aracılığıyla
ve Sayın Cumhurbaşkanımız buranın en
kısa zamanda yapılıp arsa maliklerine
teslim edileceğini söylediler. Kimisi yeri
sattı başka birine sattı, o gitti birine sattı
müteahhit ortadan kayboldular. Böyle-
likle arsalarımızın kimin elinde olduğunu
dahi bilen yok. Bazı arsa sahipleri yerle-
rinde oturuyorlar. 7-8 sene önce yapılan
sözleşmelerle bekleyip duruyoruz, çok
mağdur durumdayız" dedi. Bir diğer
mağdur olan ve hasarlı evi hala yıkılma-
yan Hasan Terzioğlu ise "Devletimize te-
şekkür ediyoruz. Şu anda biz oturuyoruz
ama riskli binalarımız. Allah korusun bir
deprem anında yüzlerce ölü olur. Bir an
önce buranın yapılmasını istiyoruz" diye
konuştu.

10 yıl sürüncemede kaldı

Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Derneği
Başkanı Yasin Bektaş da "Bir anda bu şe-
kilde bir çözümün kapımıza geleceğini
biz beklemiyorduk, 10 yıla yakın süre sü-
rüncemede kalan bir alan burası. İnsan-
larımız gerçekten ciddi manada mağdur

oldu, hem kiraya taşınanlar, hem evleri
yıkılanlar, hem vergisel olarak da bu ağır
yükün altında kalan vatandaşlarımız.
Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız sağ ol-
sunlar sesimizi duydu, buradaki insanla-
rın mağduriyetini duydu, el attı.
Kendisinin talimatıyla, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanımız Sayın Murat Kurum'un da
talimatıyla bu müjdeli haberi dün vermiş
oldu" şeklinde konuştu. 

Bakanlık ofis açıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürü
Yunus Emre Küçük, bu hafta içerisinde
bilgilendirme ofislerinin kurulacağını be-
lirtti. Yunus Emre Küçük şunları söyledi:
"Fikirtepe'de 2012 yılında başlayan bir
süreç vardı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yemizin yapmış olduğu planlar doğrultu-
sunda. Dönüşüm çalışmaları

Fikirtepe'de başlamıştı. 2012 yılında
6306 sayılı bir kanunumuz çıktı. Bu ka-
nunda da yapılan dönüşüm çalışmala-
rında bir takım harçlar ve
düzenlemelerden muaf tutulması yö-
nünde düzenlemeler bulunuyordu. 2013
yılında Fikirtepe Bakanlığımız tarafından
riskli alan ilan edildi. Vatandaşlarımız ve
burada yatırım yapan müteahhitlerimiz
vergilerden harçlardan muaf tutulsunlar
diye riskli alan ilan edilmişti. Gelinen sü-
reçte Fikirtepe'de artık inşaat firmaları-
nın artık işlerini yürütememelerinden
dolayı Bakanlığımız Cumhurbaşkanımı-
zın talimatı ve Bakanımızın talimatıyla,
Fikirtepe'de Bakanlığımızın çalışma yü-
rütmesi yönünde karar alındı. Dün
Bakan Bey burada hem vatandaşları-
mızla hem de müteahhit firmalarla bir
toplantı gerçekleştirdi, artık Bakanlığın
burada işe el koyacağını ve çalışmaları

yürüteceğini söyledi. Biz burada hızlı bir
şekilde sürece dahil olmak durumunda-
yız. Bu hafta içerisinde bilgilendirme of-
islerimizi Fİkirtepe'de vatandaşlarımızın
hizmetine sunacağız. Vatandaşlarımız bu
ofislerden ne şekilde bir çalışma yürüte-
ceğimize dair bilgi alabilirler. Bundan
sonraki süreçte işi beraber yürüteceğimiz
kurum ve kuruluşlarla hemen yol harita-
mızı çizip hemen çalışmalarımıza başla-
yacağız. Bakan Bey'in talimatı
doğrultusunda biz 2023 yılına kadar,
zaten hızlı bir şekilde işin içerisine girdik,
görüşmelerimizi başlattık. Etaplarımızı
belirlemeye başladık, 2023'e kadar da in-
şallah bitirmiş olacağız. İptal olan bir
plan süreci var burada açılan davalardan
dolayı planlama çalışmalarımızı biz ta-
mamladık, son aşamasına geldik. Planı-
mızın ilanı ile birlikte de çalışmalarımıza
hızlı bir şekilde başlayacağız." DHA

BüyüKçeKmece Beledi-
yesi 24 Kasım Öğretmenler
Günü kapsamında anlamlı

bir etkinliğe imza attı. Covid-19 sal-
gını önlemleri göz önünde bulundu-
rularak gerçekleşen etkinlikte 7’den
70’e her yaştan Büyükçekmecelinin
öğretmenler için yazdıkları duygu
yüklü mektuplar uçan balonlar eşli-
ğinde gökyüzüne gönderildi. Görev-
leri başında katledilen şehit
öğretmenler de unutulmadı. Şehit
öğretmenler için yazılan mektuplar
gökyüzüne gönderilirken duygu dolu
anlar yaşandı.

En önemli aktör

Etkinlik hakkında konuşan Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, “Öğretmenler ülkemizin gele-
ceğini emanet edeceğimiz çocukların
yetişmesinde en önemli aktörlerdir.
Öğretmenler çocuklarımızı hangi şu-

urla, hangi inançla yetiştireceklerse
ülkemizin geleceği de o şekilde yön
bulacaktır. İyi yetiştirirlerse ülkemiz
daha yüksek bir ruhla yetişmiş bir
gençlik tarafından alınacak Ata-
türk’ün göstermiş olduğu çağdaş me-
deniyet düzeyine, yüksek medeniyet
düzeyine götürecektir. Onun için öğ-
retmenlik müessesesinin ne kadar
önemli olduğunu herkes çok iyi bili-
yor” dedi. 

Derin iz bıraktılar

“Bugün burada özel bir tören yapıyo-
ruz. 140’dan fazla öğretmenimizi kat-
lettiler” diyen Hasan Akgün,
“Özellikle Doğu bölgelerimizde. On-
ların anısına yazılan mektupları biraz
sonra buradaki arkadaşlarımız, ço-
cuklar gökyüzüne uçan balonla gön-
dererek sanki bir bakıma onların
ruhlarına bir Fatiha okumuş gibi ola-
caklar. Ama onların bizlerde bıraktığı

iz derin. Çünkü ilim irfan öğretmeye
giden öğretmenin katledilmesi çok
acı bir şey. Hepsini rahmet ve şük-
ranla anıyoruz. Ruhları şad mekan-
ları cennet olsun. Öğretmenler
Günü’nde de bir kez daha görevi ba-
şında olan öğretmenlerimize sağlık
esenlik duygularımızla başarılar dili-
yoruz. Öğretmenlikle ilgili mutlaka
yeni bir yasa çıkartılarak öğretmenle-
rin özel statüde memur olarak değer-
lendirilmesi ülkenin geleceği
bakımından öğretmenin şevkinin art-
tırılması bakımından çok önem arz
ettiğini de belirtmek isterim” ifadele-
rini kullandı. Öğretmenler için gök-
yüzüne gönderilen mektupların
ardından Büyükçekmecelilerin Öğret-
menler Günü kapsamında öğretmen-
leri için yazdıkları binin üzerindeki
mektubun yer aldığı “Hepimizin Bir
Öğretmeni Var” sergisinin açılış tö-
reni gerçekleştirildi. BARIŞ KIŞ

140 öğretmenimizi
insafsızca katlettiler
Büyükçekmece’de 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında gerçekleştirilen
etkinlikte yaşamını yitiren ve terör örgütleri tarafından şehit edilen öğretmenler
anısına yazılan yüzlerce mektup uçan balonlarla gökyüzüne gönderildi. Belediye
Başkanı Akgün, “Teröristler  140’dan fazla öğretmenimizi katletti” dedi

www.ankaraekspresi.com

KONUK YAZAR

İlhami IŞIK

T ürkiye’de siyaset, devlete teslim olmuş 
ideolojilerin bir tür cenneti; çünkü siyaset 
ve siyasetçi, nedendir bilinmez, devleti aşma

ihtiyacı duymaz. Oysa devlet bir vasıta, araç yani,
üstelik ideoloji denilen geniş ailenin küçük bir ferdi.
Din, ekonomi, kültür ve hatta bağımsız olabilse 
siyaset bile, devlet aparatından daha üst bir rütbe.
Dünyada işler böyle sıralanıyor ama Türkiye’de her
zaman ve dönemde sıralamanın tepesinde hep dev-
let, görkemli yerini aldı. İşte Türkiye’de devlet-siya-
set ilişkisini baş aşağı sallandıran bu inanç ve
algıdır. Bir toplum, bütün gücüyle sadece devletini
öncelikler listesinin en başına alınca, ilkeler, etik, 
ve ahlakta hızla aşınıyor, itibar kaybediyor. 

Son bir aydır siyaset dünyasında olup biten ve
ama “bu kadar da değil” dediğimiz her şeyin olup
bittiğini hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. 

Yüz seksen derece değişen siyaset dilinin devlete
yansımasının hiç kolay olmadığını ve son beş yılda
yaşanan düşmanlaştırıcı dilin, ülkeyi uzun bir dönem
daha zehirleyeceğini görmemek, saflık olacak diye
düşünüyorum. 

Hayatın hemen hemen her alanına yansımış olan
bu zehirli dil ve duruşun en vücut bulmuş halini 
Devlet mekanizmalarında görüyoruz. 

Ne demek istediğimi yaşadığım uçak yolculuğu ile
anlatayım size. 

Dün, Gelecek Partisi’nin Siirt il kongresini
izlemek için uçakla Siirt’e giderken -evet giderken
diyorum ama- bir türlü Siirt hava alanına inemedik,
neredeyse bir buçuk saat havada bekletildik. 

Pilot sürekli “Sayın yolcularımız, meteorolojik
nedenlerden ötürü Siirt hava alanına inemiyoruz,
yeteri kadar yakıtımız vardır" diyordu.

