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Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu'nun 

Konya'nın Meram ilçesindeki evinin
korunması kararı, 'tehdit yok' gerek-
çesiyle kaldırıldı. Karara tepki göste-
ren Gelecek Partisi Genel Başkan
Yardımcısı Abdullah Başcı, “Parti-
miz ve teşkilat üyelerimize her yerde

baskı uygulanı-
yor. En son
Genel Başkanı-
mızın evindeki
koruma kararı
3-4 gün önce
kaldırıldı. Biz 
28 Şubat süre-
cinde dahi böyle
bir baskı görme-
dik” dedi.

ç

28 Şubat’ta bile 
böyle baskı yoktu

DAMGA 11 BiN 
TiRAJA ULAŞTI
İstanbul'un en etkin günlük gaze-
tesi Gazete Damga, 11 bin tiraja
ulaştı. Yaptığı özel haberlerle
İstanbul'un nabzını tutan Damga,
25 Aralık itibariyle
11 bin baskı 
yaparak, geniş
kitlelere ulaş-
mayı başardı. 

THY’nin Tahran’dan havalanarak İstan-
bul’a gelmek üzere hareket eden TK879

sefer sayılı yolcu uçağı corona virüsü şüphesiyle 
Ankara’ya acil iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı’nda
olağanüstü hal ilan edildi. Uçaktaki bir yolcuda ko-
rona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil iniş
kararı aldığı öğrenildi. Uçağı karşılamak üzere çok
sayıda sağlık ekibi hazır bulunduruldu. TC-LOE
kuyruk tescilli A330-300 tipi uçağın 10:45 sularında
Esenboğa Havalimanı’na teker koyduğu ve tüm 
yolcuların taramadan geçirildiği belirtildi.
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BÜTÜn YOlCUlaR 
TaRaMaDan GEçiRilDi

Yapılan tüm işlemlerin Esenboğa Havali-
manı Mülki İdare Amiri koordinesinde yürü-

tüldüğü ve bir yolcuda virüs şüphesi olduğu ifade
edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM)
tarafından yayımlanan talimatla Türk şirketlerinin
İran’dan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları-
nın taşınmasına izin verilmişti. Bu talimat doğrultu-
sunda Covid-19 şüphesiyle karantinaya alınan
yolcuların Türk kimlikli olma olasılığının yüksek 
olduğu belirtildi. 132 yolcunun bulunduğu uçakta
Kum kentinden yolcuların da olduğu öne sürüldü.
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UçaKTa KUM’Dan GElEn
YOlCUlaR Da VaR!

saYFa 5

Çatalca’da 
ekonomik proje...

Bahadır sÜGÜR saYFa 6

Gebelikte 
çalışma

ömer MEŞE

TERÖRİSTLERE SAYGI DURUŞU

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, “Cumhuriyet savcıları

HDP'nin bölücü kongresi hakkında
mutlaka cezai takibata başlamalı,
gecikmeksizin soruşturma açmalı-
dır” dedi. Kongrede bebek katilinin
lehinde sloganlar atıldığını belirten
Bahçeli, “Üstü
HDP, altı PKK
olan bu kongre
ortamında, 
İstiklal Marşı
okunmamış, 
teröristlere saygı
duruşunda bu-
lunulmuştur”
diye konuştu. 
I SAYFA 7
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HDP kongresi için
takibat başlamalı

Devlet Bahçeli

KADINLAR BİR ARAYA GELDİ
Avukatlar Prof. Dr. Köksal 
Bayraktar, Deniz Tolga Aytöre

ve İlkan Koyuncu, Osman Kavala’nın
tutukluluğuna itiraz etti. Kavala’nın
avukatları birinci yargı paketi ile ka-
nunlaşan soruşturma aşaması için
azami tutukluluk süresi olan iki yıllık

sürenin bugün
itibarıyla doldu-
ğuna dikkat
çekti. Avukatlar
Kavala'nın
kaçma şüphesin-
den söz edileme-
yeceğini
belirterek tahliye
talebinde 
bulundu.
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Osman Kavala’nın
tahliyesini istediler

Osman Kavala

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcı-
lığı, HDP'nin 4. Olağan 

Kongresi hakkında soruşturma 
başlattı. Başsavcılık, kongrede 
Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının
kullanıldığı slaytın gösterilmesi üze-
rine soruşturma başlattığını açıkladı.
Slayt gösterisini hazırladıkları tespit
edilen 15 kişi hakkında gözaltı kararı
verildiği ve 14'ünün gözaltına 
alındığı bildirildi.
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HDP kongresine
terör soruşturması 

HAVAALANINDA
KORONA ALARMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın, İdlib'de rejim
güçlerine en üst düzeyde destek verdiğini belirterek,

“Hava kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bunun
tespitleri elimizde. Her ne kadar inkâr etse de bu tespit
bizde var” dedi. Türkiye'nin Suriye ile 911 km sınırı 
olduğunu hatırlatan Erdoğan, “Biz böyle bir müca-
delenin içinde olmayacağız, onlar mı olacak? Bu 
mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, 
mahkûmuz” ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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MECBUR DEgiL
MAHKUMUZ!

Partisinin grup toplantısında
konuşan CHP Genel Baş-

kanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı
yargı üzerinden eleştirdi. Türki-

ye'nin tarihinin en ağır yargı krizini
yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu,

“Osman Kavala için mahkeme
beraat kararı veriyor. Cezaevi ara-

cındayken Erdoğan konuşuyor.
Yargıya gözdağı veriyor. Kimsin

sen?” diye konuştu.  I SAYFA 7

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TGC
Basın Müzesi’nde düzenlenen “Yaşar Ke-

mal’i Anıyoruz” başlıklı paneli izlemeden önce
gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu,
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un
İBB işletmesindeki Galata Kulesi’nin ihaleye
çıkarılacağı yönündeki soruya, “İstanbul ile
ilgili bir karar almak istiyorlarsa, alacak-

larsa, turizme katkı sunacak-
larsa, en büyük paydaşları, en
doğru yol arkadaşları İBB'dir.
Yani bizimle görüşmekten, ko-
nuşmaktan kaygı duymasınlar,
çekinmesinler” yanıtını verdi. 

ç
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YARGIYA GÖZDAĞI
VERİYOR
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İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu,
bakanlığın
kendileriyle
görüşmesi
gerektiğini
vurguladı. 
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Ahmet Davutoğlu

KARAPINAR, YENİDEN BAŞKAN

Yeniden İYİ Parti Beylikdüzü
İlçe Başkanlığı'na seçilen

Erol Karapınar, “Bizler Türkiye'nin
iyileri ve cesurları olarak bugün 
burada bir aradayız. Beklentisiz 

bir anlayışla 
bir arada olur-
sak sorunları-
mızı çözebiliriz.
Gidecek çok 
yolumuz var.
Çalınmadık
kapı bırakma-
yacağız” 
diye konuştu. 
I SAYFA 8
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Çalınmadık kapı 
bırakmayacağız

Erol Karapınar

TUTUKLUĞA İTİRAZ ETTİLER

Avcılar'da tartıştığı dini nikahlı
eşi Seda Kurt’u (40), biri 

2 yaşında olmak üzere 2 çocuğunun
gözü önünde bıçaklayarak öldür-
dükten sonra kaçan Ercan A.’nın
yakalanması için kadınlar eylem
yaptı. Seda Kurt'un annesi Bedia
Akar'ın da aralarında olduğu bir
grup kadın önce yürüyüş sonra-
sında basın açıklaması yaptı. 
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Seda Kurt’a   
adalet istediler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,uçakla
ilgili yaptığı açıklamada, “tüm yol-
cuların ilk muayeneleri yapıldı. 
türkiye’de corona virüsüne rastlan-
madı. 4 hastada öksürük, 2 hastada
boğaz ağrısı bulunuyor. tahran’dan
gelenler üzerinde tetkikler yapıldı.
Kum ve Meşhed’den uçuşa izin
verilmeyecek. Her yolcu ayrı tek 
bir odada bulunuyor. Gelenlerin
hepsi türk vatandaşı. Hiçbir türk
vatandaşımızın İran’a gitmesine izin
vermiyoruz. 47 yolcu Zekai tahir
Burak hastanemizde kalanları
konuk evinde” bilgisini verdi. 

VİRÜsE
RasTlanMaDı 

SiNSi PLAN 
REDDEDiLDi

Boğaziçi'ndeki 323
yıllık tarihi Amcazade
Hüseyin Paşa Yalısı'nı
otele çevirme planı,
İBB'den döndü. Plan
İBB Meclisi tarafından
uygun bulunmayarak
oybirliği ile reddedildi

YEŞil alan FOnKsiYOnU
KalDıRılMaK isTEnDi

Köprülü ailesinden Sadrazam
Amcazade Hüseyin Paşa için

1697-1699 yılları arasında inşa edilen
ve Karlofça Antlaşması’nın imzalandığı
yalı olarak da bilinen Hüseyin Paşa 
Yalısı son anda kurtuldu. Tarihi yalının
bulunduğu toplam 8 bin 711 metreka-
relik parselin “yeşil alan” olan fonksiyo-
nunun iptal edilerek “turizm tesisi
alanı” ilan edilmesi teklifi, İBB Mecli-
si'nde oybirliği ile reddedildi. Son kurul
kararını ve plana ilişkin görüşleri değer-
lendiren AK Partili ve CHP’li meclis
üyelerinden oluşan İmar ve Bayındırlık
Komisyonu da plan değişikliği teklifinin
reddedilmesini uygun buldu. 

ç İşte istanbul’un 
kara noktaları!

İstanbul’da
ölümlü ve yara-

lamalı kazanın mey-
dana geldiği 10 “kaza
sıcak noktası’’ tespit
edildi. Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü
yetkileri bu noktalarda
meydana gelen kazala-
rın önlenmesi için

çalışma başlattı. 
Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğünde
görevli Başkomiser
Emre Şen “İstan-
bul’da ölümlü kaza
oranı 2016 yılına göre
yüzde 60.56 düştü, he-
defimiz 0 kaza’’ ifade-
lerini kullandı. I SAYFA 4
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Keçenin terapi 
özellİğİ var

Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt Belediyesi’nin
açtığı ‘Keçe Aksesuarları Kursu’nda unutul-

maya yüz tutmuş keçe sanatını gelecek nesillere
aktarıyor. Kurs öğretmeni Kübra Solak, “Keçenin
aynı zamanda terapi özelliği var”dedi. I SAYFA 4
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HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

KaDın hıRsıZlıK
çETEsi çöKERTilDi

SAYFA 

3’TE

Sağlık Bakanı
Fahrettin

Koca

THY'nin Tahran-İstanbul seferini yapan yolcu uçağı virüs şüphesiyle
Esenboğa Havalimanı'na acil iniş yaptı. Uçaktaki bir yolcuda 

korona virüs belirtileri olduğu ve uçuş ekibinin acil 
iniş kararı aldığı öğrenildi. Uçakta bulunan 

bütün yolcular ve mürettebat 
karantinaya 

alındı

Kemal 
Kılıçdaroğlu

İBB Başkanı
Ekrem 

İmamoğlu,
bakanlığın
kendileriyle
görüşmesi
gerektiğini
vurguladı. 

Amcazade Hüseyin Paşa Vakfı’na ait olan yalı için
“restore et-işlet-devret” modeli ile Vakıflar 

Meclisi’nin 11 Nisan 2007 tarihli kararı ile Ali 
Ağaoğlu’na ait Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri

A.Ş. ile 25 yıllık kira sözleşmesi imzalanmıştı. 

Başakşehir 
ZİRVEYE
OTURDU

MEHMEt
MERt

HABER
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İSMAİL GÖKGEZ’LE
SANATA DAİR

Magazin

SİPARİŞ HATTI
0543 930 63 74 

ET VE SARKÜTERİ

Adres: Piri paşa Hacı Pervane sk. 
No:5/A Silivri / İstanbul 

Çarşı Migros Karşısı 

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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Damga Reklamcılık ve
Yayıncılık AŞ. 

Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve 
Yayıncılık AŞ. adına 

İmtiyaz Sahibi 
Ali TARAKCI

Gazetemizbasýn
meslekilkelerine

uymayasözvermiþtir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez
Zeynep VURAL
Aynur CİHAN 

Taylan Daşdöğen

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

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İstihbarat Şefi
Barış KIŞ

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece
Yakup TEZCAN

Tekirdağ 
İrfan DEMİR

Kadıköy’de Gündoğarken ziyafeti!
Grup Gündoğarken geçtiğimiz günlerde
'Yaşama Saygı Dinletisi' kapsamında Ka-
dıköylü hayranlarıyla buluştu. 'Serhan
Şeşen Müzik, Felsefe ve Yaşama Saygı
Derneği'nin düzenlediği konser, Yeldeğir-
meni'ndeki Tiyatro Dell'Arte sahnesinde
gerçekleşti. Gibi Gibiyim, Ankara'dan
Abim Geldi, Sen Benim Şarkılarımsın ve
Gördüğüme Sevindim gibi en meşhur
parçalarını seslendiren tecrübeli grup,
konser arasında Damga Gazetesi yazarı
İsmail Gökgez'e konuştu. 'İçerideki at-
mosfer nasıl?' sorusuna, "Burası mahal-
lede açılan güzel butik bir tiyatro salonu.
Derneğimiz var biliyorsun. Buradaki kon-
serleri de Yaşama Saygı adı altında yapı-

yoruz. Elde edilen gelirlerle de başarılı
öğrencilere burslar veriyoruz. Çetin
benim çok eski değerli bir arkadaşım.
Çetin'e projeden bahsedince istediğiniz
her gün burası emrinize amade dedi. Biz
de böyle özel bir yeri değerlendiriyoruz"
cevabını verirken 'Böyle bir sosyal so-
rumluluk projesine imza atmaktan dolayı
nasıl hissediyorsunuz?' sorusuna ise "10
sene evvel kaybettiğimiz oğlumun üze-
rine kurduk bu derneği. Serhan'ı var ede-
medik, elimizde olmayan nedenlerden
dolayı. Bu vesileyle onu da ya-
şatmaya çalışıyoruz.
Onun adına 

etkinlik yapınca, burslar verince, kütüp-
haneler açınca bunlar tabii manevi ola-
rak ruhumuzu okşuyor. Serhan gerçekten
çok iyi bir müzisyendi. Yaşama çok say-
gısı vardı. Felsefe okuyordu. Tarif edil-
mesi zor bir insan. Ve en önemlisi
Serhan'ın daha güzel bir dünya özlemi
vardı. Biz de onu gerçekleştirmek
için bu yola baş koyduk"
ifadelerini kul-
landı. 

Gaziosmanpaşa'da düzenlenen Fashion Week etkinliği katılımcıların yoğun
ilgisine sahne olurken, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına sebep oldu

B aşarılı modacı Hacere Orhan'ın
organizasyonuyla Gaziosmanpa-
şa'daki Qubbe Life adlı resto-

randa düzenlenen Fashion Week sona
erdi. 21-22-23 Şubat tarihleri arasında
toplamda 3 gün süren organizasyon katı-
lımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Alış-
veriş standlarının yanı sıra gerçekleşen
defilede Hacere Orhan, 2020-2021 ko-
leksiyonunu tanıttı. Ünlü tasarımcı ko-
leksiyonda günlük kıyafetten, abiyeye,
gelinlikten, erkek giyime uzanan geniş
bir yelpazeyle çalıştığının altını çizdi. Ko-
leksiyonda geri dönüşüme uygun mater-
yaller kullanılması dikkatlerden
kaçmadı. Sunuculuğunu Sinem Yıldız’ın

üstlendiği defilede ünlü koreograf Asil
Çağıl önderliğinde Yağmur Ayaz, Açelya
Kartal, Simge Ünal, Seviye İkbal Tulgar
gibi tanınmış 25 model podyumda boy
gösterdi.

Yangın teması dikkat çekti

Yangın sebebiyle kaybolan ve yıkılan ha-
yatlardan esinlenerek oluşturulan kolek-
siyonun final tasarımı, Yağmur Ayaz'ın
taşıdığı yanık duvaklı gelinlikti. Yanık ge-
linlik sayesinde yangın teması işlendi ve
olay tasarım dakikalarca ayakta alkış-
landı. Afrikalı Ali, Fırat Neziroğlu, Dr. Ta-
cettin Tatlıağız, Levent Karaduman, Doç.
Dr. Şöhret Aktepe, Av. Bedia Teymur gibi

alanında uzman kişilerin de yer aldığı et-
kinlik, oldukça renkli anlara sahne oldu.

İstanbul Girls Orchestra 
sahne aldı

23 Şubat Pazar etkinliğin son gününde
Türkiye'de bir ilk olan ve 9 kadından olu-
şan son dönemin öne çıkan gruplarından
'İstanbul Girls Orkestrası' sahne aldı.
Türk sanat müziği, pop, arabesk ve halk
müziğinin klasiklerine repertuvarında yer
veren ünlü orkestra, dinleyicilerden tam
not aldı. Sahnede yaşanan doğum günü
sürprizi ise katılımcıların yüzünü gül-
dürdü. 2 saat sahnede kalan eğlenceli
kızlar, kimseyi yerinde oturtmadı.

Qubbe Life fashion
Week sona erdi

Pop müziğin önemli isimlerinden Nilay
Dorsa, Beyoğlu'nda sergilediği sahne

performansıyla büyük alkış aldı
Pop müziğin çılgın kızı ve manken
Nilay Dorsa, geçtiğimiz günlerde
İstanbullu sevenleriyle buluştu. Be-
yoğlu'ndaki No4 Performance adlı
mekanda sahne alan başarılı şarkı-
cının partileri dilden dile dolaşıyor.
'Disco Night' adı altında düzenle-
nen konsept partiye şifreyle girildi.
Gecenin geç saatlerinde başlayan
eğlence, sabahın ilk ışıklarına kadar
devam etti. Yakın arkadaşı Murat
Başaran'ın da katıldığı gecede
Dorsa, Başaran'ı sahneye çıkarma-
dan göndermedi. Her konserinde
yakın arkadaşını yalnız bırakmadı-
ğının altını çizen Başaran, "Canım
arkadaşım, çok seviyorum onu altın
gibi bir kalbi var" dedi. Konsepte
uygun giyinen Dorsa'nın kıyafeti ise
disko topuna benzetildi. Sevenle-
rine unutulmaz bir gece yaşatan
güzel şarkıcı, eğlenceli partilerinin
devamının geleceğini belirtti.