Bu anons her on dakika da bir tekrar ediliyordu. 
İstanbul-Siirt arası bir saat 15 dakika. 
Biz o süreye ilaveten tam bir saat 15 dakika Siirt

semalarında dolaştık.
Evet, Siirt hava alanının üzerindeyiz, ama inemiyoruz! 
Sis var deniliyor, ama camdan bakılınca yer 

görünüyor ve sis yok. 
Dakikalar geçmek bilmiyor. 
Pilotun anonsu da bitmiyor. 
"Yeteri kadar yakıtımız vardır " 
Nihayet bir saat 15 dakika sonra uçak iniş yaptı. 
Hava alanı güneşlik. 
Ve sisten eser yok. 
Niye, neden diye sormaya başladık, ama bir

cevap alma şansımız olmadı. 
Bir iddiaya göre, bizden hemen önce iktidara yakın

bir işadamı özel uçakla aynı hava alanına inmişti! 
Ve AK Parti’nin de aynı saatlerde kongresi 

olduğunu öğreniyorduk. 
Muhalefet liderlerinden ve Eski Başbakan Ahmet

Davutoğlu’nun içinde olduğu uçak havada bir saat
15 dakika dolaşırken, iktidara yakın bir işadamının
özel uçağı hemen hava alanına iniş yapabilidiyse,
çok ilginç! 

Meteorolojik engel, sadece muhalefet uçağı 
inerken oluşmuştu galiba!

Ve il kongresini saat 14’te yapmak durumunda olan
Gelecek Partisi, ancak saat 16’da kongresini yapabildi. 

İki saatlik gecikmeyle sanırım Gelecek Partisi’ni
seçmenler nezdinde beceriksiz olarak göstermek is-
tediler. Hiç kimse iki saatlik gecikmeyle beceriksiz
damgası yemez. Ama iki saatlik bariyerlerle engel-
lenmiş bir gecikme mutlak şekilde mağdur yaratır.
Bu küçük ayak oyununu öyle sanıyorum ”güvenlik”
nedenlerini bahane ederek açıklamaya çalışacaklar-
dır. Tabi eğer, açıklama yapma nezaketi, hala bir
vicdan olarak zihinlerde varlığını sürdürüyorsa. 

Bürokrasinin, güvenlik yöneticilerinin ve mülki
idarecilerin keyfi davranışlarını yazmıyorum bile. 

Bildiğim tek şey: Bir parti devlet olmuş. 
Devlet, parti devleti haline gelmiş. 
Bu vahim tablo devam etmemeli. 
Yazıktır… 
Günahtır… 
İktidar, ancak kaliteli bir muhalefetle kaliteli 

bir iktidar olabilir.

10 SENELIK
CILE BITIYOR

Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı İstanbul 
Altyapı ve Kentsel 
Dönüşüm Müdürü
Yunus Emre Küçük, bu
hafta içerisinde 
Fikirtepe’de 
bilgilendirme 
ofislerinin 
kurulacağını belirtti. 

BeyliKdüzü Belediyesi, bir süredir
hazırlıklarını sürdürdüğü Rıfat Ilgaz
Eğitim Tarihi Müzesi’ni 24 Kasım

Öğretmenler Günü’nde tamamladı. Hababam
Sınıfı romanıyla tanınan değerli yazar Rıfat Il-
gaz’ın hatıralarının yanı sıra Cumhuriyet eğitim
tarihi objelerinin sergilendiği müzeyi, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, müze-
nin küratörü Sunay Akın ve Rıfat Ilgaz’ın oğlu
Aydın Ilgaz, Halk TV’de yayınlanan Görkemli
Hatıralar programının canlı yayınında anlattı.
Müzik öğretmeni Saide Feray Köroğlu’nun koro
şefliğini yaptığı Çocuk Kalpler Kumpanyası’nın
genç sesleri birbirinden güzel şarkılarıyla yayına
renk kattı. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat
Merkezi’nde hayata geçen müzede pek çok
yazar ve şairin isminin ölümsüzleştirildiğini belir-
ten Başkan Çalık, başta müzenin tasarımcısı
olan Ayhan Doğan olmak üzere tüm emeği ge-
çenlere teşekkürlerini iletti. 

Müze kendini geliştirecek

Müzecilik ve eğitim tarihiyle ilgili hikâyelerin yanı
sıra müzeye dair bilgiler de paylaşan Sunay
Akın, “Devasa kitapların sırtında yazar ve şairle-
rin isimleri yazıyor. Burası gelişime açık bir yer ve
eklemeler yapılacak. Yazarlar çoğaldıkça müze
kendini geliştirecek. Başkan bu ülkenin öğret-
menlerine moral olsun diye müzenin özellikle 24
Kasım’a yetişmesini istedi. Müzeciliği anlamaz-
sak adalet ve demokrasi gibi pek çok kavramı ko-
ruyamayız. Toplumu aydınlatmak için yerel
yönetimler çok önemli. Ben de bu proje için beni
Mehmet Murat Çalık anlar dedim ve onunla
paylaştım. Beylikdüzü’ne gerçekleştirdiğim bir
ziyaret sırasında Yaşam Bahçesi’nde korkuluğun
önünde konuştuk ve bu müze orada doğdu”
diye konuştu. ÖZGÜR TOPUZ

BİZİM İCİN COK
ÖZEL BİR MÜZE

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle
İlçe Milli Eğitim Müdürü Paşali Beşli’yi
ziyaret eden Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, Beşli'ye çiçek takdim etti.
Beşli’ye yaptığı ziyaretin ardından Milli Eğitim
Müdürlüğündeki şube müdürlerini de tek tek ziya-
ret eden Başkan Bozkurt, eğitimcilerin Öğretmen-
ler Günü'nü kutladı. İhtiyaç duymaları halinde
Esenyurt Belediyesi olarak tüm öğretmenlerin ya-
nında olacaklarını vurgulayan Başkan Bozkurt,
“Çocuklarımızı yarınlara hazırlayan öğretmenleri-
mize minnettarız. Emekleriniz için hepinize ayrı
ayrı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı. 
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Abd'de sağlıkçıların tatil sezo-
nunda toplantıların sınırlandırıl-
ması yönündeki tavsiyelerine

rağmen Beyaz Saray koronavirüs (Kovid-19)
salgını gölgesinde Şükran Günü etkinliğine
hazırlanıyor.- Beyaz Saray’da yaklaşık 30 yıl-
dır yapılan Şükran Günü hindisinin kesilme-
yip ABD Başkanı tarafından “affedilmesi”
töreni öncesi affedilecek Corn ve Cob adlı
hindiler başkent Washington DC'deki Wil-
lard Oteli'ne geldi. Beyaz Saray’dan yazılı ya-
pılan açıklamada, ABD Başkanı Donald
Trump’ın geleneksel Şükran Günü hindisinin
resmi affına devam edeceği belirtildi. Bu yılın
Ulusal Şükran Günü hindilerinin ‘Mısır’
(Corn) ve ‘Koçan’ (Cob) isimlerinin verildiği

duyuruldu. Corn ve Cob'un Ulusal Hindi Fe-
derasyonu Başkanı Ron Kardel ve Iowa eya-
letinde bulunan Walcott şehrindeki bir çiftçi
tarafından yetiştirildiği ifade edildi. Bugün
Beyaz Saray’da yapılacak ‘Hindi Affı’ töre-
ninden sonra iki hindinin de Iowa Eyalet
Üniversitesi kampüsündeki yeni evlerine
gönderileceği bildirildi. Affedilmeyi bekleyen
hindilere ise ilgi oldukça yoğun.

Hindi affı geleneği 

Öte yandan, ABD Başkanı Şükran Günü ön-
cesinde iki hindiyi affediyor. 1963 yılında
Başkan John F. Kennedy, Ulusal Hindi Fede-
rasyonu tarafından hediye olarak gelen hin-
diyi geldiği çiftliğe geri göndermişti. DHA

iSpAnyA Kralı 6. Felipe, koronavirüs testi
pozitif çıkan bir kişi ile temasta olduğu ge-
rekçesiyle karantinaya alındı. İspanya Krali-

yeti tarafından yapılan açıklamada, Kral VI. Felipe'nin
korona virüs testi pozitif çıkan bir kişi ile temasta bu-
lunduğu bildirildi. 10 gün boyunca karantinada kala-
cak olan İspanya Kralının tüm programı iptal
edilirken, İspanya Kraliçesi Letizia Ortiz, kızları Astu-
rias Prensesi Leonor ve Prenses Sofa'nın normal
programlarına devam edeceği bildirildi. Öte yandan,
İspanya'daki koronavirüs bilançosuna göre, salgın
başladığından bu yana yaklaşık 1,6 milyon koronavi-
rüs vakası görülürken, 43 bin 131 ölüm kayıtlara geçti.

Netanyahu, Bahreyn’i ziyaret edecek

iSrAil Başbakanı Benjamin Netanyahu,
Bahreyn’i davetli olarak ziyaret edeceğini
ifade ettiği açıklamasında “Bu kadar kısa

sürede halkımıza ve ülkelerimize barışın meyvele-
rini ulaştırmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu yüzden
(al-Khalifa) beni Bahreyn'e resmi bir ziyaret için
davet etti ve bunu mutlu bir şekilde yapacağım”
dedi. Daha önce Bahreyn’den gelen resmi bir
heyet, Çarşamba günü İsrail’i ziyaret etmişti. Öte
yandan, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin
(BAE) İsrail ile anlaşmaya varması sonrası, Tel
Aviv ile normalleşecek sıradaki ülkenin Suudi Ara-
bistan olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı
Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar Yar-
dımcısı Clarke Cooper, söylentileri doğrular nite-

likte açıklamalarda bulundu. İsrail merkezli Jeru-
salem Post'a konuşan Cooper, "birçok Suudi'nin
İsrail ile normalleşmeyi dört gözle beklediğini"
ifade etti. Geçen hafta sonu ABD Dışişleri Bakanı
Mike Pompeo'ya Suudi Arabistan ziyaretinde eşlik
eden Cooper, "İsrail ile normalleşme arayışına du-
yulan ilgi, Arap devletleri arasında var. Bunu, Birle-
şik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de gördük” dedi.
Diğer yandan, İsrail Başbakanı Benyamin Netan-
yahu, Pazar günü gizlice özel jetiyle Suudi Arabis-
tan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman'la
görüştüğü iddia edilmiş, Tel Aviv yönetimi iddiaları
doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu. İsrail,
15 Eylül'de Beyaz Saray'da BAE ve Bahreyn ile iliş-
kileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı. DHA

A BD'de 46'ıncı başkan seçilen Joe
Biden görevi, ABD Başkanı
Donal Trump'tan devralma çalış-

malarına başladı. Trump, 3 Kasım'da ya-
pılan ve Biden'in zaferiyle sonuçlanan
başkanlık seçimlerine ilişkin Twitter hesa-
bından açıklamalarda bulundu. Trump,
paylaşımında "Emily ve ekibinin ilk proto-
kollerle ilgili yapılması gerekeni yapmasını

öneriyorum ve ekibime de aynısını yap-
masını söyledim" ifadelerini kullandı.
Trump'ın açıklamalarının ardından Seçil-
miş Başkan Joe Biden, ‘başkanlık devri’
için bir web sitesi adresi yayınladı.