Nilay, Beyoğlu’nu oynattı! Serdar için ‘Ok
Yaydan Çıktı’
Türk pop müziğinin en de-
ğerli bestecileri ve solistleri
arasında parmakla gösteri-
len Serdar Ortaç, yeni şarkı-
sını gün yüzüne çıkardı. 'Ok
Çıkmış Yaydan' adlı duygu-
sal kış parçasının sözleri
oyuncu Sera Tokdemir'e ait.
Düzenlemesinde iki müzik
insanı Tarık İster ve Hakan
Yelbiz imzası bulunuyor.
Ana vokalde ise şarkıcının
daha önce 'Adı Üstünde'

şarkısında düet yaptığı mes-
lektaşı Belma Şahin bulu-
nuyor. Parçanın mix ve
mastering'ini ise Tarık
Ceran üstlendi. 25 kişilik
ekibin yer aldığı çekimler,
Erkan Nas tarafından ger-
çekleştirildi. Ortaç, güzel
mankenlerden ve dansçılar-
dan vazgeçemiyor. Ünlü
şarkıcıya video klip çalışma-
sında manken Larysa Dar-
morost eşlik etti. 

Pop müziğin popüler isimle-
rinden Simge Sağın, ani bir
atak yaparak harekete geçti.
Hayranlarına büyük bir sürp-
riz yapan güzel şarkıcı, 'Ben
Bazen' albümündeki 4 şarkıya
birden klip çekti. Sağın daha
önce 'Ben Bazen, Öpücem,
Aşkın Olayım ve Yalnız Başına
parçalarına klip çekmişti.
Güzel popçu albümde klipsiz

kalan Pes Etme, İster İnan
İster İnanma, Ram Ta Tam ve
Gülümseyişinle Uyandım şar-
kılarını yakın arkadaşı mak-
yöz, şarkıcı ve yönetmen
Seçkin Sunguç yönetmenli-
ğinde kliplendirdi. Genç şar-
kıcı, 4 ayrı konsepte çekilen
kliplere imza attı. Klipler, Netd
Müzik adlı Youtube kanalında
yayınlandı. 

Dört dörtlük klip çekti

Nilay Dorsa

Serdar
Ortaç

Simge SağınMurat Başaran

Burhan
Şeşen

Gökhan
Şeşen
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istanbul'da DEAŞ terör
örgütüne yönelik düzenle-
nen operasyonda 13 şüpheli

gözaltına alındı. Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğü ekipleri,  DEAŞ terör
örgütünün yurtdışındaki faaliyetlerinde
emir, sözde polis vb. sorumlu düzeyde

faaliyet gösteren şüphelilerin Türki-
ye'de olduklarını belirledi. Türkiye'de
bulunan DEAŞ terör örgütü üyelerinin
sosyal medya üzerinden iletişimde ol-
dukları ve kurdukları gruplarda DEAŞ
terör örgütüne ait örgütsel paylaşımlar
yaptıkları tespit edildi. Yine bu gruplar

içerisinde DEAŞ terör örgütünün Tür-
kiye'de bulunan üyelerine gönderdiği
para yardımlarının dağıtılmasının or-
ganize edildiği öğrenildi. Paraları da-
ğıtmakta görevli olan DEAŞ terör
örgütü üyesi 11 yabancı uyruklu ve 3
Türk şüphelinin yakalanmasına yöne-

lik Avcılar, Bağcılar, Esenler, Esenyurt,
Fatih, Kağıthane ve Küçükçekmece
olmak üzere 7 ilçede 13 adrese gece
saatlerinde eş zamanlı operasyon dü-
zenlendi. 

Emniyetteki işlemleri 
devam ediyor

Gerçekleştirilen baskınlarda 9 Suriye'li,
1 Irak'lı ve 3 Türk vatandaşı yakalana-
rak gözaltına alındı. Operasyon dü-

zenlenen adreslerde yapılan arama-
larda çok sayıda dijital materyal ele ge-
çirildi. Baskın yapılan evlerde bulunan
4 yabancı uyruklu kişinin de tahdit
kaydı olduğundan idari işlem yapılmak
üzere polis merkezlerine teslim edildik-
leri öğrenildi. Vatan Caddesi'ndeki 
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
getirilen 13 DEAŞ terör örgütü şüphe-
lisinin emniyetteki işlemleri devam 
ediyor.

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

TRAkYA HALkıNıN 
GÖZDESi ÖZ kEşAN

İstanbul’da DEAŞ operasyonu

Avcılar'da tartıştığı dini
nikahlı eşi Seda Kurt’u (40),

biri 2 yaşında olmak üzere 
2 çocuğunun gözü önünde 
bıçaklayarak öldürdükten
sonra kaçan Ercan A.’nın 

annesi Bedia Akar, bir
grup kadın ile birlikte
yürüyerek, şüphelinin
yakalanmasını istedi

A mbarlı Mahallesi Balaban Cad-
desi’ndeki bir binanın giriş ka-
tında geçen Kasım ayında

meydana gelen olayda Ercan A., dini ni-
kahlı eşi Seda Kurt ile sabaha karşı tartıştı.
Ercan A., 2 yıl önce dünyaya gelen çocuk-
ları için sık sık kavga da ettiği Seda Kurt
ile tartışırken, mutfaktan aldığı bıçağı de-
falarca karnına saplayarak kaçtı. Ercan A.,
kaçarken, bıçağı da çaprazdaki binanın gi-
rişine attı. Seda Kurt, evde bulunan oğlu
Özgür Kurt ve annesi Bedia Akar'ın haber
vermesi üzerine gelen 112 görevlileri ile
hastaneye kaldırılmasına rağmen 
kurtarılamadı.

Gizleyenlere tepki gösterdi

Bedia Akar, kızı Seda Kurt’u öldürdüğü
iddiası ile aranan damadı Ercan A'nın ya-
kalanamamasına tepki gösterdi. Akar, öl-
dürülen kızının daha önce
Beylikdüzü’ndeki bir kadın sığınma evinde
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı’nda güvenlik görevlisi olarak çalıştı-
ğını, eşinin bıçaklı saldırısına maruz kalan
bir kadını korumak isterken defalarca ba-
cağından bıçaklandığını hatırlattı. Bedia
Akar, kasten yaralama, uyuşturucu kullan-
mak, intihara teşebbüs suçlarından kaydı
bulunan işsiz 41 yaşındaki Ercan A.’yı giz-
leyenlere tepki gösterdi. 

Cezalandırılmasını istedi

Akar, kısa süre önce DHA muhabirine öl-
dürülen kızının ilk eşinin 16 yıl kadar önce
evden ayrıldıktan sonra bir türlü buluna-
madığını, açılan ‘Gaiplik Davası’nın bir
türlü sonuçlanmadığını, bunun üzerine
dini nikah ile 3 yıl önce çok severek evlen-
diği Ercan A. tarafından bıçaklanarak öl-
dürüldüğünü belirterek, şöyle dedi: “Bunu
saklayan nasıl bir vicdan? Buna yardımcı
olan, destek sağlayan nasıl bir insan anla-

mıyorum. Polis soruşturmanın gizli sür-
düğünü söylüyor. Akrabası dahil
hiçbir çocuğu bile sormadı. Ondan olan
iki yaşında kızı var. Bu terör son bulsun.
Bunların yaptığı yanlarında kar kalmasın.
‘Suç makinesi’ gibiydi, denetimli serbest-

likten dışarıdaydı. Bir sürü eski cezası,
suçu, temyizdeki süren davaları ve sürekli
arka arkaya gelen denetimli serbestlikleri
vardı. Denetleyemiyorlarsa lütfen bunları
sokağa salmasınlar. Madde kullanıyordu,
en kısa sürede bulunup gerektiği gibi ceza-

landırılmasını istiyorum. Buna lojistik des-
tek sağlayanların tümünün cezalandırıl-
masını istiyorum. Kim saklıyor. 
Bu çocuk 100 gündür akşamları anne 
diye ağlayarak uyuyor. Hangi vicdan buna
sığıyor.” DHA

ADALET ıcıN
YuRuDuLER

Kadınlarla birlikte yürüdü
Bedia Akar,'Avcılar Kadın Platformu' tarafın-
dan kızını öldürmekle suçlanan Ercan A.'nın
yakalanması amacıyla düzenlenen yürüyüş
ve basın açıklamasına katıldı. Yürüyüş sıra-
sında gözyaşlarını tutamayarak, Ercan A.'yı

saklayanların nasıl bir vicdana sahip oldu-
ğunu soran  Akar, Denetimli Serbestlik uy-
gulamasını da eleştirdi. Okunan basın
açıklamasında, "Seda Kurt, Türkiye'de kadın
cinayetine kurban giden kadınlardan sa-

dece biri. 2019 yılı raporlarına göre Türki-
ye'de 474 kadın öldürüldü. Seda da bu ka-
dınlardan biriydi. Ailesi aylardır adaletin
peşinde fakat ne aydınlatılan bir dosya ne
de yakalanan bir katil var" denildi.

Kadın hırsızlık çetesi çökertildi
asayiş Şube Müdürlüğü
tarafından Bakırköy, Kadı-
köy, Zeytinburnu ilçele-

rinde meydana gelen evden hırsızlık
bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.
Polis olayların meydana geldiği ev-
lerde bulunan kamera görüntü-
lerini incelediğinde evlere 4
kadın tarafından giril-
diğini tespit etti. Ka-
mera
görüntülerinden
kimlikleri tespit
edilen şüpheli-
lere yönelik geç-
tiğimiz hafta
içinde yapılan
operasyonda
Ebru U.(19),
Ayşe Ç.(22), Kiraz
Ç.(22) ile Deniz
Ç.(26) gözaltına
alındı.Hırsızlık Büro Amirli-
ğine getirilen kadın şüphelilerin
azılı hırsız oldukları tespit edildi. Ebru
U.'nun daha önce 28 kez gözaltına
alındığı ayrıca 13 ayrı dosyadan aran-

ması ol-
duğu tes-
pit edildi.
Şüpheliler-

den Ayşe
Ç.'nin daha

önce 16 kez
polis tarafından

yakalandığı 9 ayrı hır-
sızlık dosyasından aranması

olduğu, Kiraz Ç.'nin ise daha önce-
den 30 kez polis tarafından yakalan-
dığı ortaya çıktı. Deniz Ç.'nin ise daha

önceden 45 kez polis tarafından göz-
altına alındığı, 6 ayrı dosyadan aran-
ması olduğu belirledi.

Kadın şüpheliler kamerada 

Şüphelilerin ellerindeki plastik parça-
sıyla önce apartman kapılarını daha
sonra kilitlenmeyen daire kapılarını
açarak hırsızlık olaylarını gerçekleştir-
dikleri tespit edildi. Şüphelilerin apart-
man kapılarını zorladıkları anlar ise
güvenlik kameraları tarafından gö-
rüntülendi. DHA

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamam-
lanan şüpheliler hakkında 6 ayrı evden 500
bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çal-
dıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Ad-

liyeye sevk edilen şüphelilerden hamile
olduğu öğrenilen Kiraz Ç. adli kontrol
şartıyla serbest kalırken, diğer şüp-

heliler tutuklanarak cezaevine
gönderildi.

3 kişi 
tutuklandı

İtfaiye hızır
gibi yetişti
Maltepe'de beş katlı binanın ikinci katında daire
kapısının kapanması sonucu içeride kilitli kalan
dokuz aylık Asel bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı

Olay saat 08.30 sıralarında Maltepe Züm-
rütevler Mahallesi bulunan beş katlı binanın
ikinci katında meydana geldi. Evde bulunan-

ların dışarı çıktığı sırada daire kapısının bir anda kapan-
ması üzerine yatak odasında uyuyan 9 aylık Asel bebek
içeride kaldı. Kapıyı açamayan anneanne ve dede ise
durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay
yerine gelen itfaiye ekipleri önce çelik kapıyı levye ile aç-
maya çalıştı fakat başarılı olamadı. Ardından olay ye-
rine itfaiyenin merdiven aracı çağrıldı. Sepet ile dairenin
mutfak camına ulaşan ekipler, pencereyi açarak içeriye
girdi. Kapının içeriden açılmasıyla daireye giren anne ve
dede, evde kilitli kalan Asel bebeğe ulaştı.

Aile büyük sevinç yaşadı

İtfaiyenin torununu kurtarmasını bekleyen dede, "Ben
dışarı çıktım. Birisiyle konuşuyordum kapı aniden kilit-
lendi. 9 aylık çocuk içeride. İtfaiye çağırdık. Çilingirleri
aradık kimse cevap vermedi. İtfaiyeyi çağırmak zorunda
kaldık." dedi. Asel bebeğin anneannesi ise "İtfaiye sağ
olsun Asel Zümre'yi kurtardı. Çok teşekkür ederim. An-
nesi dışarı çıkmıştı kilitli kaldı." diye konuştu. 

Vatandaşlar polis gibi
müdahalede 

bulundu

Fatih'te, İran uyruklu kişilere ait tekstil
dükkanına giren maskeli, silahlı ve bı-
çaklı 3 İranlı, koli bandıyla elleri ve ağ-

zını bantladıkları 2 kadın çalışanı sandalyeye
bağladı. 
Bu sırada içeri giren erkek çalışanı da bıçaklayarak
ağır yaralayan şüpheliler, iş yerindeki laptop ve bir
miktar parayı gasp ederek kaçtı. Kadınlardan biri-
nin kurtulup camdan bağırması üzerine mahalleli,
1'ini çelme takarak düşürerek, 2 şüpheliyi yaka-
ladı. Vatandaşların darp ettiği 2 şüpheli polise tes-
lim edilirken, kaçan 1 kişinin daha yakalanması
için çalışmalar sürüyor. 
Olay, saat 17.15 sıralarında Laleli Selimpaşa
Sokak üzerinde bulunan hanın 3'üncü katındaki
tekstil ihracatı yapan iş yerinde meydana geldi. İd-
diaya göre, maskeli silahlı ve bıçaklı 3 kişi işyerine
gelerek, elleri ve ağzını bantladıkları 2 kadın çalı-
şanı sandalyeye bağladı. 
Bu sırada içeri giren erkek çalışanı bıçakla vücu-
dunun çeşitli yerlerinden ağır yaralayan şüpheliler,
işyerindeki laptop bilgisayar, cep telefonu ve kasa-
daki bir miktar parayı gasp ederek kaçmaya baş-
ladı. Bağlı bulunan kadınlardan biri kurtularak
pencereden dışarıya doğru bağırdı. Bunu duyan
mahalleli, kaçan şüphelilerin önünü kesti. Vatan-
daşlar, şüphelilerden birini çelme takarak yere dü-
şürdü. Yere düşen şüpheli ile bir arkadaşı daha
vatandaşlarca yakalandı. 
Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve
sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri gelene kadar
vatandaşlar, gasp şüphelilerini darp etti. Sağlık
ekipleri, yaralı çalışan ile gasp şüphelilerini hasta-
neye kaldırdı. Vatandaşlar gelen polis ekiplerine 2
şüpheliyi teslim etti. Polis, kaçan 3'üncü şüpheliyi
yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. 

İstanbul'da gündüz kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen 4 kadın polis
tarafından yakalandı. Biri hamile olduğu öğrenilen kadınların daha önceden bir çok kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi

Cami avlusunda
KAVGA ÇIKTI

Pendik'te bulunan cami avlusunda aynı aile-
den olduğu iddia edilen bir grup arasında
kavga çıktı. Cami müezzini, öğle ezanının ar-

dından çıkan kavgayı sonlandırmak için bir kez daha
ezan okudu. Fakat grup buna aldırış etmedi. Avludaki
sandalyelerin de kullanıldığı kavga güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. Kavgada 5 kişi yaralandı. Olay dün
saat 13.30 sıralarında Pendik Kaynarca Mahallesi'nde
bulunan bir camide meydana geldi. Aynı aileden olduk-
ları iddia edilen bir grup, öğle ezanının ardından, cemaat
namaz için içeri girdikten kısa süre sonra, caminin avlu-
sunda henüz bilinmeyen
bir nedenle kavga etmeye
başladı. Dışarıdan gelen
kavga seslerini duyan mü-
ezzin ise, kavganın 
sonlanması için ezanı 
tekrar okudu. 
DHA



İ stanbul Trafik Denetleme Şube Mü-
dürlüğü yetkilileri 2019 yılında en fazla
ölümlü ve yaralamalı kazanın mey-

dana geldiği 10 sıcak nokta ile kaza sayıla-
rını açıkladı. İşte o kaza noktaları:
Gaziosmanpaşa Hekimsuyu Caddesi TEM
Güney Bağlantı Mevkii. Kadıköy D100
Kozyatağı Mevkii. Fatih Adnan Menderes
Bulvarı Akdeniz Caddesi Kavşağı. Şişli Bü-
yükdere Caddesi Naci Kasım Sokak Kav-
şağı. Fatih Turgut Özal Caddesi Deniz
Abdal Cami Sokak Kavşağı. Beyoğlu Tarla-
başı Bulvarı Taksim 360 önü. Şişli TEM
Otoyolu Türk Telekom Arena Mevkii. Bey-
likdüzü Adnan Kahveci Bulvarı Orgeneral
Eşref Bitlis Caddesi Kavşağı. Ümraniye
Alemdağ Yolu Alemdağ Caddesi Kavşağı.
Beşiktaş Muallim Naci Caddesi Alarko
önü. 

117 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü 2019 yılında kaza verilerine ait istatis-
tiklere göre, İstanbul'da 109 ölümlü
kazada 117 kişi hayatını kaybetti.  Aynı
tarih aralığında meydana gelen 16 bin 51
kazada 22 bin 40 kişi yaralandı. 2016 yılın-
dan bu yana ölümlü kaza oranlarında ise
yüzde 60.56 oranında azalma meydana
geldi. İstanbul'da 2017 yılı içinde meydana
gelen kazalarda 177 kişi 2018 yılında ise
123 kişi hayatını kaybetmişti. 2020 yılı

içinde ise 21 Şubat 2020 tarihi itibariyle
11 ölümlü kazada 12 kişinin hayatını

kaybettiği 2 bin 97 kazada 2 bin 783 kişinin
yaralandığı öğrenildi.

En önemli neden aşırı hız

İstanbul Emniyet Müdürlüğü istatistiklerine
göre İstanbul'da meydana gelen ölümlü ka-
zaların 46'sının aşırı hız yüzünden meydana
geldiği öğrenildi. 2019 yılında hatalı ma-
nevra yüzünden 18, arkadan çarpma so-
nucu 4, kaza meydana geldiği belirtildi. Öte
yandan 2019 yılı içinde İstanbullulara en
fazla ceza, aşırı hız nedeniyle kesildi. Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tara-
fından yapılan çalışmalarda geçen yıl 1 mil-
yon 325 bin 772 sürücüye aşırı hız yaptığı

için trafik cezası kesildi. Emniyet Kemeri
takmayan 322 bin 492 sürücüye, sürüş es-
nasında cep telefonuyla konuşan 210 bin
713 sürücüye, kırmızı ışık ihlali yapan 129
bin 375 sürücüye, emniyet şeridini ihlal
eden 70 bin 946 sürücüye, yayalara öncelik
vermeyen 12 bin 158 sürücüye de ceza
yağdı.

Noktaların tespiti önemli

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde gö-
revli Başkomiser Emre Şen, kaza noktaları-
nın tespit edilmesinin kendileri için önemli
olduğunu belirterek şöyle konuştu: "İstan-
bul Emniyet Müdürlüğü olarak trafik kazası

olan her yeri GPRS cihazı ile koordinatları
alıp haritalanma sistemi üzerinde haritalı-
yoruz. Kazaların yakın bölgede fazla sayıda
olduğu noktaları 'kaza sıcak noktası' olarak
belirliyoruz. 100 metre çapında birden fazla
kaza olduysa orası 'kaza sıcak noktası' bizim
için. Bu kaza sıcak noktalarını tespit ettikten
sonra kaza raporu tutan ekibin haricinde
uzman bir ekibimiz teker teker bu kaza sıcak
noktalarına gidiyor ve buradaki durumu
tespit ediyor. 'Orada neden kaza oldu?' diye
araştırıyoruz. Kaza yolla alakalı mı, hız li-
mitlerinden mi kaynaklanıyor ya da sürücü-
lerin sürekli ihlal ettiği bir kural mı var
ondan mı kaynaklanıyor bunu tespit ediyo-
ruz. Çünkü bir noktada birden fazla kaza
olması normal bir şey değil. Bu tespitleri-
mize göre yol yapımı bakımı işaretleriyle il-
gili bir durum varsa ilgili kurumlara
belediyeye karayollarına bununla ilgili yapıl-
ması gereken tavsiyelerimizi yazıyoruz. Son
yıllarda İstanbul'daki kazalara bakacak
olursak 2017 yılında İstanbul’da 177 adet
ölümlü trafik kazası meydana gelmiş 2018
de bu sayı 123’e düşmüş. 2019 ise 109’a
düşmüş. 2016 yılından 2019 yılına kadar
ölümlü kaza oranında yüzde 60.56 bir
azalma söz konusu. Gelişmiş devletlerin
standartlarına yaklaşıyoruz. Hedefimiz 0
kaza. 2019 yılı içinde İstanbul İl emniyet
müdürlüğü olarak 'Trafik kazalarının azaltıl-
masında en başarılı il 'ödülü olarak teşekkür
belgesi aldık. Çalışmalarımız etkin şekilde
devam edecek." DHA
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BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1137988)

Belediye Meclisimiz; 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetme-
liği’nin 7. Maddesi hükümleri gereğince, 2020 Yılı MART Ayı Toplantısını,  02 MART 2020 - Pazartesi
günü saat  11.00’da Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçekmece adresinde bulunan Yeni
Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda yapacaktır.
5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun 21. Maddesi hükümleri gereğince duyurulur.
GÜNDEM   KONULARI:
1) Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel ERYİĞİT’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Meclis
2. Başkan Vekilliğinde meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla,  Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin
19. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere "Gizli Oyla" Meclis 2. Başkan Vekili seçimi. 
2) Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel ERYİĞİT’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle,
“Doğu-Batı Trakya Belediyeler Birliği –TRAKYAKENT” isimli birlikte, belediyemizi birlik nezdinde temsil edecek
"Asil Üyenin" kalan süreyi tamamlamak üzere yeniden belirlenmesi amacıyla "Gizli Oyla" seçim yapılması.
3) Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel ERYİĞİT’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Eği-
tim Kültür ve Sanat Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla,  Belediye Meclisi Ça-
lışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere, Cumhuriyet Halk Partisine
mensup olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla seçim yapılması.  
4) Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel ERYİĞİT’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, Av-
rupa Birliği Dış İlişkiler Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla,  Belediye Meclisi Ça-
lışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere, Cumhuriyet Halk Partisine
mensup olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla seçim yapılması. 
5) Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel ERYİĞİT’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle,
Çevre ve Sağlık Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla,  Belediye Meclisi Çalışma
Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere, Cumhuriyet Halk Partisine mensup
olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla seçim yapılması. 
6) Belediye Meclis Üyesi Önder Yüksel ERYİĞİT’in Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle, De-
zavantajlılar Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla,  Belediye Meclisi Çalışma Yö-
netmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere, Cumhuriyet Halk Partisine mensup
olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla seçim yapılması.  
7) Belediye Meclis Üyesi Habibe ÇİFTCİOĞLU BAŞER’in A.K.P. Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmesi
nedeniyle, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunda meydana gelen eksikliğin giderilmesi amacıyla,  Bele-
diye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesi gereğince, kalan süreyi tamamlamak üzere, Adalet ve Kal-
kınma Partisine mensup olacak şekilde Bir yeni üyenin yeniden belirlenmesi amacıyla seçim yapılması. 
8) Belediyemizin “Ege ve Marmara Çevre Belediyeler Birliği” isimli birliğe 5393 Sayılı Belediye Kanu-
nu'nun (18/o) Maddesi hükümleri gereğince üye olması hususun müzakeresi ve birlik tüzüğü uyarınca
birliğin tabii üyesi olan Belediye Başkanımız dışında, belediyemizi birlik nezdinde temsil etmek üzere "4
Adet Asil ve 2 Adet Yedek Üyenin" belirlenmesi amacıyla "Gizli Oyla" seçim yapılması. 
9) Belediyemizde 2020 Yılında 5393 Sayılı Yasanın 49. maddesi ve 657 Sayılı Yasanın (4/B) maddesi
hükümleri uyarınca, kadro karşılık gösterilmek ve “Tam Zamanlı Olarak Sözleşme” yapılmak suretiyle
“Sözleşmeli Personel” istihdam edilmesi ve 2020 Yılı sözleşme ücretlerinin belirlenmesi.
10) Belediyemiz sınırlarında bulunan Ekinoba Mahallesi 3442 Parsel sayılı Park ve Yol Alanındaki 71,97
m2'lik Kablo Geçiş Hakkı ve 71,00 m2'lik “Trafo Yeri” olmak üzere toplam 142,97 m2'lik alan üzerinde, Trafo
Merkezi yapılmak üzere, 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun  75. Maddesi ile 18. maddesinin  (e)  fıkrası ge-
reğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) lehine 25 yıl süreyle “İrtifak Hakkı” tesis edilmesi hususu-
nun müzakeresi ve karara bağlanması. 
11) Belediyemiz sınırlarında bulunan 19 Mayıs Mahallesi 484 Ada (1) Parselin kuzeyindeki Yeşil Alanı-
nın 37,80 m2'lik kısmı ile 493 Ada (2) parselin kuzeyindeki Yol Alanının 37,80 m2'lik kısmı üzerinde
Trafo Merkezi yapılmak üzere, 5393 Sayılı  Belediye Kanunu’nun  75. Maddesi ile 18. maddesinin  (e)  fık-
rası gereğince Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. (TEDAŞ) lehine 25 yıl süreyle “İrtifak Hakkı” tesis edilmesi hu-
susunun müzakeresi ve karara bağlanması. 
12) Mülkiyeti Belediyemize ait, Büyükçekmece, Cumhuriyet Mahallesi, 243 Ada 21, 22  ve 192 Ada 7
Parseller ile Celaliye Mahallesi 240 Parsel ve Karaağaç Mahallesi 266 Ada 1 parsel sayılı taşınmazla-
rın, Belediyemiz bütçesine kaynak oluşturulması amacıyla satılması hususunun 5393 Sayılı Belediye Kanu-
nu'nun 18/e maddesi gereğince müzakeresi ve karara bağlanması.
13) Büyükçekmece İlçesi, 17.06.2004 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Büyükçekmece Uygulama İmar Planı
Plan Notlarında tadilat yapılması hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
14) Büyükçekmece İlçesi, Atatürk Mahallesi, 516 Ada 5 Parsele, 3453 ve 3454 parsellerin bir kısmına
ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Tadilatı hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.

ISTE ISTANBUL’UN 
KARA NOKTALARI
İstanbul’da ölümlü ve yaralamalı kazanın meydana geldiği 10 "kaza sıcak noktası’’ tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdür-
lüğü yetkileri bu noktalarda meydana gelen kazaların önlenmesi için çalışma başlattı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde
görevli Başkomiser Emre Şen "İstanbul’da ölümlü kaza oranı 2016 yılına göre yüzde 60.56 düştü, hedefimiz 0 kaza’’ dedi

EMNİYET KEMERİNİ ASLA İHMAL ETMEYİN
"Trafik kazalarını azaltmak
için sürücülere öncelikle
emniyet kemerlerini muhak-
kak takmalarını sadece sü-
rücülere değil yolculara da
arka koltukta oturanlara da
emniyet kemerlerini muhak-
kak takmalarını öneriyoruz"
diyen Emre şen, "Seyir ha-
linde araç kullanırken kesin-
likle cep telefonuyla
konuşmasınlar sadece blue-
tooth kulaklıklar ya da araç-

ların bluetooth kitlerinden
konuşulabilir.  Araç cinsle-
rine göre hız limitlerine uy-
maları gerekiyor çünkü hız
limitleri bilimsel verilere
göre hesaplanmış verilerdir.
Bunun yanında kesinlikle al-
kollü araç kullanılmaması
gerekiyor. Çünkü alkol, dik-
kati ve refleksleri son de-
rece araç kullanırken
zayıflatan bir etmen olarak
karışımıza çıkıyor" dedi.

Keçe sanatı sil baştan
Esenyurtlu kadınlar, Esenyurt Belediyesi’nin ücretsiz olarak açtığı ‘Keçe Aksesuarları
Kursu’nda unutulmaya yüz tutmuş keçe sanatını gelecek nesillere aktarıyor

ESENYURT Belediyesi
Kültür İşleri Müdür-
lüğü’nün açtığı ücretsiz

Keçe Aksesuarları Kursu’na katılan
kadınlar, keçe sanatıyla ilgili tüm
detayları öğrenmenin yanı sıra,
unutulmaya yüz tutmuş bu sanatı
yaşatarak gelecek nesillere aktarı-
yor. Kursiyerler, keçe yoğurma ve
iğneleme olmak üzere iki ayrı tek-
nikle yelek, şapka, patik, tablolar,
gece lambaları, yastık ve çeşitli ak-
sesuar ürünleri üretiyor. Vatandaş-
lar açılan bu kursta meslek
edinmenin yanı sıra ürettikleri
doğal ürünleri satarak ev bütçesine
de katkı sağlıyorlar. Atölye saye-
sinde keçe sanatıyla ilgili teknik de-
tayları ve tüm incelikleri öğrenen ev
hanımları, birlikte keyifli vakit geçi-
rerek kendilerini geliştirme fırsatı da
yakalıyor. 

Keçenin terapi özelliği var

Keçenin terapi ve rahatlatma özel-
liği olduğunu vurgulayan Keçe Ak-
sesuarları Kursu öğretmeni
Kübra Solak, “Keçe yo-
ğurma ve iğneleme tek-
niği olarak iki ayrı
teknikte yapılı-
yor. Yo-

ğurma tekniğiyle öğrencilerimiz
kendi kıyafetlerini oluşturabiliyor-
lar. Yelek, şapka, patik yapabiliyor-
lar. İğneleme tekniğinde ise,
keçeden gece lambası, tablolar, ak-
sesuarlar, yastıklar yapıyorlar. Keçe
unutulmaya yüz tutmuş bir el sa-
natıydı ama biz bu geleneksel el sa-
natımızı geleceğe taşıyoruz.
Keçenin aynı zamanda terapi özel-
liği var. Yün canlıdır canlı olması
insanları rahatlatıyor. Doktorları-
mız tarafından da önerilen bir
branş” dedi.

Kadınlarımıza umut oluyoruz

Kursta üretilen ürünleri belediyenin
sergilerinde satışa sunarak
Esenyurtlu kadınlara umut
olduklarını söyleyen
Solak, “Üretilen
ürünler için
belediye
olarak

kadınlarımıza sergiler açıyoruz ve
bu sergilerde kadınlarımıza umut
oluyoruz. Başkanımızın katkılarıyla
oluşturduğumuz sergilerden kadın-
larımız çok mutlu ayrılıyorlar,
çünkü kazançlarını sağlıyorlar. Her
insana hitap ederek her insanın is-
tediği özellikte teknik çıkarıyoruz.
Doğal olduğu için çok tercih edili-
yor” diye konuştu. Kursiyerlerin
haftada 1 gün sabah 9’dan akşam
5’e kadar eğitim aldıklarını belirten
Solak, tüm Esenyurtluları hem
meslek edinmeleri hem de terapi
için keçe kursuna davet ediyor.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Park içerisine çim amfi
BÜYÜKÇEKMECEBelediyesi tarafından
Büyük Atatürk Parkı içerisine yapılan 2
bin metrekare alana sahip çim amfi, doğal

bir ortamda eğlenme ve dinlenme imkanı sunacak.
İstanbul’un en büyük mahalle parklarından olan
Büyük Atatürk Parkı içinde yapılan çim amfi özellikle
yaz aylarında birbirinden renkli etkinliğe ev sahipliği
yapacak.

Doğal bir ortama sahip

Büyükçekmece Belediyesi Park ve Bahçeler Müdür-
lüğü’nce 2 bin metrekare alan üzerine kurulan çim
amfi, arazinin doğal eğiminden faydalanılarak proje-
lendirildi. Betonarme malzeme kullanılmadan yapı-
lan amfi, ilçe halkını kültürel ve sanatsal etkinliklerde
buluşturacak doğal bir ortama sahip. Gerektiğinde
demontable sahne kurulabilecek olan amfide yazlık
sinema gösterimleri de yapılabilecek.  Çim amfinin
kültürel ve sosyal anlamda önemli bir hizmete ev sa-
hipliği yapacağını belirten Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün,  “Çim amfi doğal bir or-
tamda eğlenme, dinlenme imkanı sunacak. Özellikle
yaz aylarında halkımızın buluşma noktası olup, sos-
yal ve kültürel etkinliklerin merkezi olacaktır” dedi.



İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, 32’nci ilçe
belediyesi ziyaretini Kağıthane’ye

yaptı. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt
Öztekin ile makam odasında bir araya
gelen İmamoğlu, “Bugün Kağıthane’deyiz.
Değerli Başkan’ımızla Kâğıthane’yi konu-
şacağız. Büyükşehir ile hangi işlerimizi or-
taklaşa bir arada hızlıca yapmamız
gerekiyor, bugüne kadar neler yapıldı, bun-
dan sonraki beklentiler; her birisi aslında
önemli konular olacaktır diye düşünüyo-
rum. Son günlerde süreci hızlandırıp bütün
ilçe ziyaretlerimizi tamamlamak istiyoruz”
dedi. Tüm ilçelerin İBB ile uyumlu çalış-
ması konusunda verimli toplantılar gerçek-
leştirdiklerini belirten İmamoğlu, “Bugün
bütün Büyükşehir ekibimizle ve değerli Baş-
kan’ımızın ekibiyle birlikte, onların sunum-
ları, onların önerileri ve uygulamaları ile
ilgili bilgiler edineceğiz. Çok faydalı geçiyor.
39 ilçemiz, bizim en birinci sıra İstanbul’a
hizmet konusunda yol arkadaşlarımız. Be-
lediye başkanlarımızın uyumlu katkıları,
bizim uyumlu çalışmalarımız İstanbul’a
katkı sunacaktır, Kağıthane’ye katkı suna-
caktır” diye konuştu.

İmamoğlu’na teşekkür

Kağıthane Belediye Başkanı Öztekin ise
"Büyükşehir Belediye Başkanı’mıza, ilçe-
mize ‘Hoş geldin’ diyoruz. Biraz sonra
sunum da yapacağız. İlçemizle ilgili bugüne
kadar çok değerli hizmetler yapıldı. Hiz-
metleri yapan büyüklerimize, belediye baş-
kanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bundan
sonraki süreçte de vatandaşlarımıza en iyi
hizmeti sunmak için elimizden gelen gayreti
sunuyoruz. Size de ‘Hayırlı olsun’ diyoruz.
İlçemize, tüm ekibinizle beraber ‘Hoş geldi-
niz’. Çalışma arkadaşlarınıza başarılar dili-

yoruz. İlçemiz, 450 bin nüfusu olan bir ilçe.
Daha çok Anadolu’dan İstanbul’a göç
edenlerin oluşturduğu güzel bir ilçemiz. İl-
çemizdeki birlik ve beraberlikte önemli. Asa-
yiş olarak da en değerli ilçelerden bir tanesi.
E-5 ve TEM’in tam ortasında. Lokasyon
olarak da güzel bir ilçemiz var. İnşallah bu
aile birlikteliğimizi sağlamak adına da size
ve ekibinize teşekkür ediyoruz. Bu manada
çalışmalarımıza desteklerinizi sunacağınızı

ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sorunları dinledi

İmamoğlu ve Öztekin, konuşmaların ardın-
dan belediye binası yakınındaki Kağıthane
Deresi çevresi ıslah çalışma alanında, Sada-
bad Sarayı Çamaşırhanesi restorasyonunda
ve El Yapımı Kağıt Atölyesi’nde inceleme-
lerde bulundu. İmamoğlu, Kağıthane De-
resi çevresinde, daha fazla gezilebilir alanlar

yapılması konusunda talimat verdi. Her iki
başkan, saha incelemelerinin ardından İBB
ve Kağıthane Belediyesi ekipleri ile birlikte
Nurtepe Sosyal Tesisleri’ne geçti. İmamoğlu
ve ekibi, burada Kağıthane Belediyesi yetki-
lilerinden ilçenin sorunlarıyla ilgili sunum
aldı. Sunumun ardından yeniden sahaya
çıkan başkanlar ve ekipleri, Yeşilce Mahal-
lesi Zeminaltı Otopark ve Spor Tesisi İnşaa-
tı’nda incelemelerde bulundu.

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com

HIDIR ULAĞ
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Çatalca'da ekonomik proje...

Ç atalca'da ekonomik proje...
Şart kardeşim şart. Çatalca'da bu halkın
ekonomisine, cebine dokunacak projeler

üretmek ve hayata geçirmek şart.
2 bini bulan kişi Çatalca Belediyesine işe girmeye

çalışıyor, CHP ve İYİ Parti'ye sırf Büyükşehirde işe
girebilmek için CV bırakanların haddi hesabı yok.
Belediye Başkanı Mesut Üner iddia ediyorum 
kendisini ziyarete gelenlerin yüzde 30'u ile sadece
iş konusunda muhabbet etmek zorunda kalıyor. 
Gelenler ya kendisine, ya oğluna, ya kızına, ya 
gelinine, ya da damadına iş istemek için geliyor.

Dün de böyleydi. Geçtiğimiz dönemleri kastediyo-
rum. Çatalca'da bunun önüne geçmenin en doğru
yolu, bu ilçe halkına üreterek kazanmayı öğretmek
ve bunun önünü açmak. Belediyeye tutun ki en fazla
100 kişi alabilsinler. İBB'ye tutun en fazla 20-25
kişi... Peki ya diğerleri?