Seçilmiş başkan ünvanı var

Biden'ın yayınladığı Web sitede “Geçiş
(Devir), mevcut yönetim ile Biden-Harris

yönetimi arasındaki güç aktarımının başa-
rılı olmasını sağlamaktan sorumludur. Se-
çilmiş Başkan Joe Biden ve Seçilmiş
Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eşbaş-
kanlar, çeşitli bir danışma kurulu ve sek-
törlerden saygın liderler ve personel
tarafından yönetilen geçiş ekibi, Seçilmiş
Başkan Biden ve Seçilmiş Başkan Yardım-
cısı Harris’e ülkemizin ‘Birinci Günde’

karşılaştığı acil zorluklarla başa çıkmasına
yardımcı olmak için hazırlık yapıyor” ifa-
deleri yer aldı. Biden'ın paylaştığı web site-
sinde ayrıca ABD yönetiminde çalışmak
isteyenler için 'özgeçmiş' başvuru bölümü
dikkat çekti. Seçilmiş Başkan Joe Biden,
başkanlık devri için açıklamasını yazılı
olarak sosyal medyadan paylaşırken “Se-
çilmiş Başkan” unvanını kullandı. DHA

FrAnSA'nın başkenti Paris'te
Saint Denis banliyösü yakınla-
rındaki mülteci kampı polisin

düzenlendiği operasyonla tahliye edilme-
sinin ardından, ülkedeki Cumhuriyet
Meydanı'na toplanan polis ile mülteciler
arasında arbede yaşandıFransa'nın baş-
kenti Paris'te Saint Denis banliyösü yakın-
larındaki kampta barınan 2 binden fazla
mülteci, polisin sabahın erken saatlerinde
düzenlendiği operasyonla tahliye edildi.
Tahliye edilen mülteci kampının ardından
mülteciler, Paris’in 3,10 ve 11’inci bölge
arasındaki sınırda yer alan Cumhuriyet
Meydanı'na (Place de la République) yer-
leşmek için toplandı. Fransız polisi mülte-
cilere müdahalelerde bulundu.
Cumhuriyet Meydanı'na toplanan polis ile
mülteciler arasında arbede yaşandı. Fran-

sız polisi dün gece mültecilerin koşullarını
protesto etmek için Paris'e yerleştirilen 500
çadırı kaldırdı. Fransa İçişleri Bakanı Ge-
rald Darmanin sosyal medya hesabı üze-
rinden yaptığı açıklamada Cumhuriyet
Meydanı'ndaki mülteciler ile polis ara-
sında yaşanan bazı görüntülerden dolayı
şoke olduğunu ve polisten konuyla ilgili
ayrıntılı bir rapor talep ettiğini söyledi.

2 bin kişi tahliye edilmişti

Fransa'nın başkenti Paris'te Saint Denis
banliyösü yakınlarındaki kampta barınan
2 bindenden fazla mülteci, polisin sabahın
erken saatlerinde düzenlendiği operas-
yonla tahliye edilmişti. Söz konusu kamp-
tan tahliyee dilen kişilerin genellikle
Afganistan, Somali ve Sudan uyruklu ol-
duğu ifade edilmişti. DHA
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İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, Körfez devleti Bahreyn’i 
Veliaht Prensi Salman al-Khalifa'nin davetlisi olarak "yakında" ziyaret edeceğini açıkladı

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, Trump’ın ‘başkanlık
devri’ için yaptığı açıklamadan dört saat sonra, “Devir” için web sitesi adresi paylaştı

Beyaz Saray’da yaklaşık 30 yıldır yapılan Şükran Günü
hindisinin kesilmeyip ABD Başkanı tarafından “affedil-
mesi” töreni öncesi affedilecek Corn ve Cob adlı hindiler
başkent Washington DC'deki Willard Oteli'ne geldi

Trump ve hindileri

Fransa'da gerilim devam ediyor

BAŞKANLIĞIN DEVRİ İÇİN İNTERNET ÜZERİNDEN ÇALIŞMA BAŞLATILIYOR

Kral karantinada

AzerbAycAn Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
ve eşi Mihriban Aliyeva, 27 yıl sonra
Ağdam’a tarihi ziyaret gerçekleştirdi. Cum-

hurbaşkanı Aliyev'in kendi kullandığı araçla Ağdam’da
temaslarda bulundu.Azerbaycan First Lady'si Mehri-
ban Aliyeva da sosyal medyadan İlham Aliyev'le
Ağdam ziyaretlerine ilişkin görüntüleri paylaştı. Ağ-
dam'daki Ulu Cami'yi ziyaret eden Aliyev çifti, camide
dua etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev,
Ağdam’a 27 yıl sonra geldiğini burayı tek bir kurşun
bile atmadan kurtardıklarını ifade etti. Aliyev, düşmanı
savaş alanında mağlup ederek Ağdam'dan çekilmek
zorunda bıraktıklarını kaydetti.Aliyev, Ermenistan güç-
lerinin burada birkaç savunma hattı kurduğunu anlattı.

Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkon-
solosluğu'na 2 Ekim 2018'de girdikten sonra
bir daha kendisinden haber alınamayan ve

daha sonra öldürüldüğü ortaya çıkan gazeteci Cemal
Kaşıkçı'yı katlettikleri iddiasıyla 20 Suudi sanığın gıya-
bında yargılandığı duruşma görüldü. Tanık olarak din-
lenen Ayman Nour, Kaşıkçı, Kahtani ve ailesi
tarafından tehdit edildiğini söylüyordu. Kahtani Suudi
kraliyet ailesine yakındır" dedi. Cemal Kaşıkçı’nın öl-
dürülmesine ilişkin görülen duruşmanın ardından
basın açıklaması yapan tanık Ayman Nour, Suudi Ara-

bistan’ın yasama sisteminde
şeffaf davranmadığını belirte-
rek, yargılamanın Türkiye’de
yapılmasından memnun ol-
duğunu söyledi. İstanbul 11.
Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki
duruşmaya, sanıklar Ahmet
bin Muhammed el-Asiri ve
Suud el- Kahtani'nin de bu-
lunduğu firari 20 sanık katıl-
madı. Sanıkları CMK'dan
atanan avukatları temsil etti.
Müşteki Hatice Cengiz avu-

katıyla birlikte duruşmaya katıldı. Mahkeme başkanı,
Cemal Kaşıkçı'nın ölümünden sonra suç delillerini yok
ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 4 şüpheli
hakkındaki davanın, birleştirilmesine karar verildiğini
belirtti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de duruş-
maya katılma talebinde bulundu.

Suudi kraliyet ailesine yakındı

Duruşmada, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı Ayman Nour
tanık olarak dinlendi. Nour, "Cemal Bey'i 30 senedir ta-
nırım. Londra'da bir dergi projesinde beraber çalıştık.
Ölümüne kadar arkadaşlığımız devam etti. Kaşıkçı,
Kahtani ve ailesi tarafından tehdit edildiğini söylü-
yordu. Kahtani Suudi kraliyet ailesine yakındır" dedi.
2015'ten beri İstanbul'da yaşadığını ifade eden Nour,
"Kaşıkçı bana 2016'da Emir Bin Selman ile buluşaca-
ğını söyledi. Gelecek yılın bütçesiyle ilgili tartışmaya
girdiğini söyledi. En son Bin Selman ona 'Sen orada
Ayman Nour'la neden görüşüyorsun' dedi. Cemal
orada cevap vermemiş, Türkiye'ye geldiğinde benimle
fotoğraf çekildi. Fotoğrafı sosyal medyadan paylaşarak
cevap vermiş oldu. Selman, Arap Baharına zıttı, benim
de Bin Selman'ı sevmediğimi biliyordu" şeklinde ko-
nuştu. Nour, beyanlarını şu şekilde sürdürdü: 
"İlk kez onun bu kadar sert açıklama yaptığını gördüm.
Bir hafta sonra İstanbul'a gelmesine de şaşırdım.”

27 yıl sonra
Ağdam’dalar

Cemal Kaşıkçı
davasında tanık
dinlemesi yapıldı
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ÇÖZÜMLER



“ Seçilmiş Anlar”, Şakir Eczacı-
başı’nın fotoğrafçılık kariyerine
başladığı 1960'lı yıllarda çek-

tiği izlenimci fotoğraflarının yanı sıra
1980’li yıllardan itibaren fotoğrafın
teknik imkânlarını kendine özgü bir
yaklaşımla yorumladığı çalışmalarını
izleyicilerle buluşturuyor. Eczacıbaşı
Topluluğu’nun sponsorluğunda ger-
çekleşen sergi, Şakir Eczacıbaşı’nın
“doğal halde olduğumuz yerler” ola-
rak tarif ettiği sokakları ve binlerce
yıldır birçok uygarlığa ev sahipliği
yapmış Anadolu coğrafyasının çok
katmanlı yapısını yansıtıyor. Sanatçı-
nın insan merkezli çalışmaları ile
kültür sanat alanında döneminin
önemli aktörlerinin portrelerine yer
veren sergi, aynı zamanda sanatçı-
nın “evrensel bir iletişim arama” ar-
zusunu da gözler önüne seriyor.
“Seçilmiş Anlar” adlı sergi, sanatçı-
nın fotoğrafladığı öznelerin “içinde
bulundukları ortamla, diğer insan-
larla, araçlarla ve yollarla kurdukları
ilişkiyi” aktardığı yapıtlara odaklanı-
yor. Sanatçının, İstanbul Modern
Sanat Müzesi Fotoğraf Koleksiyo-
nundaki pek çok çalışmasının yanı
sıra Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı’na
bağışladığı fotoğraf koleksiyonun-
dan bir seçkinin yer aldığı sergide,
300’ü aşkın fotoğraf bulunuyor.

Eczacıbaşı'nı anıyoruz

Fotoğraf sanatıyla 1960'larda ilgilen-
meye başlayan Şakir Eczacıbaşı’nın
yapıtlarıyla yurtiçi ve yurtdışında
büyük ilgi çekerek çağdaş fotoğraf
sanatçıları arasında yerini aldığını
vurgulayan İstanbul Modern Yöne-
tim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı,
“Aramızdan ayrılışının 10. yıldönü-

münde kültür ve sanat dünyasına
sayısız katkı sağlayan Şakir Eczacı-
başı’nı onun objektifine yansıyan an-
larla anmak istiyoruz. Çok yönlü
kişiliğinin yanı sıra Türkiye fotoğraf
tarihindeki yerini fotoğrafın biçim-
selliğini sorgulayarak; çalışmala-
rında gündelik hayatın devinimini,
belirsizliklerini ve değişimlerini yan-
sıtarak bulan Şakir Eczacıbaşı’nın
seçtiği anları, İstanbul Modern’deki
sergisiyle izleyiciye sunmanın mutlu-
luğunu yaşıyoruz."