Bakın arkadaşlar,i bu ilçede üretim noktasında
çok fazla potansiyel var. Belediye Başkanı Mesut
Üner bu potansiyelleri değerlendirme noktasında
çalışmalara hız vermedikçe, bu ilçe halkının ekono-
misine katkıda bulunup, cebine dokunacak projeler
üretemedikçe, kaldırımları da genişletse, değil 
millet bahçesi millet sarayı da yapsa fayda etmez.

Çatalca'nın bugüne kadar ki kendi yağı ile 
kavrulması emlak sektörünün bir hayli hareketli 
olmasına bağlı idi. Satacak yer kalmadı açıkçası.
Küçük, büyük ne kadar parsel varsa bu ilçe halkının
elinden çıktı. Sata sata nereye kadar demiştik. 
Defalarca söylemiştik bunu. Üretecek tarlamız 
kalmadı desem yeridir.

Kısacası, yeni ve hane ekonomisine katkılarda
bulunabilecek projeler harekete geçmeli, derhal 
hem de...

Birinci öncelik, hanelerde bulunan ve evinin
ekonomisine katkıda bulunmak isteyen hanımlara
yönelik olmalı. Alt yapısını oluşturup, proje kısmını
Belediye Başkanı Mesut Üner ile paylaştık. Bir
hayli olumlu bakıyor. Belediye şirketi üzerinden “
Kadın El Emeği Atölyesi” kurularak, İŞKUR ile
ortak bir projeye gidilmeli. Özellikle el emeği demek
yerel üretici demek. Bir çok firma ile görüşmeler
yapılarak kadınların üretim yapacakları bir mini
fabrika oluşturulmalı. Bunların pazar olayı da
Belediye tarafından çözümlenmeli.

Gelişmiş Avrupa Ülkelerinde bu tür projelerin 
önleri hep yerel yöneticiler tarafından açılmış. İddia
ediyorum belediye böyle bir işletmenin öncülüğünü
yapar ise arkası girişimci iş insanları tarafından da
getirilecektir.

Diğer bir yandan, özellikle köy( Mahalle) evleri
geniş bahçeli evler, buralarda küçük seralar kurulup
bu seralarda üretimin yapılması sağlanmalı. Ve yine
belediye şirketi üzerinden yürütülmeli.

Kazanımları gören bir çok kişi inanın bu dediğim
projelere katılım sağlayacaktır. Hatta Çatalca 
Belediyesi bünyesinde bulunan tarlalarda seralar
kurulmalı ve buralarda da yerel ürünler üretilmesi
anlamında istihdam çok rahat bir şekli ile sağlana-
bilecek noktaya getirilmeli. Bunların hiç birisi çok
maliyetli işler değil. İlk kademede cüzi harcamalar
ile Çatalca Belediyesi bu ilçe halkına ekonomik an-
lamda projeler üretebilir. Yoksa akşama evde neyi
pişireceğini düşünerek yürüyen vatandaş çok ta
kaldırımın genişliğini yada darlığını düşünemez.
Onun tek düşüncesi içinde olduğu dar boğazdan
başka bir şey olamaz.

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, ekibi ve
bu ilçe halkı için gecesini gündüzüne katacağını 
söyleyen herkesedir bu söylediklerim...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 32'nci ilçe belediyesi ziyaretini Kağıthane'ye yaptı. Ziyaretlerin çok verimli geçtiğini
belirten İmamoğlu, Kağıthane Deresi çevresinde, daha fazla gezilebilir alanlar yapılması konusunda talimat verdi

KAGITHANE DERESI
ICIN TALIMAT VERDI

Kağıthane’de devam eden çalışmaları inceleyen İBB Başkanı İmamoğlu’na, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin de eşlik etti.

Trabzon efendiliğini
ruhumda yaşıyorum
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 24 Şubat Trabzon’un Kurtuluş Günü’nü, Karadenizli hemşehrileriyle
birlikte kutladı. Karadenizli Sporcular Kültür ve Dayanışma Derneği’nin dün düzenlediği gecede
konuşan İmamoğlu, “Trabzon’un efendiliğini, ahlakını, düzgün tavırlarını, davranışını, asla taviz
vermeyen duruşunu, doğru söyleyişini her zaman ruhumda yaşıyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbulBüyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Trabzon’un kurtuluşu-

nun 102’ncü yıldönümünde, dün akşam,
Karadenizli hemşehrileriyle bir araya geldi.
İmamoğlu, Karadenizli Sporcular Kültür
ve Dayanışma Derneği’nin Ataşehir’de bir
otelde düzenlediği geceye katıldı. Spor,
sanat ve siyaset dünyasından birçok ünlü
ismi bir araya getiren gecede ilk konuş-
mayı, Dernek Başkanı Coşkun Demirsoy
yaptı. Demirsoy’un ardından kürsüye
davet edilen İmamoğlu, sözlerine, “Bu
akşam, Trabzonspor’un bir sporcusu ola-
rak sahnedeyim. Bu güzel geceyi düzenle-
yen Karadenizli Sporcular Derneği’ne,
yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikle,
Trabzon’un Kurtuluş Günü kutlu olsun.
Burada insanın, özlem duyduğu, keyif al-

dığı, mutlu olduğu dostlarla bir arada
olmak, o sıcaklığı hissetmek, göz göze gel-
mek, onların o derin sevgisini hissetmek,
onlardan aldığı güvenle ve cesaretle hayata
yarın sabah tekrar başlamak, insanın taze-
lenmesi; muazzam bir şey. İşte bu söyledi-
ğim tüm o güzel enerjiyi burada sizler
veriyorsunuz. Ne mutlu bana. İnsanı gör-
evinde en çok besleyen duyguların başında
bu olsa gerek” şeklinde başladı.

İyi ki o şehirde doğmuşum

“Şenol Güneş, Ali Kemal, Necati gibi -yan-
lış anlamayın; öyle sayıyoruz futbolcu sayar
gibi; ama ağabeylerimiz- kıymetli sporcula-
rın 70’li yıllardaki başlattıkları spordaki bir
devrim gibi mücadelenin, gibi demeyelim
aslında, tam da devrim mücadelesinin, sim-
gesi olmuş insanlar da bizlerin, farklı bir
motivasyonla hayata bakmalarına sebep
oldu” diyen İmamoğlu, "Her ne kadar
onlar, 70’lerde bu işi başarmış olsa da yıllar
geçse de üstünden, 80’ler olsa da 90’lar olsa
da 2000’ler olsa da asla o ruh kaybolmuyor
ve ondan her zaman besleniyorsunuz. Bu
kadar kalıcı bir değer yaratmış insanlar iyi ki
varlar. İyi ki Türk sporuna, Türk futboluna
ve Trabzon’a iz bırakmış, o kuvvetli başarı
dönemini yaşatmış ve farklı bir spor felsefe-
siyle insanlara umut vermişler. Ben de iyi ki
o şehirde doğmuşum. Ne mutlu bana. On-
ların anılarıyla, onların enerjisiyle, bazen
okulda, bazen iş yaşamında, bazen siya-
sette, şimdi de İstanbul gibi dünyanın en
güzel şehrine hizmet ederken, işte o alttan
aldığımız enerjinin devamıyla hizmet ediyo-
ruz; etmeye devam ediyoruz. Her zaman
söylemişimdir; ‘Ne olur Allah’ım, beni doğ-
duğum şehre mahcup etme’ diye. Beni tanı-
yan insanların güzel duygularla beni takip
etmesi, beni anması, dua etmesi, o sıcaklığı
bende hissetmesi, kimisi bir ailenin ferdi
gibi, kimisi bir arkadaşı gibi kabul etmesi
muazzam bir duygu" dedi. 
MUSTAFA DOLU

ŞENOL GÜNEŞ
ÖNÜMÜ KESTİ!
"Ben, belki de Şenol Güneş’in yerine Trab-
zonspor’a kaleci de olabilirdim" diyen
İmamoğlu, "Bir bakmışsınız ondan daha
başarılı da olabilirdim; belli mi olur. Ama
Şenol Güneş olamayınca Trabzon’da Trab-
zonspor’a, İBB Başkanı oldum. Tabi bunla-
rın hepsi, çok güzel anlar, değerli şeyler. Bu
değerleri hissederek yaşatmak lazım.
Trabzon’un yüzünü, hissiyatını, değerlerini
ben her zaman yaşıyorum. Hepsi de beni
besliyor. Hiçbir zaman unutmuyorum. Trab-
zon’un efendiliğini, ahlakını, düzgün tavır-
larını, davranışını, asla taviz vermeyen
duruşunu, doğru söyleyişini her zaman ru-
humda yaşıyorum. Bazı ufak tefek eksik-
likler olabilir; ama genel prensipleri,
genel duruşu Trabzon’un böyledir. Bütün
ülkeye barışı, huzuru sağlama konusunda,
herkesi kucaklama konusunda özel bir
hassasiyeti olmalıdır benim doğduğum
şehrin. Ben öyle hissediyorum. Umut ede-
rim, ben ve
Trabzonlu birçok
kimlik, hangi
görevde olursa
olsun, -ister
Trabzon’da, ister
İstanbul’da, An-
kara’da; fark
etmiyor- Trab-
zon’a layık in-
sanlar olsunlar.
Çünkü, temsil
ettikleri her de-
ğeri yaşatma
mecburiyetimiz
var" ifadelerini
kullandı. 

Defin işlemleri 
ücretsiz sürüyor
İBB Mezarlıklar Daire Başkanı Dr. Ayhan
Koç, mezar yerinin belirlenmesi haricin-
deki bütün işlemlerin, ücretsiz yapıldığı
söyledi. Koç, hizmetlerinin yalnızca 
İstanbul’la sınırlı olmadığını da vurguladı

İstanbul’da,her yıl yaklaşık
77 bin kişi hayatını kaybettiği
bilgisini veren İBB Mezarlıklar

Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, kişinin ölü-
münden defin sürecine kadar geçen tüm
süreci organize ettiklerini belirterek, bu ko-
nuda verdikleri hizmetleri şöyle anlattı:
“Günümüzde, ölen vatandaşlarımızın nü-
fustaki kaydı, Nüfus Müdürlüğü tarafın-
dan otomatik olarak siliniyor. İBB
Mezarlıklar Dairesi olarak biz de bu sis-
teme entegreyiz. Ölüm raporlarının üze-
rinde ilgili kişinin iletişim bilgisi oluyor. İlk
olarak ilgili kişileri arayarak, baş sağlığı di-
leğinde bulunuyoruz. Ardından vatandaş-
larımıza, ne gibi isteklerinin bulunduğunu
soruyoruz. Sonrasında şu iki ihtimal
oraya çıkıyor: İstanbul’a gömülmek veya
memleketlerine götürülmek. Eğer, memle-
kete götürülmek seçeneği istenirse, Mezar-
lıklar Müdürlüğü’nce ücretsiz bir şekilde
cenazeyi taşıma işlemini gerçekleştiriyo-
ruz. Ama meftanın İstanbul’a gömülmesi
istenirse, hızlıca, hangi ilçe, hangi yerleşim
birimi olduğunu soruyoruz. Daha sonra
biz meftayı alıyoruz, gasilhaneye götü-
rülme ve yıkama işlemlerinin ardından
defin işlemlerini yapıyoruz.”

81 ile hizmet

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Mezarlık-
lar Daire Başkanı Dr. Ayhan Koç, defin iş-
lemleri sırasında inanç ayrımı
yapmadıkları, her inancın gereğine uygun
hizmet verdiklerini söyledi. Koç, cenaze iş-
lemlerinde sadece İstanbul ile sınırlı kal-
madıklarını aktarırken, "İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar
Müdürlüğü’nün asli görevi, ölen bir va-
tandaşın defnidir. Bütün kurgu bunun
üzerine. Başka bir görevimiz yok” 
ifadelerini kullandı.

Okullara 200 bin
kitap hediye
İBB, “Kütüphaneler Haftası” kapsamında,
Kültür AŞ yayınlarından çıkan 200 bin kitabı
kütüphanelere ve okullara hediye ediyor

İstanbulBüyükşehir Belediyesi (İBB),
30 Mart – 5 Nisan 2020 tarihleri ara-
sında kutlanacak “Kütüphaneler Haf-

tası” kapsamında 200 bin kitabı, kütüphane, okul
ve üniversitelere bağışlıyor. Kültür AŞ yayınlarından
çıkan ve çoğunluğu İstanbul temalı 200 bin kitap,
www.kultur.istanbul web sitesine başvuruda bulu-
nan kurumlara kazandırılacak. İBB Ekrem İma-
moğlu’nun sosyal medya hesaplarından
duyurduğu kampanya ile Türkiye’nin tüm illerin-
deki okurların daha çok kitapla buluşması amaçla-
nıyor.

Kültür AŞ devreye girecek

Yaptığı açıklamada, “Kitap Yaşamdır. Kitaplarla
baş başa kalmak, en huzurlu anlardan biridir ve ki-
tabı hissedebileceğiniz en değerli mekânlar ise kü-
tüphanelerdir” diyen Başkan İmamoğlu, 200 bin
kitabın İstanbul’un daha iyi öğrenilebilmesine katkı
sağlamasını ve kitapseverlerin kütüphanelerde daha
fazla eserle buluşmasını arzu ettiğini dile getirdi.
Kampanya kapsamında, İBB iştiraklerinden Kültür
AŞ’nin çeşitli kategorilerdeki yayınları, kütüphane-
lerdeki yerlerini alacak. 
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Hastanemiz ihtiyacı Olan Transfüzyon Merkezleri İçin Kan Grubu ve İmmunohemotoloji Testi Alımı İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Ka-
nununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/95284
1-İdarenin
a) Adresi : 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124880170 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi : basaksehirsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 3 kalem sarf malzemeAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 

bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Başakşehir Devlet Hastanesi (Deposu)
c) Teslim tarihi : 1-Cihazlar üretici firma veya distribütör firmanın teknik elemanları tarafından sözleşme işe 

başlangıç tarihinden sonra en geç 10 ( on) gün içerisinde ücretsiz olarak monte edilerek, 
kalibrasyonları ve rutin denemeleri yapılmış, işler vaziyette teslim edilecektir. 2-Kitler/
malzemeler ihtiyaca binaen, Bağlı Sağlık Tesislerinde sipariş vermeye yetkili personel 
tarafından imzalanmış yazılı talepler (Faks/mail/elden) yükleniciye ulaştırılacak, iletilen 
siparişler/talepler doğrultusunda belirtilen miktarda olmak üzere tebliğ tarihi itibariyle 7 (yedi) 
iş günü içerisinde peyderpey teslim edilecektir. 3-Teslim alınan kitlerin tamamı bitene kadar 
kitlere ait cihaz/cihazlar Bağlı Sağlık tesislerinde bulundurulacaktır. Sözleşme süresince 
alınan reakif ve kitlerin miyadları, teslim tarihinden itibaren en az 4 (dört) ay miyadlı olacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi (Toplantı Salonu) Yunus Emre Cad. 4. Etap 1. 

Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 04.03.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü gös-
termek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin
yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki bel-
geler ile tevsik edilir.
İsteklilerin aşağıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya
teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen
ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler teklifleri ile birlikte Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında tedarikçi (üretici veya ithalatçı) veya bayi olduğuna
dair belgeleri, teklif ettikleri ürünün / ürünlerin TİTUBB veya ÜTS'de kayıtlı olduklarını gösterir belgeleri, ürün kapsam dışı ise kapsam
dışı olduğuna dair belgeleri ihale teklif dosyasıyla birlikte sunacaklardır.
İstekliler, teklif ettikleri ihale kapsamındaki hizmetlerin verilmesi amacıyla kullanılacak olan cihaz ve kitlerin TİTUBB veya ÜTS kayıtla-
rını, ihale dosyasında sunacaklardır.
Teknik Şartnameye Uygunluk Beyanı altında, kuracağı cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek teknik şartname mad-
delerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap verecektir. Bu uygunluk belgesi istekli tarafından yazılarak her sayfası imzalanıp
ihale dosyasında sunulacaktır.
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2018/26 sayılı Tıbbi Cihazlarla ilgili Mal ve Hizmet Alım işlemleri konulu Ge-
nelgesine istinaden yüklenici tarafından kurulacak cihaz, 10 yaşından büyük olmayacaktır ve sözleşme süresi sonunda cihaz yaşı 10
yılı geçmeyecektir. Bu cihazların yaşları, imalat tarihleri, seri numaraları  ile muayene kabul aşamasında belgelendirilecektir. 
İhale komisyonu tarafından, teklif edilen cihazların / kitlerin / tüplerin teknik özelliklerinin değerlendirilmesi için ihale sürecinde gerek
görmesi durumunda; demonstrasyon talebinde bulunulabilir. İstekliye demonstrasyon talebi yazılı olarak tebliğ edilir, demonstras-
yon talebinin istekliye tebliğinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde istekli tarafından İdareye demonstrasyonun nerede yapılacağı bilgisi
sunulur. Bu bilgi yazısının İdare kayıtlarına alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) takvim günü içinde İsteklinin belirlediği yerde teknik
şartname kriterleri doğrultusunda demonstrasyon yapılır.
Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle UTS/TİTUBB da kayıtlı olmalıdır.
d) Yerli malı teklif eden istekliler teklif mektubu eki cetvelde yerli malı ürünler için "Yerli Malı" ibaresini mutlaka yazacaklar. İstekliler;
Kamu ihale kurumu tarafından (http://www.kik.gov.tr/Duyuru/173/orta_ve_yuksek_teknolojili_sanayi_urunleri_listesi.html )  2018 yı-
lında yayınlanan "Orta ve Yüksek Teknoloji Sanayi Ürünleri Listesi’nden teklif ettikleri yerli malı ürünün ait olduğu branş kodunu
(CPV KODUNU) ve Yerli Malı ibaresini mutlaka birim fiyat teklif cetvelinde belirteceklerdir. Bu listede yer almayan, İsteklilerce teklif
edilen yerli malı ürünler için fiyat avantajı uygulanmayacaktır. İsteklilerce sunulan yerli malı belgesinin değerlendirmeye alınması için
güncel tarihli olması gerekmektedir.
e) İstekliler teklif edecekleri cihazların UBB bilgilerini içeren İhale Dokümanı ile birlikte verilen BARKOD BİLDİRİM FORMUNU doldu-
rarak imzalayacaklardır. Form  EXCELL olarak  CD formatında da İhale dosyasında yer alacaktır.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Kurulacak cihazların ve çalışılacak kitlerin teknik bilgilerini içeren katalogların ve prospektüslerin aslını, hangi prensiple çalıştığını ve
üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya kataloglarda açıkça işaret-
lenmelidir. Bu bilgileri orijinal çıktı veya Compaq Disk (CD) vb. dijital ortam araçları ile ihale dosyasında sunulacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı
uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese
iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal
kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzala-
nacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

HASTANEMİZ İHTİYACI OLAN TRANSFÜZYON MERKEZLERİ İÇİN KAN GRUBU VE 
İMMUNOHEMOTOLOJİ TESTİ ALIMI İŞİ

DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1138160)
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G ebe Veya Emziren Kadınların Çalıştırılma
Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım
Yurtlarına Dair Yönetmelikte

belirtildiği üzere;
1. Çalışan, gebelik ve emzirmeye başlama halinde

işverenini bilgilendirir.
2. İşveren, gebe veya emziren çalışanın sağlık ve

güvenliği için tehlikeli sayılan kimyasal, fiziksel, biyo-
lojik etkenlerin ve çalışma süreçlerinin çalışanlar üze-
rindeki etkilerini değerlendirir.

3. Değerlendirme sonuçları, gebe veya emziren ça-
lışan için sağlık ve güvenlik riskini veya çalışanın ge-
beliği veya emzirmesi üzerindeki bir etkiyi ortaya
çıkardığında işveren, ilgili çalışanın çalışma koşulla-
rını ve/veya çalışma saatlerini, çalışanın bu risklere
maruz kalmasını önleyecek bir biçimde geçici olarak
değiştirir.

4. Çalışma koşullarının ve/veya çalışma saatlerinin
uyarlanması mümkün değilse, işveren ilgili çalışanı

başka bir işe aktarmak için gerekli
önlemleri alır.

5. Sağlık raporu ile gerekli görüldüğü takdirde
gebe çalışan, sağlığına uygun daha hafif işlerde çalıştı-
rılır. Bu halde çalışanın ücretinde bir kesinti yapılmaz.
Başka bir işe aktarılması mümkün değilse, çalışanın

sağlık ve güvenliğinin korunması için gerekli süre
içinde, isteği halinde çalışanın tabi olduğu mevzuat
hükümleri saklı kalmak kaydıyla ücretsiz izinli sayıl-
ması sağlanır. Bu süre, yıllık ücretli izin hakkının he-
sabında dikkate alınmaz.

6. Kadın çalışanlar, gebe olduklarının sağlık rapo-
ruyla tespitinden itibaren doğuma kadar geçen sü-
rede gece çalışmaya zorlanamazlar.

7. Yeni doğum yapmış çalışanın doğumu izleyen bir
yıl boyunca gece çalıştırılması yasaktır. Bu sürenin so-
nunda sağlık ve güvenlik açısından sakıncalı olduğu-
nun sağlık raporu ile belirlendiği dönem boyunca gece

çalıştırılmaz.
8. Gebe veya emziren çalışan günde yedi buçuk sa-

atten fazla çalıştırılamaz.
9. Gebe çalışanlara gebelikleri süresince, periyodik

kontrolleri için ücretli izin verilir.
10. Emziren çalışanların, doğum izninin bitiminde

ve işe başlamalarından önce, çalışmalarına engel du-
rumları olmadığının raporla belirlenmesi gerekir. 
Çalışmasının sakıncalı olduğu hekim raporu ile belirle-
nen çalışan, raporda belirtilen süre ve işlerde 
çalıştırılamaz.

Saygılarımla ….. 

Gebe kadınların çalıştırılma
şartlarıyla ilgili dikkat 

edilecek hususlar
Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

U laştırma ve Altyapı Bakanı Cahit
Turhan, demir yolu taşımacılığı-
nın serbestleştirilmesiyle yeni bir

sürece giren sektörde, yük ve yolcu taşıma-
cılığında kırılan rekorların yatırımların
doğruluğunun en önemli göstergesi oldu-
ğunu söyledi. 2019 yılı sonu itibarıyla sek-
törde oluşan verilere dikkati çeken Turhan,
"Geçen yılın sonu itibarıyla demir yoluyla
taşınan yük ve yolcuda Cumhuriyet tarihi-
nin rekoru kırıldı. Bu da
1950'den sonra
ihmal edilen demir
yolu sektörüne ya-
pılan yatırımların
doğruluğunu bir
kez daha kanıtladı."
diye konuştu.
TCDD Taşımacılık
Genel Müdürlüğü
tarafından işletilen
yüksek hızlı trenler
(YHT) ile ana hat,
bölgesel ve kent içi
trenlerde geçmiş
yıllara göre rekor
seviyede artışlar ol-
duğunu ifade eden
Turhan, YHT'lerde
2018'de 8,1 milyon
olan yolcu sayısı-
nın, 2019'da yüzde
2 artışla 8,3 mil-
yona çıktığını bil-
dirdi. Turhan,
mevcut demir yolu
ağının yenilenmesi,
modernizasyonu
ve araç filosunun
gençleştirilmesiyle
konvansiyonel
trenlerdeki hizmet
kalitesinin arttığını,
özellikle Anadolu'nun keşfedilmesinde ge-
ziseverlerin artık treni tercih ettiğini vurgu-
layarak, "Konvansiyonel trenlerle taşınan
yolcu sayısı 2018 yılında 16 milyon olur-
ken, 2019 yılında yüzde 10 artışla 17,5 mil-
yona yükseldi." ifadelerini kullandı.

Uluslararası alanda da ilgi görüyor

Dünyanın en iyi ilk 4 rotası arasında göste-
rilen ve Ankara-Kars hattında sembol ha-
line gelen Doğu Ekspresi'nde trenseverlerin
sayısında önemli artış olduğu bilgisini
veren Turhan, bu hatta sefere konulan Tu-
ristik Doğu Ekspresi ile yeni bir konsept
oluşturulduğunu kaydetti. Turhan, Anka-
ra'dan yola çıkan ekspres trenin, güzergahı
boyunca Divriği, İliç, Erzincan ve Erzu-
rum'da uzun süreli duruş yaparak bölge-
nin turizmine önemli katkı sağladığına
dikkati çekerek, "Bu hattaki şehirlerimizin
turizm potansiyelini harekete geçiren tren-
ler, uluslararası alanda da büyük ilgi gör-
mektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Ekspresi'nde ilk toplantı

Bakan Turhan, Ulaştırma ve Altyapı Ba-
kanlığının girişimleri ve Avrupa Birliği
(AB) büyükelçilerinin katılımıyla "AB-Tür-
kiye Ulaştırma İş Birliği" konulu toplantı-
nın Turistik Doğu Ekspresi'nde yapıldığını
anımsatarak, Anadolu'nun tarihi ve doğal

güzelliklerini görme fırsatı bulan büyükel-
çilerin, Doğu Ekspresi'nden büyük mem-
nuniyet duyduğunu söyledi. YHT'lerin
durmadığı ya da tren seferlerinin olmadığı
yerleşim yerlerinde ulaşım ihtiyacının kar-
şılanması için yeni trenlerin sefere konul-
duğu bilgisini veren Turhan, geçen yıl
Ankara-Arifiye-Ankara hattında Boğaziçi,
Ankara-İstanbul hattında Ankara Eks-
presi, Isparta-İzmir hattına Göller Ekspre-

si'nin sefere konularak,
alternatif ulaşım hiz-
meti sunulduğunu
bildirdi.
Uluslararası yolcu
trenlerine de rağbet
olduğunu vurgula-
yan Turhan, İstan-
bul-Sofya,
Van-Tahran ve
Trans Asya trenleri
ile 2018 yılında 200
bin, 2019 yılında ise
yüzde 15 artışla 230
bin yolcuya hizmet
verildiğini ifade etti.

Marmaray
büyük kolaylık 

Turhan, birçok ula-
şım sistemiyle en-
tegre hizmet veren
Marmaray ile va-
tandaşların kolay-
lıkla İstanbul'un bir
ucundan diğer
ucuna gidebildiğine
işaret ederek, şöyle
konuştu: "2018 yı-
lında 68 milyon yol-
cuya hizmet veren
Marmaray ile

Gebze-Halkalı hattı-
nın tamamen tamamlanmasıyla 2019'da
taşınan yolcu sayısı yüzde 84 artışla 124
milyon oldu. Marmaray'da 500 binin üze-
rinde yolcunun taşındığı 20 Kasım 2019'da
açılışından itibaren en fazla yolcu rekoru
kırıldı."

Marmaray omurga haline geldi

Marmaray'ın İstanbul’un kent içi ulaşı-
mın ana omurgası haline geldiğini belir-
ten Turhan, buraya entegre diğer raylı ve
ulaşım sistemlerinin devreye girmesiyle
günde 1 milyonu aşkın kişiye hizmet ve-
rilmesinin öngörüldüğünü dile getirdi.
Turhan, aynı şekilde Ankara'da Kayaş-
Sincan banliyö hattında hizmet veren
Başkentray'ın taşıdığı yolcu sayısının da
geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 67
artışla 8,5 milyondan 14 milyona yüksel-
diğini aktardı.

Türkiye'yi lojistiğin merkezi

Bakan Turhan, geçen yıl yolcu taşımacılı-
ğının yanı sıra yük taşımacılığında da
tüm zamanların en yüksek rakamlarının
yakalandığı bilgisini vererek, "Ülkemizi
lojistik üs haline getirmek için demir yolu
öncelikli yatırımlarımıza devam ediyoruz.
Bu yatırımlarımız, yük taşımacılığında da
artış sağladı. 2019'da 29,3 milyon ton
yük taşımacılığı gerçekleşti." dedi.

VATANDAS
DEMIR YOLUNU
TERCIH ETTI

TARİHİ

REKOR

KIRILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Geçen yılın sonu itibarıyla demir
yoluyla taşınan yük ve yolcuda Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı." dedi

Bakü-Tiflis Kars (BTK) demir yolu hattına
büyük önem verdiklerini belirten Turhan,

Çin'den Avrupa'ya yaklaşık 11 bin 500 kilo-
metrelik yolu 18 günde tamamlayan ilk

transit trenin bu hattın tarihinde önemli bir
mihenk taşı olduğuna dikkati çekti. Turhan,
BTK demir yoluyla entegre olan ve "Orta
Koridor" olarak tanımlanan uluslararası
demir yolu koridorunun, Asya ile Avrupa
arasında en kısa, en ekonomik, iklimi en
elverişli koridor olarak ön plana çıktığını
belirterek, şunları kaydetti: "Orta Koridor
ülkemizden başlayarak, Gürcistan, Azer-
baycan ve Hazar Denizi'ne (Hazar geçişi

kullanılarak), buradan da Kazakistan veya
Türkmenistan-Özbekistan-Kırgızistan gü-
zergahını takip ederek Çin'e uzanıyor. Bu

muazzam demir yolu koridoru, dünya tica-
retinin kalbi haline gelmektedir. Türkiye

olarak Çin-Avrupa taşımalarında bu hattın
daha sürekli ve düzenli hale gelmesi için

büyük çaba gösteriyoruz. Bu hatta taşıma-
lar gittikçe artmaktadır. Bu vesileyle Türk
demir yolu tarihindeki en yüksek yolcu ve

yük taşımasının gerçekleştirilmesinde
emeği olan herkesi kutluyorum, tebrik

ediyorum."

Orta KOridOr dünya
ticaretinin Kalbi 

Bakan
Cahit

Turhan,
Türkiye’nin
demir yolu
konusunda

ivme
kazanan
bir ülke

olduğunu
ifade etti.



C umhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Azerbay-
can Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Kon-
seyi'nin 8'inci toplantısı dolayısıyla

Azerbaycan'a yapacağı resmi ziyaret öncesinde
Esenboğa Havalimanı'nda basın açıklaması dü-
zenledi. Erdoğan, Azerbaycan'a son olarak 15
Ekim'de Türk Konseyi Zirvesi vesilesiyle gittiğini
hatırlatarak, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'i ise en son 30 Kasım’da Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin (TANAP) Avrupa
bağlantısının açılış töreni için Türkiye'de ağırladık-
larını belirtti. Erdoğan, "Sayın Aliyev ile farklı vesi-
lelerle telefonda da görüşüyor, istişare ediyoruz.
Malum bu arada Azerbaycan seçimleri de gerçek-
leşti. Bu ziyarette bütün bunları da değerlendirme
imkanı bulacağız. Türkiye ile Azerbaycan arasın-
daki üst düzey ziyaret yoğunluğu, stratejik ortağı-
mız Azerbaycan ile münasebetlerimizin geldiği
seviyeyi de göstermesi bakımından büyük önem
arz ediyor" dedi.

Tarihi bir adım olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugüne kadar konsey
toplantılarında aldıkları kararlarla TANAP ve Bakü
Tiflis Kars Demiryolu Projesi gibi stratejik proje-
leri hayata geçirdiklerini söyleyerek, "Azerbaycan
ile 2019 yılında ticaret hacmimize baktığımız
zaman bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında ar-
tarak 4,4 milyar doları buldu. Ancak hala 2015 yı-
lında yakaladığımız 5 milyar dolar seviyesinin
gerisindeyiz. İkili ticaretimizi 2023 yılına
kadar 15 milyar dolara çıkarmayı hedefli-
yoruz. Bugünkü konsey toplantısı vesile-
siyle Tercihli Ticaret anlaşmasını
imzalayarak bu hedef doğrultusunda
tarihi bir adım atacağız. Ülkemizin
Azerbaycan'daki doğrudan yatırım-
larına baktığımız zaman 11 milyar
doları buluyor. Azerbaycan'ın Tür-
kiye'deki yatırımları ise bu yıl so-
nunda 20 milyar dolara
yaklaşacağını düşünüyoruz. Türk
müteahhit firmaları bugüne kadar
Azerbaycan'da 14,2 milyar değe-
rinde toplam 414 proje üstlendiler.
Bundan sonra da Azerbaycan'ın imar
ve kalkınmasına katkı sunmaya devam
edeceğiz. Aynı şekilde savunma sanayi
alanında iş birliğimiz günden güne Azer-
baycan ile artıyor. Rahmetli Haydar Aliyev'in
'Tek millet, iki devlet' sözleriyle tanımladığı ikili
münasebetlerimizi inşallah yeni anlaşmalarla her

alanda güçlendireceğiz" diye konuştu.

İdlib'i çözmemiz gerekiyor

Açıklamasının ardından soruları da yanıtlayan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesinden
sonra İdlib ile ilgili yol haritasında bir değişiklik
olup olmadığının sorulması üzerine, Türkiye ile
Rusya arasında gerek İdlib, gerekse Libya konu-
sunda devam eden bir süreç olduğunu kaydetti.
"Özellikle tabii bir defa İdlib'i süratle çözmemiz
gerekiyor" diyen Erdoğan, kendisinin Putin ile en
üst düzeyde yaptığı görüşmelerin yanında Dışiş-
leri, Milli Savunma, İçişleri Bakanları ile Milli İs-
tihbarat Teşkilatı'nın Rusya'daki mevkidaşlarıyla
yaptığı görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Libya
ayağında da aynı şekilde Rusya ile görüşmelerin
devam ettiğini belirten Erdoğan, "Malum Hafter
denilen orada gayri meşru bir kişilik var. Bu gayri
meşru kişiliğin yanında Abu Dabi yönetimi yer alı-
yor, bütün parasal kaynaklar oradan ve tabii maa-
lesef Rusya'nın da orada 'Wagner' diye bir
güvenlik ekibi var, sayısal olarak 2 bin 500 kişilik
bir kuvvet bu. Bunun parasal kaynağının Abu Dabi
yönetimi olduğunu bizler şu anda biliyoruz. Bunun
dışında yine
Haf-

ter'e Sudan'dan, değişik yerlerden ayrıca destek-
ler var" ifadelerini kullandı.

Rejime Rusya destek veriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu konuların de-
ğerlendirmesini Rusya ile yürüttüklerini kaydede-
rek, "Sayın Putin ile en üst düzeyde zaman zaman
bu görüşmeleri yaparak yol haritamızda nerede,
ne tür değişiklikler var, bunları değerlendirmek
bakımından devam ediyoruz. Bakıyorsunuz işte,
Rusya, İdlib'de rejim güçlerine en üst düzeyde
desteği veriyor. Hava kuvvetleri noktasından des-
teğini veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Her ne
kadar inkâr etse de bu tespit bizde var. Dolayısıyla
bizim burada 911 kilometre sınırımız varken, biz
böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız, onlar
mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya
mecbur değil, mahkûmuz. Aynı şekilde tüm bu ta-
cizler, bütün bu sınırımıza olan yüklenmeler, bu
neyle izah edeceğiz? Şu anda İdlib'den yola çıkan
2, hatta 3 milyona varan, eğer bizim sınırlarımıza
doğru gelen varsa, buna eli bağlı mı duracağız?
Şu anda 3,5- 4 milyon Suriyeli ülkemizde. Bu ko-
nuda hiçbir ülkenin kalkıp da bir duyarlılık göster-
diği yok. Ama biz insani, vicdani her türlü değer
yargılarını göz önüne alarak bu değerlendirmeyi
yapıyoruz. Sayın Putin ile çok açık, devamlı, net
paylaştık. Moskova'daki görüşmelerde arkadaşla-
rımız aynı şekilde paylaştılar. Bundan sonraki sü-

reçte de yine aynı şekilde buna devam
edeceğiz" değerlendirmesini yaptı. 

5 Mart’ta Putin ile görüşeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Mart'ta
İdlib konusunda yapılacak Dörtlü
Zirve ve Rusya'dan Türkiye'ye gele-
cek heyet ile ilgili yöneltilen soru
üzerine, şunları kaydetti: "Heyet
yarın ülkemize gelecek, fakat bu
hafta sonu yapılan görüşmeler ile
ilgili ise Sayın Macron, aynı şe-
kilde Merkel ve Sayın Putin ara-
sında tam bir ittifak söz konusu
değil. Fakat bizim Sayın Putin ile

burada belirlediğimiz 5 Mart'ta,
bizim en kötü ihtimalle Sayın Putin ile

bir araya gelmemiz söz konusu olabilir.
Bu bir araya gelişte de biz telefonun öte-

sine geçip, yüz yüze bu görüşmeleri
yapma konumunda olacağız. Böyle bir

durum söz konusu. İstanbul olabilir, bakarız."
DHA

SİYASET
ÇARŞAMBA 26 ŞUBAT 2020 7

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet, 'Libya'da şehitlerin isimleri
neden açıklanmıyor, neden tören yapılmadı, Suriye Milli Ordusu hangi
sıfatla Libya'ya gitti' diye soruyor ve şehit haberi verirken kullandığınız

'birkaç tane şehit' ifadesine tepki gösteriyor, bunlara cevabınız ne olacak?"
sorusu üzerine, "Yalan haber üretmeyi bırakın. Muhalefetin bu söylemleri

beni çok ilgilendirmiyor. Biz rakam olur, sayısal olarak o dediğiniz türde bir ifa-
deyi de kullanmış oluruz. Beni muhalefet mi yargılayacak? Muhalefet önce

kendini yargılasın. Ne diyor muhalefet, 'gidip Esed ile görüşeceksiniz' diyor. Bu
nasıl muhalefet ya? Milyonlarca insan ülkesini terk ediyor. Kalkıp da Bay
Kemal bunların hesabını sormuyor. Kendimize ait iki tane orada Libya'da

şehidimiz var, şimdi bu rakamı ben açıkladım. Bay Kemal ne yapacak
bunu? Suriye Milli Ordusu'ndan şu anda bizim eğitici kadrolarımızın

altında orada bulunanlar var. Evet var. Yine Bay Kemal şunu da
sorsun ya? Hafter'in yanında Wagner'in ne işi var? Veya-

hut da Sudan'dan, şuradan buradan gelenlerin
ne işi var?" açıklamasını 

yaptı. 