Geçmiş çok değerli

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Ata-
lay Gümrah da, fotoğraf tutkusunu
“Fotoğraf çekiyorum, çünkü yaşadı-
ğım anları görüntülemek, geçmişimi
imgelerle anımsamak istiyorum. Yal-
nızca anımsamak için değil, onları
izleyiciyle de paylaşmak istiyorum”
diyerek anlatan Şakir Eczacıbaşı’nı
aramızdan ayrılışının 10. yılında bu
özel sergiyle anmaktan mutluluk
duyduğunu belirtti.
Gümrah, “Seçilmiş Anlar” sergisi ile
eşzamanlı olarak Şakir Eczacıba-
şı’nın aramızdan ayrılmadan kısa bir
süre önce hazırlıklarını tamamladığı
son kitabı “Seçilmiş Anlar”ı da Dr.
Nejat F. Eczacıbaşı Vakfı aracılığıyla
10 yıl sonra günyüzüne çıkararak sa-
natseverlerle buluşturduklarını dile
getirdi. Atalay Gümrah, hazırlıkları
uzun zamandır sürdürülen ve Şakir
Eczacıbaşı’nın sanata olan tutku-
suna, biyografisine ve fotoğraf sana-
tının örneklerine detaylı olarak yer
verilen sakireczacibasi.com adresin-
deki web sitesini yayına aldıklarını
da ifade etti.

Kameranın arkasındaki tutku

Serginin küratörü Bülent Erkmen,

serginin Eczacıbaşı’nın hayata
bakısı̧ndaki anların çesi̧tliligĭni, ren-
kliligĭni, sıradan anlara sıra dısı̧ bir
duygu yükleyen görüntülerini aktar-
dığını dile getiriyor.
Erkmen, “Şakir Eczacıbası̧, yapmak
istediklerine, ilgilerine, ilgilendikle-
rine, hayata ve fotogr̆afa iştahla,
cosķuyla yaklası̧rdı. Baktığı, gor̈dügü̆
her sȩyin, her anın fotogr̆afını çekti.
50, 100, 150 fotogr̆af onun, sesine
de benzeyen gürül gürül fotogr̆af
dünyasını anlatmaya yetmez. Sergi,
300’ü aşkın fotoğrafla, Eczacıba-
şı’nın yerinde duramayan, kıpır kıpır
kamerasının arkasındaki çok yönlü
tutkuyu bu kapsamlı seçkiyle anlat-
mayı hedefliyor,” dedi. Şakir Eczacı-
başı’nın “Seçilmiş Anlar” adlı
kitabının yanı sıra sergiye özel olarak
hazırlanan bir ürün seçkisi de İstan-
bul Modern Mağaza’da sanatsever-
lerle buluşuyor.

KÜLTÜR SANAT
ÇARŞAMBA 25 KASIM 2020

Müdürlüğümüze Bağlı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin İhtiyacı Olan Seyrantepe Sağlık
Kompleksi Tıbbi Atık Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2020/622813
1-İdarenin
a) Adresi : Peykhane Caddesi No:8 ÇEMBERLİTAŞ/ FATİH/546
b) Telefon ve faks numarası : 0212 453 08 91 - 2125180712
c) Elektronik Posta Adresi : ism34satinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Müdürlüğümüze Bağlı Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve 

Araştırma Hastanesinin İhtiyacı Olan Seyrantepe Sağlık Kompleksi Tıbbi 
Atık Binası Yapım İşi. İnşaat İşleri, Makina Tesisatı ve Elektrik 
Tesisat işlerini içermektedir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Seyrantepe/İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler - Satınalma Birimi 

5.Kat (Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş /Fatih / İSTANBUL)
b) Tarihi ve saati : 09.12.2020 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırıla-
maz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık 
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde belirtilen BIII Grubu İşler (Bina İşleri) Benzer İş Olarak Kabul 
Edilecektir. 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Mali Hizmetler - Satınalma Birimi 5.Kat
(Peykhane Cad. No: 8 Çemberlitaş /Fatih / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-
liyle anahtar teslimi götürü bedel 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 (N) : 1,00
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - İSTANBUL AVRUPA SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1264037)
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SECILMIS ANLAR
GORUCUYE CIKTI
İstanbul Modern, iş insanı ve fotoğraf sanatçısı Şakir Eczacıbaşı’nın
aramızdan ayrılışının 10. yıldönümünde “Seçilmiş Anlar” adlı
sergiye ev sahipliği yapıyor. Eczacıbaşı Topluluğu’nun
sponsorluğunda, küratörlüğünü Bülent Erkmen’in üstlendiği 
sergi, 25 Kasım 2020 - 31 Mart 2021 tarihleri arasında görülebilir

1929 yılında İzmir’de doğan Şakir Eczacı-
başı, Robert Kolej’deki öğreniminden
sonra, Londra Üniversitesi Eczacılık
Okulu’nda okudu. Türkiye’ye dönüşü son-
rası 1953 yılında Vatan gazetesinin ünlü
Sanat Yaprağı ekinin yayıncıları arasında
yer aldı. Fotoğraf sanatıyla ilk kez 1960’lı
yıllarda ilgilenmeye başlayan Şakir Eczacı-
başı, yapıtlarıyla yurtiçi ve yurtdışında
büyük ilgi çekerek çağdaş fotoğraf sanatçı-
ları arasında seçkin bir yer elde etti. Türki-

ye’de on beş, çeşitli batı ülkelerinde yirmi
beş fotoğraf sergisi düzenledi; seçme fo-
toğraflarını içeren Anlar/Moments (1983),
Türkiye Renkleri (1997), Kapılar ve Pence-
reler (2001), Bir Seçki: 1965–2005 (2005)
kitapları yayımlandı.
Sanatı “dünyayı belli bir kişisel yorumla
yeniden üretme uğraşı” olarak özetleyen
Şakir Eczacıbaşı, fotoğrafın yanı sıra kültür
sanat alanında önemli roller aldı. İlerleyen
yıllarda Türk Sinematek Derneği kurucu-

luğu ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı Yöne-
tim Kurulu Başkanlığı gibi görevleri de üst-
lenen sanatçı, dönemin kültür sanat
alanına yön veren isimlerinden biri oldu.
1968 yılından başlayarak 2010 yılındaki
vefatına kadar İstanbul, Türkiye’den İnsan
Manzaraları, Balıkçılar, Evler, Yollar… So-
kaklar, Çarşılar... Pazarlar, Kahvehaneler
gibi 43 tema üzerine, seçkin yazar ve fo-
toğraf sanatçılarının yer aldığı Eczacıbaşı
Renkli Fotoğraf Yıllıkları’nı hazırladı; bu ya-

yınlarda bilinmeyen birçok genç fotoğraf-
çıyı da tanıttı. Bernard Shaw’dan 
Gülen Düşünceler (1995), Oscar
Wilde’dan Tutkular, Acılar, Gülümseyen De-
yişler (2001) adıyla yaptığı derleme kitap-
ları büyük ilgi uyandırdı. Türkiye’de hem iş
hem sanat dünyasına büyük katkılarda bu-
lunan Şakir Eczacıbaşı’nın vefatından önce
tamamladığı Çağrışımlar, Tanıklıklar, 
Dostlukla  adlı anıları 2010 Eylül ayında
yayımlandı.

Şakir Eczacıbaşı kimdir? 

Antik kentin güzelliği
Çaycuma ilçesine bağlı
Çayır köyünde bulunan
Çayır Su Mağarası, bin-

lerce yıllık tarihiyle, geçmişi günü-
müze taşıyor. Filyos beldesinde
bulunan, Karadeniz'in Efesi olarak ad-
landırılan M.Ö. 6'ncı yüzyılda kurulan
ve M.S. 13'üncü yüzyıla kadar yerleşi-
min bulunduğu tahmin edilen Teion
Antik Kenti'nin suyunu karşılaya ma-
ğaraya su taşıyan dere ile çevresin-
deki ağaçlar, güzelliğiyle göz
kamaştırıyor. Filyos beldesinden Çayır
köyüne uzanan hatta bulunan derenin,
Sofular köyü kısmında binlerce yıldır
suyun aşındırdığı kaya parçaları bulu-
nuyor. Doğaseverlerin sonbaharın gel-
mesiyle yürümek içn tercih ettiği dere
çevresindeki sararan yapraklar da
renk cümbüşü yaşatıyor.

Mutlaka görülmesi gerek 

Zonguldak'ta 28 yıldır mağara ve tu-
rizm üzerine araştırmalar yapan Engin

Zaman, bölgedeki dere yatağının M.Ö.
6'ncı yüzyılda kurulan Teion Antik Ken-
ti’nin su ihtiyacını karşılamasıyla ön
plana çıktığını söyledi. Dere yatağın-
daki güzelliğin herkes tarafından gö-
rülmesi gerektiğini ifade eden Zaman,
"Çayır köyü mağarasına giden bir yol
üzerindeyiz. Burası sadece doğa içeri-

sinde patikadan yürümek değil ayrıca
dere yatağında çok keyifli tabakaları
da görmek ayrı bir güzellik. Burada ta-
bakalar üzerinde gezebileceğiniz çok
güzel bir alan. Burası Zonguldak'ın en
yüksek noktasından mağaraya giden
bir hat. O nedenle çok güzel bir nokta"
dedi. DHA

Zonguldak'ta,Teion Antik Kenti'nin su ihtiyacını karşılayan, Çayır Su Mağarası'na su taşıyan
orman içindeki dere, muhteşem manzarasıyla görenleri kendisine hayran bırakıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, "Eğitimciler kül-
türden ve sanattan besle-

nirler. Tarihe de baktığımızda
görüyoruz birçok büyük edebiyatçı
öğretmen kökenli ve onlar Türk edebi-
yatına çok önemli eserler kazandır-
mışlar." ifadesini kullandı. Öğretmen
Yetiştirme ve Geliştirme Genel Mü-
dürlüğünce "Yuva" temasıyla bu yıl
ikincisi gerçekleştirilen "Hasan Ali
Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü
Yazma Yarışması" ödülleri on-line or-
tamda düzenlenen törenle sahiplerini
buldu. Selçuk, törende yaptığı konuş-
mada, öğretmenlerle sanat vesilesiyle
bir araya gelmenin mutluluğunu taşı-

dığını ifade ederek, "Öğretmenler
Günü" arifesinde yapılan bu törenin
sıradan bir organizasyon olmadığını
kaydetti. Bunun, merkezinde insan
olan öğretmenlik mesleğini icra eden-
lerin, sahip olması gerektiği ruh inceli-
ğinin görüldüğü bir
etkinlik olduğunu belir-
ten Selçuk, "Eğitimciler
kültürden ve sanattan
beslenirler. Tarihe de
baktığımızda görüyoruz
birçok büyük edebiyatçı
öğretmen kökenli ve
onlar Türk edebiyatına
çok önemli eserler ka-
zandırmışlar." ifadesini

kullandı. Bakanlığa düşen görevin
edebiyata emek veren öğretmenlerin
teşvik edilmesi, tüm toplumun ve ço-
cukların sanatla yoğrulmasına imkan
sağlanması olduğunu vurgulayan Sel-
çuk, şöyle devam etti: "Öğretmenleri-

mizin çalışmalarını,
ülkenin kılcal damarla-
rından süzülüp gelmiş
usta işi eserler olarak gö-
rüyorum ve geleceğe
dair umutlarım artıyor.
Bütün öğretmenlerimi-
zin yazma tutkusunun
hiç sönmemesi temenni-
sinde bulunuyorum.
Kutluyorum.”