Yalan haber 
üretmeYİ bırakın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın, İdlib'de rejim güçlerine en üst düzeyde destek verdiğini belirterek, "Hava 
kuvvetleri noktasından desteğini veriyor. Bunun tespitleri elimizde. Her ne kadar inkâr etse de bu tespit bizde var" dedi.
Türkiye'nin Suriye ile 911 km sınırı olduğunu hatırlatan Erdoğan, "Biz böyle bir mücadelenin içinde olmayacağız,
onlar mı olacak? Bu mücadelenin içerisinde olmaya mecbur değil, mahkûmuz" ifadelerini kullandı

MECBUR DEĞİL
MAHKUMUZ!

YARGIYA GÖZDAĞI VERiYOR
Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarı yargı üzerinden eleştirdi.
Türkiye'nin tarihinin en ağır yargı krizini yaşadığını savunan Kılıçdaroğlu, “Osman Kavala için mahkeme beraat
kararı veriyor. Cezaevi aracındayken Erdoğan konuşuyor. Yargıya gözdağı veriyor. Kimsin sen?” diye konuştu. 

CHPGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
partisinin grup toplantısında konuştu.
“Bu ülkeye baharı getirmek mümkün.

Bu ülkenin huzur içinde yaşamasını sağlamak
mümkün. Bu ülkeye adaletin getirilmesi için de mü-
cadele vereceğiz. Adaleti önemsiyoruz. Devletin te-
meli adalettir diyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, “Adalet
toplumun kaynaşması demektir. Adalet hak arayan
kişinin başvurduğu yer demektir. Adalet
egemen güçlerin önünde eğilmemek
demektir. Dünya adalet üzerine
inşa edildi. Aramızda hukuk fa-
kültesi öğrencilerimiz var özel-
likle onlara seslenmek istiyorum:
Adaletten şaşmayacaksınız” ifa-
delerini kullandı. 

Gariban öğrenciler hapiste

Türkiye'nin tarihinin en ağır yargı
krizini yaşadığını savunan Kılıçda-
roğluü, “Yargının siyasallaştığını de-
falarca söyledik. Tarihten gelen
adalet duygusu giderek zemin
kaybetti. İranlı bilge ne
diyordu: Dünya-
nın bütün ne-
hirleri
adalete su-
samış bir
insanın su-
suzluğunu
gidermeye
yetmez. 25
baronun
ortak im-
zasıyla bir
bildirge

yayınlandı. Diyor ki: Son dönemde, kamuoyunun
dikkatle takip ettiği davalarda yaşanan hukuksuz-
luklar ve yürütmenin yargıya doğrudan müdahalesi
anlamına gelecek uygulamalar kabul edilemez bo-
yutlara ulaşmıştır. Egemen güçlerin siyasal yandaş-
ların telkiniyle uyuşturucu kaçakçıları, FETÖ’nün
en önemli adamları serbest bırakılırken gariban harp
okulu öğrencileri hapiste, neden? Bunu sormak zo-

rundayız. Osman Kavala için mahkeme be-
raat kararı veriyor. Cezaevi aracındayken

Erdoğan konuşuyor, “Onu beraat et-
tirmeye kalkıştılar” diyor. Yargıya

göz dağı veriyor. Kimsin sen? Kim-
sin? Cezaevi aracının içinden

tekrar cezaevine götürüldü.
Bu mudur adalet? Bu insani,

ahlaki, vic-
dani bir

mesele-
dir. Bunu

sadece si-
yasetin te-
razisine

koyarsınız
yanlış yaparsı-

nız” diye ko-
nuştu. 

49 yıllığına
İsrail’e verdiler

“Yönettiği devlete
vergi vermemek için
dolarları Man Adası

üzerinden dolandırdı-
lar, beş kuruş vergi verme-

diler. MASAK, bankalar
diyor ki, kayıtlar doğru. Bir

belgesel yaptık bununla ilgili. Yayın yasağı getirildi.
Feriştahınız gelse geri adım atmayacağım” ifadele-
rini kullanan Kılıçdaroğlu, “Dış politika konusunda
konuşurken boğazınızda dokuz düğüm olmalı. İyi
düşünüp konuşmalı. Dış politika ülkelerin çıkarları
üzerine inşa edilir. İktidar muhalefet olmaz dış poli-
tikada. 2005’te Suriye sınırındaki mayınlı araziyi 49
yıllığına İsrail’e verdiler. Anayasa Mahkemesi’ne ta-
şıdık, iptal ettirdik. Bugün 216 bin dekarlık toprağı-
mızda İsrail olsaydı ne olurdu? Bunu kim engelledi?
Cumhuriyet Halk Partisi” dedi. 

Herkesle kavga ettiler

Türkye'nin herkesle kavgalı olduğunu belirten Kılıç-
daroğlu, “Suriye'deki kavganın niye parçası oldun?
“İdlib’de, Libya'da ne işin var?” diye sorduk. Her-
kesle kavga ettiler.  Bugün Filistin bile bizi destekle-
miyor, Filistin bile! Kahramanlık edebiyatı yapıyor.
Ya sen kim kahraman kim? Süleyman Şah türbesini
kaçıran kahraman olabilir mi ya? Türkiye Cumhuri-
yeti'nin ordusu Saray’ın ordusu değildir. Türkiye
Cumhuriyeti devletini egemen güçlerin maşası ha-
line getirmek kadar bu ülkeye yapılabilecek daha
büyük bir hıyanet yoktur. Tek bir Mehmetçiğimizin
tırnağı bütün bir Suriye’den daha değerlidir. Eski
Dışişleri Bakanımız İhsan Sabri Çağlayangil’in sö-
züdür: Orta Doğu’da bir toplantıya çağrıldığınızda
adınız masada yoksa, bir de mönüye bakın. Şehitle-
rimizden söz ederken çok dikkatli bir dil kullanmaya
özen gösteririz. Şehitleri bir eşya gibi görmek, ‘tane’
şeklinde ifade etmek, bir insanlık ayıbıdır. Daha
önce Erdoğan, yine şehitler için “kelle” ifadesini kul-
lanmıştı. Beyefendi diyor ki şehitler tepesi boş kal-
mayacak. Aynen söylüyorum ben de: Çocukların
var, seni kefenle karşılayanlar var. Gönder onları
oraya, fakirin fukaranın çocuğundan ne farkı var
onların?” diye sordu. 

ÜSTÜ HDP, ALTI PKK!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhuriyet savcıları HDP'nin bölücü 
kongresi hakkında mutlaka cezai takibata başlamalı, gecikmeksizin soruşturma
açmalıdır" dedi. Kongrede bebek katilinin lehinde sloganlar atıldığını belirten
Bahçeli, "Üstü HDP, altı PKK olan bu kongre ortamında, İstiklal Marşı
okunmamış, teröristlere saygı duruşunda bulunulmuştur" diye konuştu

MHP lideri Bahçeli,
TBMM'de, partisinin grup
toplantısında konuştu.

Bahçeli, Türkiye'nin olağanüstü süreç-
ten geçtiğini, Rusya destekli rejim güç-
lerinin saldırılarının İdlib'de devam
ettiğini söyledi. Türkiye'nin şubat ayı
başından beri İdlib'de 16 şehit verdiğini
hatırlatan Bahçeli, "İdlib ekseninde altı
çizilmesi gereken muamma, bu ay so-
nuna kadar Suriye rejim güçlerinin
gözlem noktalarımızın gerisine çekilip
çekilmeyeceği meselesidir. Türkiye ve
Rusya arasında Soçi Mutabakatı'na
uygun hareket hususunda bir fikir ve
görüş birliği vardır. Rusya Dışişleri Ba-
kanı dün yaptığı açıklamada, Türkiye
ile Rusya'nın İdlib'de tansiyonun nasıl
düşürüleceği konusunu görüşmeye ha-
zırlandıklarını dile getirmiştir. Sayın
Cumhurbaşkanımızın 21 Şubat'ta
Putin, Merkel, Macron ile yaptığı tele-
fon diplomasisi, 5 Mart 2020'de dörtlü
İstanbul Zirvesi'nin toplanacağını açık-
laması İdlib merkezli gelişmelerin sey-
rini etkileme ve değiştirme ihtimali
taşımaktadır. Elbette bütün ihtimalleri
hesaba katmak, sahada ve masada yer
tutmak, buna uygun stratejik planla-
malar yapmak Türkiye için hayati ol-
duğu kadar zaruridir. Sayın Erdoğan'ın
İdlib'e harekâtı an meselesi olarak de-
ğerlendirmesi, buna karşılık Rusya'nın
bu harekâtı en kötü senaryo olarak ta-
nımlaması gergin bekleyişleri de körük-
lemektedir. Rusya Soçi Mutabakatına
vurgu yaparken, taciz ve tahriklerini ıs-
rarla sürdürmektedir. Karadan Esad
güçleri, havadan Rus jetleri ölüm yağ-
dırmaktadır. Yüksek yakıcı ve yıkıcı
özelliğe sahip, patladığı yerde geniş bir
alanda her canlıyı oksijensiz bırakan
termobarik bombalarla belirlenmiş he-
defleri vuran Rusya'dır. İdlib pek çok
şeye gebedir" dedi. 

Derhal soruşturma açılmalı

Bahçeli, HDP'nin önceki gün Anka-

ra'da 4'üncü Büyük Olağan Kongre-
si'ni gerçekleştirdiğini hatırlatarak,
"Kongrede yaşanan rezillikler izleyen
her vicdan sahibi kardeşimizi rahat-
sız etmiştir. Sözde eş başkan deği-
şimi gerçekleşmiş, bu görevin yenisi
de katılımcıları Kürdistan’ın her kö-
şesinden gelenler olarak selamlamış-
tır. Üstü HDP, altı PKK olan bu
kongre ortamında, İstiklal Marşı
okunmamış, sözde devrim şehitleri
kılıfıyla teröristlere saygı duruşunda
bulunulmuştur. Alçaklık bununla sı-
nırlı kalmamış, bebek katili lehine
sloganlar atılmıştır. Malum bir eş
başkan da kurucu meclis çağrısı ya-
parak, tüm kimlik ve inançların ken-
disini güvende hissedeceği bir
anayasadan bahsetmiştir. Yani kepa-
zelik eşikleri ve sınırları fersah fersah
aşmıştır" dedi. 

Türkiye muz 
cumhuriyeti değildir

MHP lideri Bahçeli, üzerinde durul-
ması gereken noktanın, CHP ve Ge-
lecek Partisi'nin kongreye üst düzey
temsilci göndermesi ve eski Başba-
kan Yardımcısı Ali Babacan'ın mesaj
göndermesi olduğunu söyleyerek,
"Demek ki Gezi kalkışmasıyla örtülü
olarak Soros çocuklarıyla gurur
duyan eski Cumhurbaşkanından
onay almıştır. Demek ki HDP'nin
CHP'ye yönelik 'cesur olun, kuytuda
buluşmayalım, kapalı kapılar arka-
sında el ele gezmeyelim, siyasi nikâ-
hımızı uluorta ilan edelim' dayatması
karşılık bulmuştur. 
Cumhuriyet savcıları HDP'nin bö-
lücü kongresi hakkında mutlaka
cezai takibata başlamalı, gecikmeksi-
zin soruşturma açmalıdır. Türkiye
muz cumhuriyeti değildir, çadır dev-
leti değildir, etnik koalisyonun mec-
muu değildir. Herkes aklını başına
alsın, bu ülke sahipsiz ve savunmasız
değildir" diye konuştu. DHA

Recep
Tayyip
Erdoğan

Kemal
Kılıçdaroğlu Devlet

Bahçeli
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BARış kış
SEYMEN ENERJİ ÜRETİM TESİSİ İKMALİ

İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Seymen Enerji Üretim Tesisi İkmali yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edile-
cektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2020/85290
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17 Ofis:467 34367 

Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi :info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Yaklaşık 13.095 m2 bina inşaat alanı içerisindeki mimari, inşaat, elektrik ve mekanik 

işlerin, 16.000 m2 yol ve 4000 m2 tretuvar işlerinin, altyapı ve çevre elektrik, mekanik 
işlerindeki eksikliklerin giderilmesi işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Seymen Katı Atık Depolama Tesisi Silivri 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 Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi 

A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :19.03.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten
son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler 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 yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu
yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci 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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri-
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunu-
lan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabi-
lirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu
durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterler-
den herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden
son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihale-
nin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin
yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yıl-
ların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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 % 100 oranından az olmamak üzere ihale
konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B-ÜSTYAPI İŞLERİ II. Grup: Bina İşleri
B-ÜSTYAPI İŞLERİ III. Grup: Bina İşleri
A-ALTYAPI İŞLERİ V. Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimar, İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi, Elektrik veya Elektrik - Elektronik Mühendisi
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 Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok
No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerin-
den teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1138801)

Yeniden İYİ Parti Beylikdüzü İlçe Başkanlığı'na seçilen Erol Karapınar, "Bizler Türkiye'nin iyileri 
ve cesurları olarak bugün burada bir aradayız. Beklentisiz bir anlayışla bir arada olursak
sorunlarımızı çözebiliriz. Gidecek çok yolumuz var. Çalınmadık kapı bırakmayacağız" diye konuştu

GIDECEK COK 
YOLUMUZ VAR

İ Yİ Parti Beylikdüzü ikinci olağan
Kongresi Zübeyde Ana Kültür
Merkezi'nde gerçekleşti. Kongrede

mevcut Başkan Erol Karapınar ve
Sezen Baskıncı yarıştı. Kullanılan 296
oyun 242'sinin alan Erol Karapınar ye-
niden İlçe Başkanlığına seçilirken,
Sezen Baskıncı 54 delegenin desteğini
aldı. 3 oy ise geçersiz sayıldı. Kongreye
İYİ partililerin yanısıra CHP Beylik-
düzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer ve
CHP Meclis Üyesi Müla-
yim Demirtaş da iştirak
etti. 

Birikmiş sorunlar var

Kongrede konuşan ve
Türkiye'nin zor bir süreç-
ten geçtiğini dile getiren
Karapınar, Elazığ ve Van
depremlerinde ölenlere ve
İdlib şehitlerine rahmet
diledi. "Bizler Türkiye'nin
iyileri ve cesurları olarak
bugün burada bir arada-
yız" diyen Karapınar,

"Gayret bizden taktir Allah'tan dedik.
Karanlığın tam ortasında bir güneş
doğduk ülkemizde. Umut olduk. Deği-
şimin kapısını araladık. Türkiye iyi ola-
cak dedik. Yılların birikmiş sorunları
var. Bölgesel ve küresel sorunlarla sar-
malanmışız. Liyakatin yok edilmesi ve
adaletin siyasallaşması bizi zor du-
rumda bırakmıştır" ifadelerini kullandı. 

6 aydan beri sahadayız

İYİ Parti olarak yanlışlara itirazları ol-
duklarını dile getiren Karapınar, "Bek-

lentisiz bir anlayışla bir arada
olursak sorunlarımızı çözebili-
riz. Daha iyi ne yapabiliriz
onun peşindeyiz. Eksikleri
görüp daha iyi işler yapacağız.
6 aydan beri sahadayız. Vatan-
daşlarımızı dinledik. Bundan
sonraki 3 yıllık süreçte daha
güzel işler yapacağız. Gidecek
çok yolumuz var. Çalınmadık
kapı bırakmayacağız. Yaptıkla-
rımızın referansı ile yapacakla-
rımız için yetki alacağız. İyi bir
gelecek için mücadele edece-
ğiz" diye konuştu.

Çok aday çıkması
büyük bir zenginlik
İYİ Pari İl Başkanı Buğra Kavuncu
ise kongreye katılım gösteren her-
kese teşekkür ederek, bütün davetli-
leri selamladı. İlçe kongrelerinin
tamamına katılmaya özen gösterdi-
ğini dile getiren Kavuncu, "Hemen
hemen her ilçemizde 2 ya da 3 aday
yarışıyor. Ben bunu büyük bir zengin-
lik olarak görüyorum. Partimizin
gücü olarak görüyorum. Kısa bir

zaman önce delege kongresi yapa-
cak çoğunluğa bile sahip değilken
şimdi bu zenginliğe kavuşmak
önemli" açıklamasında bulundu. 

İtfaiye ekipleri
seferber oldu
Ümraniye’de metrelerce derinlikteki dar bir su kuyusuna düşerek sıkışan
sokak köpeği, Ümraniye Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri
ve itfaiye tarafından yapılan çalışmalar sonucunda kurtarıldı

ÜmrAniye Şerifali Mahallesi
Emin Sokak’ta köpek havla-
ması duyan vatandaşlar uzun

süre sesin geldiği yeri araştırdı. Vatandaş-
lar, bir binanın giriş merdivenlerinin al-
tına baktıklarında sokak köpeğinin
burada daha önce açılmış su kuyusuna
düştüğünü belirledi. Yapılan ihbar üze-
rine olay yerine itfaiye ekipleri köpeğin
bulunduğu kuyuyu görünce Ümraniye
Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü
ekiplerinden yardım istedi.

Sıkıştığı yerden kurtarıldı

Yaklaşık 2 metre derinlikte ve dar olan
kuyuda sıkışan köpeği bulan ekipler, itfai-
yeyle birlikte titiz bir çalışma gerçekleş-
tirdi. Bir apartmanın girişinde
merdivenlerin hemen altında yer alan su
kuyusunda sıkıştığı görülen sokak kö-
peği, yaşadığı korkunun da etkisi ile ekip-
leri bir süre zorladı. Bunun üzerine
ekipler, sokak köpeğini uyuşturucu iğne
ile sakinleştirdi. Sokak köpeği uzun uğ-
raşlar sonrası özel bir aparat yardımı ile
yukarı çekilerek sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi 

Zorlu bir çalışmanın ardından Ümra-
niye Belediyesi Hayvan Bakım ve Reha-
bilitasyon Merkezi’ne götürülen sokak
köpeği, burada sağlık kontrolünden ge-
çirildi. Sağlık durumu iyi olduğu belirle-
nen köpek, misafir edilmek üzere
barınaktaki yeni yerine yerleştirildi. Öte
yandan Ümraniye Belediyesi  Veteriner
İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerin kö-
peği kurtarma çabası kameralarca sa-
niye saniye kaydedildi. DHA

Havalimanlarına nöbetçi mahkeme
AdAlet Bakanlığı yurtdı-
şına çıkış ve girişlerde yaşa-
nabilecek gözaltına alınma,

hak ihlallerini önleme ve suçla etkin
mücadele için havalimanlarına nö-
betçi mahkemeler kurmaya başladı.
İlk uygulama yeni İstanbul Havalima-
nı'nda hayata geçti. Gaziosmanpaşa

Cumhuriyet Başsavcısı Haydar
Memiş yeni uygulama ile ilgili bilgi
verdi. Memiş, Gaziosmanpaşa Cum-
huriyet Başsavcılığı İstanbul Havaala-
nına açtığı ek hizmet binasında 3
savcının görev yaptığını belirtti. Hay-
dar Memiş, 15 günde 200 dosya ba-
kıldığını açıklarken önümüzdeki

dönemde 4 bin
dosyaya bakıla-
bileceği kay-
detti. Memiş,
savcılar için ya-
takhane de ol-
duğunu ifade
ederken uygu-
lamanın terör
suçlularını kap-
samadığını söy-
ledi. DHA
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GÜNDEM

İ stanbul Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş
olduğu ve ikibine yakın konfederasyon, 
federasyon ve dernek başkanları ile bir araya

geldiği, "Hemşehri Dernekleri Çalıştayı"ile İstan-
bul'da yaşayan hemşehrileri tanımaya çalışırken
kendisinin de başında bulunduğu kenti ne kadar
tanıdığınıda merak etmedim değil.

Bunun en bariz örneği Kanal İstanbul'dan önce
İstanbul'u bir çok yerde birbirinden ayıran otoban-
ların yanıbaşlarında bulunan kentlerin birbirlerine
ulaşıp tanıyamamasıdır.

Çünkü İstanbul'da yaşanan trafiğin yoğunluğu
yüzünden insanlar birbirine ulaşamazken İBB'de,
39 ilçenin Belediye Başkanları da insanlara 
ulaşamıyor, kentleri tanıtamıyor.

Bunun gibi turizm bakanlığına bağlı il, ilçe 
Turizm ve Kültür Müdürlükleride bu yönde gerekli
tanıtım ve anlatımları yapamadığını görmek için
İstanbul'un Tuzla ilçesinde olduğu gibi başta kap,
kaç, kişisel kavgalar olmak üzere hep kötü olay-
larla gündeme gelen Esenyurt'ta kaplıcaların oldu-
ğunun bilinmemesi gibi bana göre ayrı bir eyalet,
ayrı bir cennet ve kentsel dönüşümü tamamlamış
başağını Başakşehri ilçesini tanımıyor İstanbul'lu.

Kısacası 39 ilçesi bulunan İstanbul'u olduğu gibi
ülkemizin 81 çiçeği olan vilayetlerini de 
tanımıyoruz, tanıtamıyoruz.

Bunu anlamak ve görmek için Edirne'ye kadar
uzanan otobanın, E~5 gibi ana yollarını yan yolla-
rını, yani görülmesi gereken modern bir kent olan
Başakşehir'e ve diğer ilçelere gidecek olan yollar,
yönlendirmeler ve bu ilçelerin yeşil alanlarını 
kültürel tarihsel görsellerini anlatan levha reklam,
broşürler yapılmalı dağıtılmalıdır.

Çünkü kentimizin ve ülkemizin yeterince 
tanıtılması ve anlatılması halinde ülke ekonomisine
de katkı sunacağımızı düşünmek gerekir.

ZAYİ İLANI 
13.02.2020 tarihinde Beylıkdüzü Belediyesine yatırmış

olduğum Seri B379488 sıra numaralı 1.184,75 TL tutarındaki
tahsilat makbuzumukaybettim. Hükümsüzdür. Erol ŞİMŞİR 

İSKİ personel kimlik kartımı kaybettim, 
Hükümsüzdür. Necmettin Karadaş 
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Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

EyüpsulTan'da yaşayan mül-
tecilerin ve Eyüpsultanlıların
mültecilere bakış açısının konu-

şulduğu programda, öğrencilerin günde-
minde sosyal uyum konusu vardı. Avrupa
Birliği ve Türkiye Ulusal Ajansın hibelen-
dirdiği programda Eyüpsultan bölgesi,
proje kapsamında gezildi. Türkiye'de yaşa-
nan göç ve göçle beraber neler yapabilecek-
lerini konuşan gençler geliştirdikleri “Sosyal
Uyum TV” ile Eyüpsultan'da yaşayan
halka göçle ilgili sorular sorup sosyal med-
yada paylaştılar.

Egemen güçler rahat durmalı

Türkiye ve dünyada yaşanan göç dalgası-
nın getirdiği sorunlarla nasıl başa çıkıldığını
ve sorunun kaynağının kurutulması gerekti-
ğinin altını çizen Başkan Deniz Köken,
Erasmus öğrencilerinin bir araya gelmesini
umut verici olarak değerlendirdi ve şunları
söyledi: “Türkiye'de 5.5 milyon mülteci bu-
lunmakta. Mülteciler konusunda dört il çok
önemlidir. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve

İstanbul. Haliyle Türkiye gibi diğer mülte-
cisi olan ülkeler bir takım sıkıntıları da bera-
berinde yaşıyorlar. Uyum sorunundan
tutun da başka işlere kadar. Ben şunu tebrik
ve takdir ediyorum; dünya bu 6 tane ülke-
nin gençleri bir araya gelip bizler de neler
yapabilirizi konuşuyor ve tartışıyor. Gele-
cekte de sizler bulunduğunuz şehirlerde yö-
netici olduğunuzda dünyanın hem çevresel
dengesini hem siyasi dengesini koruyarak
bu kadar çok mültecinin, savaşın olmadığı
yeni bir dünya olur diye umut ediyorum.
Mutlaka bu çalışmaların hepsi çok değerli
çok kıymetli. Ama bu kadar çok mültecinin
olduğu dünyayı da sorgulamamız lazım.
Dünyayı yöneten egemen güçler artık rahat
durmalı ve insanları rahat bırakmalı.”

Bataklık kurutulmalı

Erasmus öğrencilerinin göç sorunuyla il-
gili sorularını cevaplayan Başkan Deniz
Köken, Eyüpsultan ve Türkiye'de yaşanan
göç sorunlarına nasıl çözümler getirildiği
hakkında şunları söyledi: “Biz de bu böl-

gemizde Gaziantep'te yaptığımız gibi
karma eğitim karma sosyal çalışmalarla
bu mültecileri bir şekilde kendi içimizde
eğitmeye onların da bizim de adaptas-
yonu sağlamaya çalışıyoruz. Toplumsal
olayların olmamasının nedeni bu işlerin
karma yapılması. Asıl sorumluluk valilik-
lerde. Bizler de ilk olarak uyum kurslarına
yönlendiriyoruz. Sonrasında okullara yer-
leştiriliyorlar. Avrupa Birliği ülkeleri para
göndererek bu işleri çözeceğini zannedi-
yor. İnsan olarak kendimiz ne gibi ihtiyaç-
larla karşı karşıyaysak mülteciler de aynı
durumu yaşıyor. Haliyle ben oraya para
gönderdim onunla ne yaparlarsa yapsın-
lar diyerek üzerilerinden sorumluluğu
atmış olmuyorlar. Birleşmiş Milletler nasıl
yaşadığına bakmak yerine mültecileri
göçe iten sebepleri araştırmalı. Yani ba-
taklığı kurutmalı. Bomba atanı yargılama
meselesi olmadığı sürece, dünyada zul-
medenlere dur demedikçe Birleşmiş Mil-
letler dünyada mültecilik devam eder.”
SAVAŞ ATAK

İstanbul başağı,
Başakşehir...

S ultangazi Habibler Mahallesi'nde önceki gün,
gece saatlerinde üzerinde İstanbul Büyükşehir
Belediyesi logosu bulunan hafriyat kamyonun-

dan şüphelenen ekipler takibe başladı. Sultangazi Be-
lediyesi’nde zabıta olarak görev yapan Mustafa
Karakaş, “Şüphelendiğimiz aracı 1 kilometre geriden
farlarımızı kapatarak takip etmeye başladık. Ardından
kaçak dökümü suçüstü olarak kayıt altına aldık.
Önünü kestiğimiz aracı cezai işlem uygulanması için
Sultangazi Zabıta Müdürlüğümüze götürdük” dedi.

Yasal işlem yapılıyor

Kaçak hafriyat dökümüyle 7 gün 24 saat mücadele et-
tiklerini dile getiren Sultangazi Zabıtası Mesut Yılmaz
ise, “Biz yıllardır bu kaçak hafriyatlarla ilgili gerekli
yasal işlemleri yapıyoruz. Bu aracı da Sultangazi Bele-
diyesi olarak gerekli tespit ve tutanakları tanzim ettik.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma
ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca gerekli cezai işlemler
uygulanacaktır.” diye konuştu. Üzerinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin logosunun bulunan aracın
yaklaşık 1 ay öncesinde yine ormanlık alana kaçak haf-
riyat döküm sebebiyle ceza kesildiği belirtildi. DHA

ORNEK VATANDASLAR
Ormanlık alana kaçak hafriyat dökümü ya-

parak çevreyi kirleten kamyon sürücüsü,
Sultangazi Belediyesi’ne bağlı zabıta ekip-

lerince kamyonun önü kesilerek yakalandı.
Kamyon sürücüsünü yakın takibin

ardından yakalayan Mustafa Karakaş ve
Mesut Yılmaz yaşadıklarını anlattı
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6 ülkeden 7’şer genç olmak üzere 42 Erasmus öğrencisi, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i ziyaret
etti. Öğrencilerin bir araya gelmesinin umut verici olduğunu anlatan Köken, “6 tane ülkenin gençleri bir
araya gelip bizler de neler yapabilirizi konuşuyor ve tartışıyor. Bu dünya için yeni bir umuttur” dedi

Yeni Cami
yenileniyor
İstanbul’un 355 yıldır
simgelerinden olan
Eminönü’ndeki Yeni 
Cami’nin restorasyon
çalışmaları 
devam ediyor

Tarihinin en büyük res-
torasyon çalışmalarının
yapıldığı caminin açılış

tarihi sürekli ertelenirken, 2018'de
tamamlanması planlanan restoras-
yonun bu yılın sonuna doğru bit-
mesi bekleniyor. Eminönü'ne
bulunan ve İstanbul'un simgelerin-
den olan yapımına 1597 yılında in-
şaatına başlanan ve 1663 yılında
ibadete açılan tarihi Yeni Cami'de,
2015 Mart ayından bu yana süren
restorasyon çalışmaları sırasında
cami ibadete açık tutuluyor. 5 yıldır
bitmek bilmeyen restorasyon çalış-
maları devam ederken, camide ya-
pılan çalışmalar drone ile
görüntülendi. Hummalı bir şekilde
gerçekleştirilen çalışmalar havadan
görüntülenirken restorasyon çalış-
malarının geldiği nokta gözler
önüne seriliyor. Açılış tarihi sürekli
ertelenen cami restorasyonu 2018
yılında bitirilmesi planlanmasına
rağmen bir türlü sonuçlandırılmadı.
Camideki çalışmaların bu yıl so-
nuna kadar bitirilip ibadete açılması
bekleniyor.

Çamaşır görüntüleri 
eleştiri aldı

Bu sırada çalışmalar sırasında cami
avlusunda bulunan şadırvan ve is-
kele arasındaki işçiler tarafından
asıldıkları tahmin edilen çamaşırlar
çirkin görüntü oluşturdu. Restoras-
yon çalışması yapılması gereken bu
yerde tarihi camide gerçekleştirilen
restorasyonun olması gerektiği gibi
titizlikle yapılmadığı drone ile çeki-
len görüntülere yansıdı.

Sıfır atık defilesi yapıldı
Gaziosmanpaşalı minikler
Cumhurbaşkanlığı himayele-
rinde sürdürülen "Sıfır Atık

Projesi"ne hazırladıkları geri dönüşüm
defilesi ve sahne gösterileriyle destek
verdi. Öğrenciler, evlerinde biriktirdikleri
atık malzemeleri de Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi aracılığıyla geri dönüşüm tesisine
gönderdi. Gaziosmanpaşa Halide Edip
Adıvar Anaokulu'nda gerçekleştirilen
“Sıfır Atık ve Geri Dönüşüm Toplama”
programına, Gaziosmanpaşa Kayma-
kamı Numan Hatipoğlu ve Gaziosman-
paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin
Usta’nın yanı sıra veliler ve öğrenciler ka-
tıldı. Programda miniklerin hazırladıkları

geri dönüşüm defilesi ile çevre temalı şiir,
şarkı ve gösteriler büyük beğeni topladı.
Gösterilerin ardından Başkan Usta,
2019-2020 yılı Anaokullar Arası Atık Pil
Toplama Yarışması’nda dereceye giren-
lere plaket ve ödüllerini takdim etti. Et-
kinlik kapsamında öğrencilerin evlerinde
biriktirdikleri ambalaj, atık pil, ikinci el
giysi gibi geri dönüşüm atıklar ile okulda
toplanan malzemeler de geri dönüşüm
tesisine gönderilmek üzere belediye ekip-
leri tarafından teslim alınarak kamyon-
lara yüklendi.

Hedefimiz israfa son vermek

Proje ile çocuklara geri dönüşüm alış-

kanlığını kazandırmayı hedeflediklerini
belirten Başkan Usta, "Sıfır Atık Projesi
kapsamında Sayın Cumhurbaşkanımızın
eşi Emine Erdoğan'ın başlatmış olduğu
projeyi ilçemizde uygulamaya çalışıyo-
ruz. Ama bu işin başlangıç noktası ço-
cuklarımız. Onların alışkanlıklarını
geleceğe yönelik hazırlamak ve sıfır atıkla
ilgili onları bilinçlendirmek istiyoruz. Bu
farkındalık bilinci için burada onların
sergilerini ve gösterilerini izledik. Ama en
önemlisi bu alışkanlığı onlarla beraber
toplumun tüm katmanlara yaymak, far-
kındalık oluşturarak toplumla paylaş-
mak. Hedefimiz; sıfır atık, sıfır israfı
toplumla beraber uygulamak" dedi.

Ağır hasarlı 
3 bina daha
yıkıldı

Bahçelievler'de 26 eylül tarihinde
Silivri açıklarında meydana gelen
5.8 büyüklüğündeki depremde ağır

hasarlı olduğu tespit edilen 3 bina boşaltıl-
mıştı. Sabah saatlerinde boşaltılan binaların
yıkımına başlandı. Cumhuriyet Mahallesi Ural
Sokak'ta bulunan 30 yıllık 6 katlı bina, Bahçe-
lievler Mahallesi Karikatürist ramiz Sokak'ta
bulunan 35 yıllık 5 katlı bina ve hürriyet Ma-
hallesi Güngören Sokak'taki 5 katlı bina yıkıldı.
ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkı-
mına devam edileceği öğrenildi. dha

Deniz
Köken
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www.gazetedamga.com.tr
EN GÜNCEL HABERLER, İSTANBUL’UN GÜNDEMİNE İLİŞKİN

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel ve en güzel haberleri bulabileceğiniz gazetedamga.com.tr
Türkiye’nin siyaset, ekonomi, kültür sanat ve spor gündemine ilişkin birçok içeriği bünyesinde

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.
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Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Kanlıca, Beykoz, Riva, Alemdağ, Akfırat, Kartal, Sultanbeyli ve Ömerli Orman
İşletme Şefliklerinde Boylama ve Mesahası hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İha-
leye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/95525
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kanlıca Mahallesi Tekke Mevkii Mihrabat Caddesi No:66 

34810 KANLICA BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164134014 - 2164134022
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: 

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü, Kanlıca, Beykoz, Riva, 

Alemdağ, Akfırat, Kartal, Sultanbeyli ve Ömerli Orman İşletme 
Şefliklerinde Boylama ve Mesahası

b) Niteliği, türü ve miktarı : Muhtelif bölmelerde dikili damgaları yapılmış 80.920 adet ve 
47.500 m3 D.K.G.H. sahip ağaçların üretiminden çıkacağı tahmin 
edilen 17.544 m3 emvalin boylama ve mesahasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kanlıca, Beykoz, Riva, Alemdağ, Akfırat, Kartal, Sultanbeyli ve Ömerli 
Orman İşletme Şeflikleri Muhtelif üretim bölmeleri Anadolu Yakası/İSTANBUL

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 270(iki yüz yetmiş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.03.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): 

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu Kanlıca 
Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak dü-
zenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hakkın-
daki 5531 sayılı Kanun”un 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen mesleki konularda yapılacak hizmet alımı iha-
lelerine katılacak serbest ormancılık/ orman ürünleri / büro veya şirketlerden ihale katılım öncesinde, mesleki
faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasından alınacak “Meslek Faaliyet
İhale Yetkinlik Belgesi”,
İhaleyi kazanan yüklenici ise sözleşme aşamasında ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasından alın-
mış “Meslek Mensubu oda Kayıt Belgesini” idareye sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöne-
timindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 belgelere ilişkin bilgiler:
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 .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü Ormancılık Faaliyetleri (mesaha, boylama, ağaçlandırma, proje, projelendirme, rehabilitasyon, işa-
retleme, vb) benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli
ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78Aşırı düşük teklif değerlendirme
yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

BOYLAMA VE MESAHA HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1138195)

DIŞ HABER

GÜNEY Kıbrıs'ta
200 bin Rum'un
yoksulluk sınırı al-

tında yaşadığı açıklandı.Kıbrıs
Rum Ulusal Yoksulluk Karşıtı
Ağı ve Avrupa Yoksulluk Kar-
şıtı Ağı (EAPN) tarafından ya-
pılan açıklamada, Güney
Kıbrıs'taki ekonominin ciddi sı-
kıntılar içerisinde olduğuna işa-
ret edildi. 200 bin Rum'un 'gıda
ve barınma gibi temel ihtiyaçla-
rını zorlukla karşıladığı' belirti-
len açıklamada, yoksulluk sınırı
altında yaşayan Rumların top-
lumsal dışlanmaya maruz kal-
dığı için güvensiz bir hayat

yaşadıkları belirtildi.

Onurlu yaşamıyorlar

Kıbrıs Rum Ulusal Yoksulluk
Karşıtı Ağı Başkanı Nikos Sat-
sias, yoksulluk sınırı altında ya-
şayan Rumların temel
ihtiyaçlarını dahi karşılayama-
dığını söyledi. Rum Başkan
Satsias, "Yoksulluk bir gerçektir
ve sağlam politikalarla, girişim-
lerle değişik yönlerde bununla
mücadele edilmesi gerekir. Va-
tandaşların temel ihtiyaçlarını
karşılayamadıklarını görmek
gerçekten sarsıcıdır. Yoksullar
artık görünmez değildir" dedi.