"Hasan Ali Yücel Öğretmenler Arası Kısa Öykü Yazma Yarışması" 
ödülleri on-line ortamda düzenlenen törenle sahiplerini buldu

Ödüller sahiplerini buldu

Ziya
Selçuk
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Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında oynadığı kritik maçta
10 kişi kalan Kayserispor'a karşı üstünlüğünü koruyamayan
Galatasaray, bu sezon ligde 10'uncu puan kaybını yaşadı

Orhun Ene imzayı attı

Yolumuzdan dönmeyiz

Sinan Erdem Spor Salo-
nu'nda yapılan imza törenine
katılan TBF CEO'su Ömer
Onan, "Bildiğiniz üzere kısa
bir süre önce Başantrenörü-
müz Ufuk Sarıca ile yolları-
mızı ayırdık. Kendisine milli
takımımıza yapmış olduğu
hizmetler ve verdiği katkılar-
dan dolayı teşekkür ediyoruz.
A Milli Takımımızın yeni ba-
şantrenörü Orhun Ene, Türk
basketbolunun yetiştirdiği en
değerli hocalardan. Sezon
sonuna kadar çalışmama ka-
rarı olması rağmen, bu sü-
reçte başta Başkanımız
Hidayet Türkoğlu ve beni kır-
mayıp, bu onurlu ve önemli
görevi kabul ettiği için kendi-

sine bir kez daha teşekkür
ediyoruz. 2022 Eylül ayında
gerçekleşecek Avrupa Şampi-
yonası bitimine kadar A Milli
Takımımızın başantrenörü
Orhun Ene'dir. Orhun hoca-
nın gerek bu süreçte gerekse
de çok daha uzun yıllar milli
takımımızla nice başarılar ya-
şayacağına ve yaşatacağına
inanıyoruz" dedi. A Erkek
Milli Takım Başantrenörlüğü
görevine geldiği için çok
mutlu olduğu ifade eden Ene
ise, "Çok heyecanlıyım. Sene-
lerce A Milli Takım formasını
giydim ve her kategoride an-
trenörlük yaptım ancak
bugün bir başka heyecan ya-
şıyorum” diye konuştu.

Galatasaray’ın
tadı tuzu yok!

G alatasaray'da 3 maçlık galibi-
yet serisi, Kayserispor karşı-
sında alınan beraberlikle

sona erdi. sarı-kırmızılılarda sakat-
lığı bulunan ve koronavirüs testi
pozitif çıkan Arda Turan, Younes
Belhanda, Ryan Babel, Omar,
Okan Kocuk ve Radamel Falcao
mücadelede forma giyemedi. Gala-
tasaray, rakibi 10 kişi kalmasına
rağmen karşılaşmayı kazanamadı.
Oyun ve istatiksel olarak rakibine
üstünlük sağlamasına rağmen
skoru alamayan sarı-kırmızılı ekip,
bu sezonki 10'uncu puan kaybını
yaşadı. Zirvenin 3 puan gerisinde

kalan sarı-kırmızılılar haftaya da
zorlu Çaykur Rizespor deplasma-
nına konuk olacak. Galatasaray'da
Okan Kocuk'un yokluğunda yeni-
den kaleye geçen Fatih Öztürk,
eleştirilerin odağında. Kayserispor
maçında da ceza sahasından çeki-
len şutta kalesini gole kapatamayan
tecrübeli kaleci daha önce Gazian-
tep FK, Alanya ve Kasımpaşa maç-
larında da uzaktan gol yemişti.

Diagne topun ağzında

Galatasaray'da dün penaltıyı gole
çevirse de Mbaye Diagne'nin per-
formansı geçer not almıyor. 5 Ka-

sım'da üst adalesinde sakatlanan ve
hâlâ bu sakatlığı gerekçe gösteren
Radamel Falcao da taraftarın tepki-
sini çeken isimlerin başında geliyor.
Sarı kırmızılıların ki santrforu da
topun ağzında.

Belhanda aranıyor

Galatasaray adına sezonun en flaş
ismi Younes Belhanda'nın yokluğu
Kayseri maçında fazlasıyla hisse-
dildi. Belhanda'nın yerine görev
yapan Emre Akbaba da ilk kez bu
kasar çok eleştiri toplarken, kaçır-
dığı yüzde yüzlük gol sebebiyle
tepki aldı. DHA

Bakan Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, sabah saatlerinde geldiği
kentte ilk olarak Yahşihan ilçesinde
incelemelerde bulundu. Daha
sonra kent merkezinde gelen Bakan
Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği'ni zi-
yaret etti. Bakan Kasapoğlu'na zi-
yarette Vali Yunus Sezer tarafından
'Kralların Ressamı' olarak bilinen
Rahmi Pehlivanlı'nın 1990 yılında
yapmış olduğu 'Manisa'da Sepet
Yapan Kadınlar' tablosu hediye
edildi. Kasapoğlu ardından Vali
Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletve-
kili Ramazan Can, il ve ilçe bele-
diye başkanları ile 'İl Brifing ve
Değerlendirme Toplantısı' yaptı.
Bakan Kasapoğlu, toplantıdan
sonra yapımı tamamlanan Kırık-
kale Gençlik Merkezi'nin açılışına
katıldı. Açılış töreninde konuşan
Kasapoğlu, "Ülkemizin açıkçası en
güzel gençlik merkezlerinden bir ta-
nesini çok kısa bir sürede hizmete
almak bizler içinde ayrı bir mutlu-
luk kaynağı. Ben bu vesile ile gerek
Valimize, gerek Belediye Başkanı-
mıza, emeği olan, katkısı olan her-
kese kalbi şükranlarımı sunmak
istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun"
dedi.

Başarıya ulaşacağız

Kırıkkaleli gençlerin sloganları üze-

rine, kendilerinin de gençliğin ya-
nında olduklarını ve yanında ol-
maya devam edeceklerini belirten
Bakan Kasapoğlu, "Bu eşsiz vatan,
bu cennet vatan, bizlere atalarımı-
zın emaneti. Bizler de inşallah bu
emaneti hep birlikte daha güzel se-
viyelere taşımanın, yarınlara güçlü
bir şekilde ulaştırmanın gayreti içe-
risindeyiz. Yarınların, bugünlerin
umudu gençlerimizle birlikte bu
emaneti inşallah hem ilelebet payi-
dar kılma adına hem de yarınları
daha güçlü kılma adına el birliği ile
çalışacağız, gayet göstereceğiz. Bu-
güne kadar olduğu gibi bundan

sonra da hiçbir engel, hiçbir hile,
hiçbir kumpas bizleri yolumuzdan
döndüremeyecek" diye konuştu.

Zirveye oynuyoruz

Türkiye'nin her alanda en güçlü
olma iddiasının bulunduğunu söy-
leyen Bakan Kasapoğlu, "En zir-
veye oynayan bir ülke ve Kırıkkale.
Gerek sanayisiyle, özellikle sa-
vunma alanında, gerek tarımıyla
pek çok alanda ülkemizin öncü şe-
hirlerinden bir tanesi. Bu şehri ya-
rınlarına hem sporda hem
gençliğiyle marka şehir haline getir-
mek de bizlerin, Bakanlığımızın en
büyük hedeflerinden bir tanesi. Ben
inanıyorum ki gerek Kırıkkalemizin
merkezinde gerek ilçelerinde gençlik
merkezlerimizle, spor tesislerimizle,
yurtlarımızla, kamplarımızla hedef-
lerimizi en kısa sürede gerçekleştire-
ceğiz. Kırıkkalemizin spor
salonunun yenilenmesi, moderni-
zasyonu çerçevesinde pek çok aşa-
mayı geride bıraktık. İnşallah
önümüzdeki günlerde de bu projeyi
daha somut bir şekilde sizlerle pay-
laşacağız. Şimdiden ülkemizin en
yeni spor salonlarından bir tanesi-
nin Kırıkkale'de yükselecek olması-
nın müjdesini sizlerle paylaşmak
istiyorum" ifadelerini kullandı.
DHA

2021 yılı Nurtepe - Merkez - Hamidiye mahalleleri yolların bakım - onarım yapılması inşaat işi yapım işi
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye iliş-
kin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2020/635512
1-İdarenin
a) Adresi :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR CAD. 

NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2122956828 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi :fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :22.500 m2 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL ÇİMENTOLU BUHAR 

KÜRLÜ BET. PAR. TAŞI İLE DÖŞ. KAP. YAPILMASI 6.000 m MEVCUT
TAŞLAR İLE BORDÜR DÖŞENMESİ 26.500 m2 DOĞAL PARKE 
TAŞI,BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ vb.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Nurtepe - Merkez - Hamidiye mahalleleri
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 350 (ÜçyüzElli) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. LALEZAR SOK. NO: 1 

34406 - KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :16.12.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5  İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değer-
lendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup : Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı ) , 
benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi / Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1264244)

KARAYOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kerem
ışık verdi
Galatasaray'da dün forma şansı
bulan gençlerden en çok Kerem
Aktürkoğlu beğeni topladı. Genç
futbolcu çok kısa süre alsa da ışık
verdi. Kerem'in ilerleyen haftalarda
daha çok süre alması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale'de Gençlik Merkezi'nin açılışını
gerçekleştirdi, ardından fidan dikti. Burada konuşan Kasapoğlu, “Spor anlamında çok ciddi
yatırımlarımız var. Bunlar devam edecek. Kimse bizi yolumuzdan döndüremeyecek” dedi

Göztepe Kulübünden yapılan açıkla-
mada, Andre Poko'nun, kulüple yap-
tığı sözleşmeden bu yana kamplara
sürekli mazeretsiz geç katıldığı kayde-
dildi. Poko'nun sözleşmesini ihlal etti-

ğinin belirtildiği açıklamada, şu ifade-
lere yer verildi: "Poko, sezon başı
kampına 3 hafta geç gelmesinin ar-
dından son olarak Gabon Milli Takı-
mı'na davet edildiği için gittiği

ülkesinden de geçerli bir mazeret sun-
maksızın dönmemiştir. Kulübümüz,
Andre Poko'nun sözleşmesini ağır şe-
kilde ihlali neticesinde sözleşmeyi
haklı nedenle feshetmiştir." 2017-2018
sezonu devre arasında Kardemir Ka-
rabükspor'dan Göztepe'ye transfer
olan Poko, sarı-kırmızılı takımda 57
Süper Lig maçında 2 gol atmıştı.

Poko’nun bileti kesildi

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye’nin en
geniş katılımlı dijital kampının ikincisini tamamladı.
17-22 Kasım tarihleri arasında yapılan 2020 Türkiye
Küçükler ve Yıldızlar Altyapı Milli Takım Havuzu
Genel İkinci Kampı, Türkiye genelinde 7-18 yaş

arası ve Milli Takım Havuzuna katılmaya hak kazan-
mış 170 altyapı milli sporcusunu bir araya getirdi.
Milli Takımlar Başantrenörü Yakup Erturan koordi-
natörlüğünde yapılan ve 24 antrenörün katıldığı diji-
tal kampta, açılışların yanı sıra oyun ortasında taktik
ve stratejik konular, oyun sonu, maç analizleri ve te-
matik maç gibi çalışmalar yapıldı. 

Satranç kampı sona erdi
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Ş enol Güneş eleştirilere her
zaman açık olduğunu vurgu-
layarak; "İlk 11 tercihleri-

mizi, bunun gerekçelerini
sorgulayabilirsiniz. Hep birlikte
doğruları birlikte bularak ilerleye-

ceğiz. Aynı oyunculara bağlı kalma-
mak için, her futbolcumuzu

yarıştıracağız. Az oynayanları görmek is-
tedik, transfer süreci yaşayanlar vardı, sakatlığı
olanlar vardı, ameliyat geçirenler vardı. Sakatlık
ve cezalılar varken direkt oyuncuların yerine
oynayacakları da hazır tutacağız, hepsinden
faydalanacağız" şeklinde konuştu. Zoom
programı vasıtası ile medyadaki spor
müdürleri ile çevrimiçi toplantı
yapan, hem bilgilendiren hem de
soruları yanıtlayan Güneş şu
açıklamalarda bulundu:

Moralli olmak isterdik

Olağanüstü bir durum olduğu
için olağandışı bir toplantı
yapmak zorundayız. Bugün
sizlerle UEFA Uluslar Ligi
bilgilendirmesi ve gelecek
planlaması için buluştuk.
Uluslar Ligi'nin değerlendiril-
mesini istiyorduk. Macaristan
maçını kazanıp daha moralli
şekilde olmak isterdik. Alınan
sonuçlar hem bizi hem halkımızı
üzdü. Genel olarak güçlü ve mental
olarak iyi durumda olan bir takıma
sahibiz, kaliteli oyuncularımız var. Son
maçlarda bu özelliklerimizi gösteremedik.
Zihinsel ve fiziksel dağınıklık gördük. Birinci
olsaydık Dünya Kupası'nda Play-Off'a katılma
şansımız olacağını biliyorduk. Ancak burada da
şansımızın azaldığını biliyoruz. Beklentimizin al-
tında oynadık. Her maçı kazanmak ve güzel futbol
oynamak için sahaya çıktık. 2 Macaristan maçını
kaybettik. Bunlardan birini kazanabilseydik durum
farklı olurdu. Maalesef birinciliği düşünürken so-
nuncu olduk.

Güven yoksa ihanet vardır

Oyun kimliğimiz var, bunu biliyoruz. Bunu yeniden
ortaya çıkarmak için teslimiyet içinde olmamamız
gerekiyor. Uluslar Ligi sürecinde ve öncesinde Al-
manya ve Fransa gibi güçlü takımlarla maç yapa-
rak durumumuzu da gördük. Eylül ayından itibaren
birçok oyuncu oynattım. Şartlar ne gerektiriyorsa
onu yaptık. Doğru yolda gittiğimizi düşünüyoruz.
Bu sonuçlar bizi yolumuzdan çevirmeyecektir. Fut-
bolcularımız da uygun ortamda gelişecek ve mut-
laka başaracaktır. İnanıyorum ki bu takım
insanların gönlünde yer etti, son maçlarda alınan
sonuçlarla da gönüllerden gideceğini düşünmüyo-
rum. Başarıya giden yolda zaman zaman takılma-
lar olabilir. Başarısızlığın sorumluluğunu
federasyona bulmak yanlış olur, bize ellerinden

gelen her türlü desteği verdiler. Bu takım eleştirile-
cek ama aynı zamanda sahip çıkılacak bir takım-
dır. Kötü sonuç ve oyunun mazeretini sunacak
değilim ama teslim olacak da değilim. Durumun
farkındayız ve ülkemizi temsil ettiğimizi unutmuyo-
ruz. Kavga etmeden bugünleri aşmak istiyoruz.
Ama birlikte tartışma yapmakta da yarar var. Bizi
sevenlerin de mutsuz olduğunu biliyoruz, bundan

sonrasında

daha
güçlü yarışacağız. İlk turnuvamızda oldukça iyi
oyunlar oynayıp iyi sonuçlar aldık ama pandemi
döneminde durum farklı. Biz 1 yıldır maç yapmıyo-
ruz, 3 aydır maç yapıyoruz. Yolumuz uzun ve
henüz yolun başındayız. Uluslar Ligi'nde sıkıntıları-
mızı gördük. Bu başımızdan geçebilecek bir olaydı.
Biz Macaristan'ı yenseydik, Uluslar Ligi bizim için
iyi geçti demeyecektik. Birbirimize güvenmeye
devam edeceğiz. Güvenin olmadığı yerde ihanet
olur. Biz beraber olacağız, birlik olacağız

Yusuf'la ilgili olumlu düşünüyorum

Yusuf yetenekli bir oyuncu. Abdülkadir de öyle.
Ama tam ritmini yakalamadı. Bu oyuncular özgür
ve sonuç değiştirebilecek isimler. Maçın kaderini
değiştirebilecek oyuncular. Yusuf'la ilgili olumsuz
bir düşüncem yok. Öyle olsa kadroya çağırmam.
Şu ana kadar 26 defa milli oldu yanlış hatırlamı-
yorsam 17'sinde benim dönemimde oynadı. Cenk
ve Kenan'la başlamak yerine bu oyunculardan bi-
rinin yanında Yusuf'la başlanabilirdi. Ama terci-
him daha farklı oldu. Sırbistan maçında Yusuf'u

aldık oyuna, golü bulduk. Bu kez de Yusuf'u aldık
oyuna, golü yedik. Yusuf yetenekleri itibariyle skor
alma konusunda avantajlı bir isim. Almanya ma-
çından sonraki eleştirileri hatırlar mısınız? Burada
Enes ve Yusuf ağır eleştiriler aldı. Rusya maçında
hücuma dönük değiştireceğim iki oyuncu vardı. 5
dakika var diye düşünürken 2 dakika vardı. 25-30
saniye kala girdiler oyuna. Moral olması için gir-
melerini istedim. Yusuf bu dalgalanmayı kulü-
bünde de geçirdi. Ben de onunla konuşuyorum.
Dün de izledim maçını ve olumlu işler yaptı. Ama

bunları daha önce yapabilirdi. Bu sadece Yusuf
için değil, Hakan için de, Abdülkadir için

de, Cengiz için de geçerli. İster 5 dakika
girsin, ister 30 dakika girsin oyuna,

önemli olan oyunun sonucunu de-
ğiştirmektir. Ben de Mahmut ve İr-

fan'ı oyuna koyarken daha farklı
bir düşünce içindeydim, topa
daha çok sahip oluruz diye
düşündüm. Ozan son 2
maçta benim beklediğimin
altında, bunlar yaşanabiliyor.

Kimse panik
yapmasın

Eleştirilerin hepsini değer-
lendiriyoruz. Mesela son

maçta 2 forvetle başlamak
yerine Yusuf'la başlayabilirdik.

Ama bunu sahaya sürdüğünüz
zaman görüyorsunuz. Biz teknik

manada kendimizi değerlendiriyo-
ruz. Şu anda Z kuşağıyla yaşıyoruz.

Bizim kaybettiğimiz maçlardan sonra il-
kelerimiz değişmiyor. Son maçta Zeki,

Çağlar, Burak, Cengiz yoktu. Eldeki oyuncula-
rın durumuna bakacağız ve en iyisini sahaya sü-
receğiz. Ekim ayında 2 tane taktik idmanı
yapabildik. Toplantı yaparken bile oyuncularla
mesafeli konuşuyoruz. Son maçlarda bunu da ya-
pamadık. Bir oyuncu potansiyel pozitif çıkmış. Do-
rukhan'la sarılmış, diğeriyle sarılmış, biz de buna
göre hareket etmek zorunda kaldık. Biz son maçı
kazansaydık bile bu sorunlarımız ve eksiklerimizin
olduğunu gördük. Bana sorarsanız Sırbistan ve
Türkiye önde olmalıydı marka değeri olarak. Sır-
bistan kazanmasaydı küme düşecekti. Eylül, ekim
ve kasım aylarında oynanan futbol, bizim düşün-
düğümüzün altındaydı. Rusya maçında bocaladık
ama sevindirici olan nokta maçı kazanmamız
oldu. Macaristan maçında ise beceremedik. Oyu-
numuz ve sonucumuz iyi değildi. Faroe Adaları,
Andorra ile oynayacağız C Ligi'nde. Ama biz hazır-
lık maçı da yapıyoruz. Almanya ile hazırlık maçı
oynadık, Belçika'nın da talebi vardı. Baktığınız
zaman 1 İzlanda ve 2 Macaristan maçını kaybet-
tik. Şu andaki durumu yaşayacağız tabii ki. Bu ha-
yatta da oluyor. En küçük durumda paniğe
kapılmamamız lazım. İyi dönemde biz çok iyiyiz
demedik ki, bu sonuçları abartmayalım, daha ge-
rideyiz dedik. DHA
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A Milli Futbol 
Takımı Teknik 
Direktörü Şenol
Güneş, hakkında
yapılan bazı
eleştirilerin gerçeği
yansıtmadığına dikkat
çekerek, "Ben, A Milli
Takım'ın başındayım,
en tepedeyim, beni
paspas yapamazsınız"
derken, maaşı ile 
ilgili polemiklere de
tepki gösterdi
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Yabancı konusunda özellikle Galatasaraylı arkadaşların bir rahatsız-
lığı var, trolleri var. Bana sordukları zaman fikrimi söylüyorum ama trol-

ler üzerime salınıyor. 14 yabancıyla devam ediliyor, devam etsin
kardeşim. Ben Türk futboluyla ilgili fikrimi söylüyorum, ben üretimden ya-
nayım. Bu ayrıca konuşulacak bir konu. Bunlar başlı başına uzun vadeli bir
olay. Biz geldiğimizde kalecimiz Serkan ve Sinan'dı. Ama şimdi kaleci soru-
numuz yok diyoruz. Sol ayaklı bir stoperiniz varsa ve bu oyuncuyu sol bek
olarak kullanabiliyorsanız, bu oyuncu sizin 10 senenizi kurtarır. Ben bunu
ifade ettim oyunculara. Almanya 6 gol yedi diye dünya futbolunda yok mu
oldu. Elimizdeki bu grupta bir ekolü, bir sistemi yaşatmak istiyoruz. Yusuf

iyi de oynasa kötü de oynasa benim oyuncumdur. Enes de öyledir. Bu
isimler olmazsa Halil İbrahim olur. Bu sistem böyle. Birine sol bek
bul, getir bana takımı kur demedim ben. Ben bugün varım, yarın

yokum. Kompleksimiz yok. Son dönemlerimizde ülke futbo-
lunun Avrupa ve dünyada başarılı olmasını istiyorum.

Konumuz futbol ama bunları konuşurken
benim amacım, alınan başarısızlığı

kapatmak değil.

Troller 
üzerime salınıyor

TRABZONSPOR’DA

TRANSFER
GAYRETİ
Devre arasında gerçekleştireceği transferlerle ligin ikinci yarısında 
sezonu iyi bir yerde tamamlamak isteyen Trabzonspor'da harekat
başladı. Birçok isim için izleme ekibi raporlarını hazırlarken Abdullah
Avcı'nın istediği isimler de gözlem altına alınacak. Ancak yabancı
kontenjanı sebebiyle birkaç ismin ayrılması gündeme gelebilir

tFF'yE bildirdiği kadrosunda
Anders Tronden, Anthony
Nwakaeme, Benik Afobe, Caleb
Ekuban, Edgar Ié, Flavio, Fous-
seni Diabate, Gaston Campi,
Joao Pereira, Jorge Djaniny,
Lewis Baker, Marlon, Sayedma-

jid Hosseini, Stiven Plaza ve Vitor Hugo'yu
bulunduran Trabzonspor'da transfer için
kollar sıvandı. Gönderilecek ve alınacak
oyuncuların belirlenmesi sürecinde çalış-
maları başlatan Abdullah Avcı ve yönetim,
izleme ekibiyle organize bir şekilde çalışa-
rak en iyi sonucu alabilmek adına mesai
harcıyor.

Öncelik orta saha

Bu sezon Trabzonspor'un aldığı kötü so-
nuçların baş sorunu olarak gözüken orta
sahadaki dirençsiz oyuncu grubuna tak-
viye yapmayı ilk sıraya koyan Avcı, buraya
en az bir ismin alınmasını isteyecek. Hata
yapma lüksü bulunmayan deneyimli çalış-
tırıcının en iyi tercihi yapabilmek adına ça-
lıştığı öğrenildi. Gündeme daha önce
Leroy Fer geldi ancak Feyenoord Futbol
Direkötür Frank Arnesen, deneyimli fut-
bolcunun kulübünde kalacağını açıkladı.

Stoperlerden biri gönderilebilir

Trabzonspor'un savunma hattında bulu-
nan dört stoper de yabancı. Vitor Hugo ve
Edgar Ié'nin yerleri garanti görülürken

sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan
Majid Hosseini ve Gaston Campi ile yollar
ayrılabilir. Cüzi bir bonservis ya da fesih
yoluna gitme alternatifleri masaya gelebilir.
Özellikle İranlı oyuncunun taliplerinin bu-
lunması bu ihtimali güçlendiriyor.

Diabate ve Plaza'da sorun maliyet

Eddie Newton döneminde kiralanan Sti-
ven Plaza ligde sadece 3 dakika oynadı.
Diabate de ilk maçını tribünden takip etti.
Oyuncuların devre arasında gönderilmesi-
nin gündeme geldiği öne sürüldü. İki ismin
yüksek maliyetlerinin bunu ne kadar müm-
kün kılacağı henüz meçhul. Ekvadorlu for-
vet sezon başlamadan önce kamuoyuna
düşen haberlere göre fesih için iki sezonluk
alacağının tamamını istedi. Malili kanat
oyuncusunun ise 3 yıllık toplam alacağı 3
milyon euro.

Santrafor arayışı

Takımın başına geçen Abdullah Avcı'nın
santrafor bölgesinde de daha dinamik ve
hareketli bir isimle oynamak istediği bilini-
yor. Bu sebeple Benik Afobe için de bir
karar çıkabilmesi muhtemel gibi görünü-
yor. İngiliz forvet her ne kadar goller atsa
da Avcı'nın sistemine uymaması sebebiyle
gönderilebilir. Stoke City'den kiralanan de-
neyimli futbolcunun sezon sonu anlaşması
bitecek. DHA

BURAK
ZİHNİ

ÖZEL HABER

Bu sezonun transferlerin-
den biri olan Marlon ile
rekabete girebilecek ve
hatta ondan üst düzey
bir sol bek için çalışma-
ların başladığı öğre-
nildi. Pereira, Vitor
Hugo ve Edgar Ié'den
memnun olan Avcı'nın
sol beke de iyi bir
takviye yapılarak sa-
vunma hattını güç-
lendirmek istediği
gelen bilgiler ara-
sında. Brezilyalı
oyuncu da satın
alma opsiyonu ile
kiralanmıştı.

Sol bek takviyesi Beşiktaş derbiye

hazırlanıyor
BEşİktaş, Süper Lig'in 10'uncu haftasında Fe-
nerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. BJK
Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan
idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör
Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; kondis-
yon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapı-
lan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve
stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e
2 ve taktik programının yer aldığı çalışmalar ya-
pıldı. Antrenman, kondisyon koşuları sonrası ger-
çekleştirilen şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe maçının hazırlıkla-
rına, yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.

DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay,
"Demir Grup Sivasspor; mütevazi ve kimseyi kırmayan
bir camia. Nasıl bizim hakemlere saygımız varsa, hakem-
lerin de bize saygısı olması gerekiyor" dedi. Rıza
Çalımbay, son haftalarda yaşanan hakem hata-
larına ilişkin açıklamalarda bulundu. 20 seneye
yakın futbol oynadığını belirten Çalımbay "En
fazla 3-4 kart görmüşümdür. Benim hakemlerle
aram her zaman iyidir. Antrenörlük hayatına geçti-
ğiniz zaman takımını korumak zorundasın. Bizim
söylediğimiz ve itiraz ettiğimiz şeylerin hepsi doğru. Biz,
yanlış veya hak etmediğimiz bir şey için mücadele etmi-
yoruz. Biz, hiçbir zaman hakem hatasından puan kazan-
madık ama hakem hatalarından çok puanımız gitti" diye
konuştu.

Sivas'ın hakkını koruyacağız

Hakemlerin VAR'ı iyi kullanmadığını söyleyen Çalımbay,
"Şimdiki hakemlerin önünde VAR duruyor. Türkiye'nin ve
Avrupa'nın en başarılı hakemlerinden biri VAR'ın başında
duruyor ve Fatih Karagümrük maçındaki penaltı pozis-
yonunu çözemiyorlar. Sen o penaltıyı çözemiyorsan
orada durmayacaksın. VAR'daki arkadaşın da sahadaki
arkadaşın da hatası var. Galatasaray maçında bu pozis-
yonun daha büyüğü vardı ama verilmedi penaltımız.
Geçen sezon da bir sürü haksızlıklar oldu. Biz her zaman
Demir Grup Sivasspor'umuzun hakkını koruyacağız.
Haklıysak bazı şeyleri dile getirmeye hakkımız var. Kim-
seyi kırmadan yapıyoruz bunu" şeklinde konuştu.

Hakemler bize
saygı göstermeli

KIMSE BENI
PASPAS 
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Şenol
Güneş,
sosyal medya
üzerinden
yapılan
eleştirilere
çok sert
yanıtlar verdi.
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Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli,
Siteler Mahallesi’nde yapımı süratle devam
eden 8 No’lu Park’ta incelemelerde bulundu.
Çalışmaları bir süre yerinde takip eden Ge-
renli, alanda çalışan teknik ekipten çalışmalar
hakkında bilgi aldı. Siteler Mahallesi Açelya
ve Filiz Sokak kesişiminde yapımı devam
eden 8 No’lu Park hızla yükseliyor. Ekiplerin
aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdüğü
park, yapımı tamamlandığında mahalle sa-

kinlerinin nefes alabileceği bir yaşam merkezi
olacak. İçerisinde oyun grupları, tartan pist ve
kafeteryasının bulunacağı park, mahalle sa-
kinleri için önemli sosyal ihtiyacı da ortadan
kaldırmış olacak. Öte yandan kent genelinde
rutin inceleme faaliyetine çıkan Başkan Ge-
renli de çalışmaları yakından takip etti. Bir
süre ekiplerin çalışmalarını izleyen Gerenli,
ardından teknik ekipten parktaki yapılan ve
yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

lüleburgaz'da inceleme vardı

Derya Su bomba
gibi geliyor

Birbirinden güzel şarkılarıyla isminden
sıkça söz ettiren Derya Su, yeni single
çalışmasıyla müzik piyasasına bomba
gibi bir giriş yapıyor. “Niye söyle bana,
hangimiz daha düşman? Hata yanlış
yerde, yanlış zaman” sözleriyle yeni
single çalışmasının bir bölümünü sos-
yal medya hesabından takipçileriyle
paylaşan ünlü sanatçı, “Bu şarkı-
mızla birlikte tüm müzikseverlere
bir kere daha merhaba demek iste-
dik ve onların duygu dünyalarına
hitap etmek istedik” dedi. Sa-
natçının şarkısını merakla bek-
lediklerini ve yayınlanması
nedeniyle büyük mutluluk
yaşadığını söyleyen hay-
ranları ise “Düşman şarkısı
şimdiden favori şarkılar lis-
temize girmeyi başardı” 
yorumunda bulundu.

Daha önceki açıklamasında Velimeşe
Göleti Projesi’nin 15 yıllık hayali oldu-
ğunun altını çizen Başkan Yüksel 15 yıl-
lık hayalinin gerçeğe dönüştüğünü
söylemişti.  Ergene Belediyesi olarak söz
verdikleri, taahhüt ettikleri her projeyi
bir bir hayata geçirdiklerini kaydeden
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel,
“Hangi mahallemiz için ne söz verdiy-
sek hepsini tek tek yapacağız. Geçmiş
dönemde olduğu gibi bu görev süremiz
içerisinde de halkımıza verdiğimiz tüm
sözlerimizi tutacağız. Ergene Belediyesi
sosyal belediyedir. Her zaman Türki-
ye’de diğer Belediyelerimize önder
olduk, önder olmaya da devam ediyo-
ruz. Çok kısa zamanda sportif faaliyet-
lerimizle öncü olduk, öncü olmaya
devam ediyoruz. İşte Ergene Velimeşes-
por Türkiye’nin her tarafında onurla gu-
rurla temsil ediyor. Bu başarı bizi göreve
getirenlerindir. Bu başarı sizin başarınız-
dır. O yüzden biz yaptığımız çalışma-
larla her zaman onur duyuyoruz, gurur
duyuyoruz” açıklamasında bulunmuştu. 

Mesire alanı olacak

Velimeşe Mahallesi ile ilgili hazırlanan
proje örnek proje olarak diyen Başkan
Yüksel, “Muhtarımız her zaman dile ge-
tirdi öncü oldu. Benim de 15 yıllık haya-
limdi. Velimeşe Mahallesi’nde gölet
projemizin ihalesini yaptık. İhalesi bitti

yüklenici firmaya Allah’ın izniyle teslim
edeceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine
sunacağız. Ben her zaman söylüyorum.
Ben Ergene’de gücümü Haktan alıyo-
rum, halktan alıyorum. O yüzden sizler
benim arkamda durduğunuz sürece,
zaten duruyorsunuz bizim alnımız açık
her zaman söylüyorum söylemeye de
devam ediyorum. Çok güzel projelere
imza atmaya devam edeceğiz” diye ko-
nuşmuş yüklenici firma ekiplerinin çalış-
malarını tamamlaması ile Velimeşe
Göleti’nin 2021 yılında bölgenin en
önemli mesire alanlarından biri olaca-
ğını kaydetmişti. 

Başkanvekili bilgi verdi 

Çorlu Devlet Hastanesi’nde başlayan
ardından İstanbul Üniversitesi Cerrah-
paşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde
devam eden ve 45 gün süren korona
virüs tedavisi tamamlanan Başkan Yük-
sel Ergene’ye döner dönmez Velimeşe
Göleti’nde sürdürülen çalışmaları ince-
ledi.  Başkan Yüksel konuya ilişkin ola-
rak resmi sosyal medya hesabından
yaptığı kısa açıklamada, “Ayağımızın to-
zuyla Ergene'mize gelir gelmez Velimeşe
Mahallemizdeki Gölet Projemizdeki ça-
lışmaları inceledik. Başkanvekilimiz
Salih Tıknas’tan çalışmalar hakkında
bilgiler aldık” ibarelerine yer verdi.
İRFAN DEMİR

İRFAN DEMİR

M armara Belediyeler Birliği tarafından
İstanbul’da düzenlenen ödül töre-
ninde Altın Karınca Ödülünü Tekir-

dağ Büyükşehir Belediyesi adına teslim alan
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileş-
tirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, söz
konusu ödülü Başkan Kadir Albayrak’a tak-
dim etti. Konu hakkında bir açıklama yapan
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir
Albayrak, "İnsan odaklı bir anlayışla büyük
ailemiz olarak gördüğümüz Tekirdağ halkına
hizmet vermeyi sürdürüyoruz. 11 ilçemizde

devam ettiğimiz çalışmalarımızın ödüllerle
taçlandırılması bizleri gururlandırıyor. ‘Yaşa-
dığım Alanlar ve Kültürel Mirasım Depreme
Hazır’ adlı projemiz Marmara Belediyeler
Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca
Belediyecilik yarışmasında afet yönetimi ka-
tegorisinde birinciliğe layık görüldü. Ödüle
layık görülen projemizde emeği geçen tüm
çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" şek-
linde konuştu.  

Önemli çalışmalar yapıldı 

Yaşadığım Alanlar ve Kültürel Mirasım
Depreme Hazır projesi çerçevesinde yapısal

olmayan elemanlardan kaynaklanabilecek
tehlikeler hakkında bilinci artırmak, risklerin
nasıl belirlenebileceği hakkında vatandaşları
bilgilendirmek, tüm bireylere, küçük adımlar
atarak olası tehlikeleri azaltması için cesaret
kazandırarak depreme karşı daha duyarlı
daha bilinçli olmalarını sağlamak, yaşadık-
ları ortamı olası depreme karşı daha güvenli
ve hazır hale getirebilmeleri amaçlandı.
Proje ile vatandaşlara hem deprem tırında
hem de yaşadıkları mekânlarda bulunan ma-
teryalleri sabitlemenin önemi aktarıldı. Ay-
rıca bazı okul ve müzelerde uygulamalı
sabitleme çalışmaları yapıldı. 

Dolmuslar tertemiz oldu

Sağlığına kavuştu
sahaya indi Tekirdağ Büyük-

şehir Belediye-
si'nin "Yaşadığım
Alanlar ve 
Kültürel Mirasım 
Depreme Hazır"
projesiyle Altın
Karınca Beledi-
yecilik Yarışma-
sının Afet
Yönetimi katego-
risinde kazanmış
olduğu birincilik
ödülü Başkan
Kadir Albayrak’a
teslim edildi

TEKIRDAG’A
ODUL GELDI

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını
nedeniyle 45 gün boyunca hastanede tedavi gören
Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, tedavisinin
tamamlanmasının ardından ayağının tozuyla
Velimeşe Göleti Projesi’ndeki çalışmaları inceledi

Üsküdar Belediyesi Veteriner İş-
leri Müdürlüğü ekipleri tarafın-
dan yürütülen çalışma ile
Harem'de sefer arasına giren
taksi, dolmuş ve minibüsler özel-
likle yolcuların araç içerisinde
temas edebileceği noktalar titiz-
likle dezenfekte edildi. Üsküdar
Belediyesi Veteriner İşleri Mü-
dürü Ömür Uzunali, "Pandemi
sürecinin ilk başladığı günden
bugüne takip ediyor ve Üsküdar
Belediyesi olarak bu konu üze-
rinde çalışıyoruz. Başkanımız
Hilmi Türkmen'in talimatıyla bu
hafta içerisinde iki gün boyunca

tüm taksi, dolmuş, ticari araç ve
devletin kamu araçlarının tüm
dezenfekte işlemini gerçekleştire-
ceğiz. Harem'de kurduğumuz bu
istasyonda ekiplerimiz sabah
10.00-17.00 aralığında bu çalış-
mayı yürütecekler. Bu ticari araç-
lara her gün yüzlerce insan
biniyor. Bu insanların sağlığını
düşünmekte biz yerel yönetimle-
rin görevidir" şeklinde konuştu.
Araç sürücüleri 27-28 Ekim tarih-
lerinde iki gün boyunca devam
eden dezenfekte işlemi uygula-
masından memnun kaldıklarını
belirttiler. UFUK ÇOBAN

Üsküdar Belediyesi tarafından Harem Otoga-
rı’nda kurulan dezenfekte istasyonu ile koronavi-
rüs önlemleri kapsamında ticari dolmuş, taksi ve
minibüsler sefer aralarında dezenfekte edildi

Şahane cuma 

Avrupa’nın açık ara bir numaralı elek-
tronik perakendecisi MediaMarkt, her
yıl heyecanla beklenen ‘Şahane Cu-
ma’yı, yılın bu yoğun alışveriş döne-
minde mağazalardaki kalabalığı
hafifletmek adına 23 Kasım Pazartesi
gününden başlattı. Ünlü oyuncu çift
Hande Soral ve İsmail Demirci de Me-
diaMarkt’ın ‘Şahane Cuma’ indirimle-
rini kaçırmadı. Kontrollü sosyal hayata
geçiş kapsamında COVİD-19’a karşı
tüm önlem ve tedbirler alınmış olarak
gerçekleşen MediaMarkt ‘Şahane
Cuma’ indirimleri, ünlü çiftin brandayı
yırtmasıyla başladı. Pandemi nedeniyle
kedileri Kar ve köpekleri Ceku ile za-
manlarının çoğunu evde geçirdiklerini
söyleyen Hande Soral & İsmail De-

mirci çifti, Metropol İstanbul Media-
Markt mağazasından elektrik süpür-
gesi, çay-kahve makinesi, televizyon ve
mutfak robotu satın aldılar.

Tost makinesi eksikti

Uzun zamandır indirim günlerini bek-
lediklerini söyleyen Hande Soral,
“Pandemi dönemini işler dışında nere-
deyse evde geçirdik. Evde kedimiz ve
köpeğimiz var, onlarla çok keyifli vakit
geçiriyoruz, oyunlar oynuyoruz. Bol
bol yemek yapıyoruz. Kendimizi te-
mizliğe de verdik tabii, kedi ve köpek
olunca sürekli süpürmek gerekiyor. O
nedenle en çok istediğim şey elektrik
süpürgesiydi. Almak için Şahane Cu-
ma’yı bekliyordum, indirimler başla-
yınca ilk onu aldım. Evimizin
eksiklerini tamamlamaya geldik. İs-
mail tost konusunda çok hassas. Tost
makinesi baktık. Tost makinesi eksiğini
pandeminin başından beri hissediyo-
ruz. Bir türlü istediğimiz tost makine-
sini bulamamıştı ama burada bulduk.
Ben de Adana’ya gidiyorum bir hafta
sonra dizi çekimleri için… Mesafeler
dışında her şey yolunda” dedi.