İ talya Spor ve Gençlik Bakanı
Vincenzo Spadafora, koronavi-
rüsün (Covid-19) yayılmasını

önlemek amacıyla hafta sonunda
bazı spor karşılaşmalarında sınırla-
yıcı kararlar aldıklarını belirterek,
Udinese - Fiorentina, Milano -
Genoa, Parma - Spal, Sassuolo -
Brescia, Sampdoria - Hellas Verona
ve Juventus - Inter maçlarının seyir-
cisiz oynanacağını bildirdi. İtalya'da
koronavirüs (Covid-19) sebe-
biyle ölenlerin sayısı 7'ye
yükselirken, virüsün bu-
laştığı kişi sayısı ise
230'u buldu. Ülkele-
rin seyahat uyarısı
yapmaya başladığı
İtalya'da, tam bir
kaos ve panik ha-
vası esiyor. İtalya,
koronavirüsün en
yaygın olduğu
Çin ve Güney
Kore'nin ardından
dünyada üçüncü,
Avrupa'da ise ilk
ülke konumunda. Ül-
kede, ilk vakanın tespit
edildiği geçen cuma gü-
nünden bu yana ölen 62 ile
88 yaşları arasındaki 7 kişiden
2'sinin onkoloji birinin de diyaliz has-
tası olduğu belirtildi. Ülkenin finans,
moda ve ticaret merkezi Milano'nun
merkezi Lombardiya ile Venedik'i
içine alan Veneto virüsten en çok et-
kilenen bölgeler oldu. 

Ekonomik endişe yaşanıyor

İki bölge, ülkenin refah seviyesi en
yüksek bölgeleri ve bu durumun eko-
nomiye zarar vermesinden endişe
ediliyor. Milano borsası 30 milyar
euro kayıpla dün yüzde 5.43 düşüşle
kapandı. Cuma gününden bu yana
Lombardiya ile Veneto'da 11 kasaba
karantina altına alındı. Uluslararası
kurallara göre öngörülen iki haftalık
karantina süresi boyunca giriş çıkış-
lara izin verilmeyecek olan kasaba-
larda toplamda 50 bine yakın kişi
yaşıyor.

İtalya'ya seyahat etmeyin

İtalya, geçen ay Roma'daki 2 Çinli
turistte virüsün tespit edilmesi üze-

rine
olağan-

üstü önlemler
alan, 6 ay boyunca acil durum ilan
eden ilk Avrupa ülkesi oldu. Buna
rağmen, kaynağı halen bulunama-
yan virüsün bu kadar hızlı bir şekilde
yayılması şaşkınlık yarattı. Öte yan-
dan, özellikle virüsün yayıldığı kuzey
bölgeler başta olmak üzere ülkede ilk
vakaların açıklandığı cuma günün-
den bu yana bir panik ve kaos havası
hâkim. Özellikle Milano'da yiyecek
stoğu yapmak isteyenler marketlerin
raflarını boşalttı. El temizleme jelleri
ve maskelerin market ve eczanelerde
tükenmesi üzerine fırsatçıların inter-
net üzerinden bunları fahiş fiyatlara
satmaya başlaması tüketici dernekle-
rinin tepkisine yol açtı. İtalya'da bu
durum, diğer ülkelerde de endişeye
yol açtı. İsrail, Yunanistan, Hırvatis-
tan, İrlanda, Sırbistan ve Bosna Her-
sek gibi ülkeler vatandaşlarına
İtalya'ya seyahat etmemeleri, Al-
manya, İngiltere, ABD ise dikkatli ol-

maları uyarısı yapıyor. Fransa
ve Romanya ise, Lombardiya
ve Veneto bölgelerinden ge-
lenlere karantina uygulaya-
cak.

Tren seferleri de 
aksadı

Bu arada, virüs paniği, demir-
yolu taşımacılığında da büyük

aksaklıklar yaşanmasına neden
oldu. Kuzeye giden hızlı trenlerin,

koronavirüs görülen kasabalardaki
sağlık denetimlerinden dolayı güzer-
gahlarını değiştirmesi kaosa yol açtı.
Özellikle Milano, Torino, Venedik
gibi kentlere giden trenlerde saatlerce
gecikmeler oldu. İtalyanlar, alınan bu
olağanüstü tedbirlerden dolayı gün-
delik hayatlarının olumsuz etkilen-
mesinden dolayı öfkeli. Bu durumun
daha iyi yönetilebileceğini savunan-
lardan, maskeyle seyahat eden Mila-
nolu İtalyan öğrenci Alessia, "Bence
çok fazla paniğe sevk ediyorlar bizi.
Milano'da okulları, spor salonlarını,
birçok dükkanı kapattılar. İnsanlar
kendilerini evlere kapatmaya başladı.
Süpermarketler boşaldı, çünkü in-
sanlar korkudan evlerine yiyecek stok
etmeye başladı ve evde kapalı kala-
bilmek için her şeyi yapıyor" diye ko-
nuştu. Napoli'de yaşayan Paola da,
sağlık bakanlığının sitesinde korona-
virüsün nadiren ölümlere yol açtı-
ğına ilişkin bilgisini tabletten
göstererek, "Nadir ise ölümler o
zaman tüm bu paniğin anlamı ne?
Bu demek oluyor ki, bu süreci yanlış
yönetiyorlar" diye tepkisini ortaya 
koyuyor. DHA

Rumlar yoksulluk içinde yaşıyorİtalyanları
vİrüs vurdu

8 saat gecikmeyle trenle Napoli'den Milano'ya ulaşa-
bilen Adriana Ariga da, "Bu durumu çok kötü yaşıyo-

ruz. Psikolojik bir terör yaratıyorlar. Tüm bu bize verilen
yanlış bilgiler, negatiflik aşırı bir şey yaratıyor. Bu virüs, altı
üstü bir virüs, basit bir grip gibi. İnsanlar korkuyor. Böylece

yanlış şeyler yapıyorlar ve bir Çinli görünce hemen tepki
gösteriyorlar ve onları kötülüğün kaynağı, hastalık bulaş-

tırıcı olarak görüyorlar. Oysa onların hiçbir suçu yok"
ifadelerini kullanıyor. Bu arada, normal zamanlarda

çok yoğun olan Milano Merkez (Centrale) İs-
tasyonu'nun tenha olması ve trenle bu

kente ulaşan pek çok kişinin maske
taktıkları görüldü.

Psikolojik 
terör yaratıyorlar

İtalya 1'inci Futbol Ligi'nin
(Serie A) 26'ncı haftasındaki 
6 maçın, koronavirüs
(Covid-19) nedeniyle 
seyircisiz oynanacağı açıklandı

Çin’de ölü sayısı artıyor
Çin’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle

yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 665’e yükseldi
ULUSAL Sağlık Ko-
misyonu’ndan yapılan
yazılı açıklamaya göre,

ülkede son 24 saatte 71 kişi haya-
tını kaybetti, 508 yeni Kovid-19
vakası saptandı. Ülkedeki toplam
ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel
İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2
bin 665’e, tespit edilen toplam
vaka sayısı ise 77 bin 658’e çıktı.
Kovid-19’dan iyileşerek taburcu
edilen kişi sayısı 27 bin 323’e çı-
karken, virüse yakalanma durumu
şüpheli olan kişi sayısı 2 bin
824’e, müşahede altındaki kişi sa-
yısı 87 bin 902’ye geriledi. Bu-
nunla birlikte vaka sayısı Çin ana
karası dışında, Hong Kong’da
81’e ulaşırken, Makau Özel İdari
Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Meclis toplantıları ertelendi 

Çin’de en üst düzey yasama or-
ganı Ulusal Halk Kongresi
(UHK) ile en üst düzey istişare
mekanizması Çin Halk Siyasi
Danışma Konferansının
(ÇHSDK) gelecek ay düzenleye-
ceği yıllık meclis toplantılarının,
Kovid-19 salgını nedeniyle dün
ertelendiği bildirilmişti. Bu arada,
Ulusal Halk Kongresi Daimi Ko-

mitesi de yabani hayvan ticaretini
ve tüketimini tamamen yasaklan-
dığını duyurmuştu. Hubey eyale-
tine bağlı Vuhan kentinde 12
Aralık’ta ortaya çıkan Kovid-19
salgını nedeniyle aralarında Tür-
kiye'nin de bulunduğu birçok

ülke, Çin'in bu kentinde mahsur
kalan vatandaşlarını tahliye et-
mişti. Yeni tip koronavirüsün, kısa
sürede diğer kent ve ülkelere yayıl-
ması üzerine Dünya Sağlık Ör-
gütü (DSÖ) "acil durum" ilan
etmişti.
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Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Faaliyetlerine Ait Danışmanlık hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik
ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/99399
1-İdarenin
a) Adı : ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL 

BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Kanlıca Mahallesi Tekke Mevkii Mihrabat Caddesi No:66 

34810 KANLICA BEYKOZ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2164134014 - 2164134022
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası :

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Silvikültür Faaliyetlerine

Ait Danışmanlık
b) Niteliği, türü ve miktarı : Akfırat Şefliğinde 24,1 Ha, Beykoz Şefliğinde 139,2 Ha ve Riva 

Şefliğinde 18 Ha sıklık bakımı, Beykoz Şefliğinde 189,6 Ha, Riva 
Şefliğinde 241 Ha ve Ömerli Şefliğinde 260,2 Ha koruya dönüştürme 
(tahvil) sahası olmak üzere toplam 872,1 Ha sahadaAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü Akfırat, Beykoz, Riva ve Ömerli 
Orman İşletme Şeflikleri 2020 yılı iş programında yer alan 
sahalarda. Anadolu Yakası/İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 270(iki yüz yetmiş) gündür
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :06.03.2020 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):

Kanlıca Orman İşletme Müdürlüğü İdare Binası Satış Salonu Kanlıca 
Mah. Mihrabat Caddesi Tekke Mevkii NO: 66 BEYKOZ / İST.

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara iliş-
kin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği Hak-
kındaki 5531 sayılı Kanun”un 4 üncü ve 5 inci maddelerinde belirtilen mesleki konularda yapılacak hizmet
alımı ihalelerine katılacak serbest ormancılık/ orman ürünleri / büro veya şirketlerden ihale katılım öncesinde,
mesleki faaliyetlerini sürdürdüklerine dair ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasından alınacak
“Meslek Faaliyet İhale Yetkinlik Belgesi”,
İhaleyi kazanan yüklenici ise sözleşme aşamasında ihale konusu işler için Orman Mühendisleri Odasından
alınmış “Meslek Mensubu oda Kayıt Belgesini” idareye sunmak zorundadır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 belgelere ilişkin bilgiler:
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 .
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Bu işte; erozyon kontrolü, sel kontrolü ağaçlandırma,rehabilitasyon,mera ıslahı,yeşil kuşak vb proje
yapım işleri ve bu konulardaki danışmanlık işleri benzer iş olarak kabul edileceltir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale ya-
pılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

SİLVİKÜLTÜR FAALİYETLERİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR
ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-KANLICA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1138148)

B u hafta birbirinden renkli etkinliklere sahne ola-
cak İstanbul'da, Jamaikalı caz piyanisti Monty
Alexander ve grubu 27 Şubat'ta, İspanyol Diva

Monica Molina ise 28 Şubat'ta Cemal Reşit Rey (CRR)
Konser Salonu'nda müzikseverlerle buluşacak. Kadıköy
Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında 24 Şu-
bat'ta Leipzig Yaylı Trio topluluğu Süreyya Operası'nda,
28 Şubat'ta ise İstanbul Devlet
Senfoni Orkestrası (İDSO),
Caddebostan Kültür Merke-
zi'nde konser verecek. Üsküdar
Belediyesince düzenlenen etkinlik
çerçevesinde Bağlarbaşı Kongre
ve Kültür Merkezi'nde 24 Şu-
bat'ta EYPİO sahne alacak. Pi-
yanist Gülsin Onay ile tarihçi
Prof. Dr. İlber Ortaylı ilk kez sah-
nelenecek "Muhabbetli Konser-
ler"le 25 Şubat'ta, sanatçı
Candan Erçetin de 28 Şubat'ta
Zorlu PSM'de "Vestel Gururla
Yerli Konserleri"nin konuğu ola-
cak. Cumhurbaşkanlığı Klasik
Türk Müziği Korosu, 27 Şu-
bat'ta Zeytinburnu Kültür Sanat
Merkezi'nde özel bir repertuvarı
yorumlayacak. Kanadalı şarkıcı
ve oyuncu Garou, 29 Şubat'ta
Piu Entertainment organizasyo-
nuyla Volkswagen Arena'da
"Belle", "Gitan", "Sous le vent" ve
"Seul" adlı şarkıların da arala-
rında olduğu sevilen eserleri ses-
lendirecek.

Tiyatroseverler bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Şehir Tiyatrolarında bu
hafta birçok oyun tiyatrosever-
lerle buluşacak. Program kapsa-
mında, 26-29 Şubat'ta klasik
Fransız tiyatrosunun kurucula-
rından Moliere'in yazdığı son
oyun "Hastalık Hastası" Harbiye
Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde,
modernizmin tiyatrodaki kuru-
cusu Henrik Ibsen'in yazdığı
"Nora- Bir Bebek Evi" Fatih
Reşat Nuri Sahnesi'nde, Carlo
Goldoni'nin İtalyan komedi ti-
yatrosuna kazandırdığı seçkin örneklerden biri olan "İki
Efendinin Uşağı" Kağıthane Sadabad Sahnesi'nde izle-
nebilecek. Aynı tarihlerde Kadıköy Haldun Taner Sahne-
si'nde savaşın ve şiddetin insanları nasıl bir çıkmaza
sürüklediğini ve insani bağların kopmasına neden oldu-
ğunu etkili bir dille anlatan konuk oyun "Maskeliler", Üs-
küdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde Afife Jale ve
Bedia Muvahhit'i konu alan "Hayal-i Temsil", Ümraniye
Sahnesi'nde Shakespeare'in sevilen komedilerinden biri
olan "12. Gece", Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde Haldun
Taner'in yazdığı "Ay Işığında Şamata", Üsküdar Kerem
Yılmazer Sahnesi'nde bir çiftin hikayesini, pişmanlıkları,
yaşayamadıkları, söyleyemedikleri üzerinden anlatan

"Geç Kalanlar" sahnelenecek. Ayrıldıktan sonra da didiş-
meye devam eden ve biricik kızlarını bir türlü paylaşa-
mayan karı kocanın bitip tükenmek bilmeyen
kavgalarının konu edildiği "Hisse-i Şayia" oyunu, 27, 28
ve 29 Şubat'ta Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahne-
si'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Çocuk
oyunlarında ise 27 ve 28 Şubat'ta "Karagöz Çiftlik Bek-
çisi" Kağıthane Küçük Kemal Çocuk Tiyatro Sahne-
si'nde, "Bir Gün Ayakkabımın Teki" Gaziosmanpaşa

Ferih Egemen Çocuk Tiyatro
Sahnesi'nde minik izleyicilerle
buluşacak. "Rüya" isimli oyunun
Fatih Reşat Nuri Sahnesi'nde
sergileneceği 23 Şubat'ta, "Yaşa-
sın Barış" Harbiye Muhsin Er-
tuğrul Sahnesi'nde, "Peri Kızı"
Kağıthane Sadabad Sahne-
si'nde, "Üzgün Ağaçlar Ülkesi"
Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde,
"Bisküvi Adam" Üsküdar Musa-
hipzade Celal Sahnesi'nde, "Ha-
rikalar Mutfağı" Kadıköy
Haldun Taner Sahnesi'nde, "Pal-
yaço Prens" Ümraniye Sahne-
si'nde, "Benim Güzel
Pabuçlarım" Sultangazi Hoca
Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "Ya-
şayan Sayfalar" da Üsküdar
Kerem Yılmazer Sahnesi'nde oy-
nanacak.

Devlet Tiyatroları
dolu dolu

İstanbul Devlet Tiyatrosu ise Fri-
edrich Dürrenmatt'ın yazdığı
"Hanımefendinin Ziyareti" oyu-
nunu Mecidiyeköy Büyük Sah-
ne'de, koca dünyada bir nokta
haline dönüştürülen insanın
ayakta kalma serüvenine ışık
tutan "İyi Şanslar"ı Mecidiyeköy
Stüdyo Sahne'de, Yahya Ke-
mal'in şiirleriyle geçmişe bir yol-
culuk yaptıran "Kendi Gök
Kubbemiz"i Üsküdar Stüdyo
Sahne'de 25 Şubat- 1 Mart'ta
sahneleyecek. Birinci ve İkinci
Dünya Savaşı arasında, ABD'de
orduya radyumlu saatler üreten
bir fabrikadaki radyum boyama
işçisi kadınların hak arama mü-
cadelesini anlatan "Bir Peri Ma-

salı Radyum Kızları" 25-29 Şubat'ta Üsküdar Tekel
Sahnesi'nde oynanırken 27-29 Şubat'ta Sinyor Battis-
ta'nın biri fevkalade hırçın ve dik başlı, diğeri uysal ve
uyumlu iki kızının evlilik maceraları çevresinde dönen
William Shakespeare'in yazdığı "Hırçın Kız" Küçükçek-
mece CKSM Sahnesi'ne, "Meraklısı İçin Öyle Bir Hi-
kaye" de Garibaldi Salon 2'ye konuk olacak. Yine
Garibaldi Salon 2'de, 1 Mart'ta, iletişim eksikliklerini
hem hüzünlü hem komik bir bakışla eleştiren "İkinci Nö-
betçinin Sıkıntıları" oyunu, Zeytinburnu Sahnesi'nde ise
28 ve 29 Şubat'ta İkinci Dünya Savaşı sırasında ölü-
müne tiyatro yapan bir grubu konu alan "Giydirici"
oyunu izleyicilerini ağırlayacak.

Bu hafta birbirinden renkli 
etkinliklere sahne olacak 

İstanbul'da, Jamaikalı caz piyanisti
Monty Alexander ve grubu 

24 Şubat'ta, İspanyol Diva Monica
Molina ise 28 Şubat'ta Cemal Reşit

Rey (CRR) Konser Salonu'nda 
müzikseverlerle buluşacak
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ıstanbul 
için caz vakti

Böyle daha güzelsİn!Kadın ve 
Demokrasi 

Derneği (KADEM)
tarafından 

düzenlenen 
28 Şubat temalı 

"Böyle Daha
Güzelsin"sergisinin

basın gösterimi,
Topkapı Sarayı

Darphane-i Amire
binasında yapıldı

AçılıŞA, KADEM Başkanı Saliha Okur
Gümrükçüoğlu, KADEM Başkan Yardımcısı
Sümeyye Erdoğan Bayraktar, serginin kü-

ratörü Yasemin Darbaz ve sergide eserleri yer alan sa-
natçılar katıldı. Açılış konuşmaları öncesinde
Gümrükçüoğlu ve Bayraktar, eserleri tek tek inceleyerek
sanatçılardan çalışmalarına ilişkin bilgi aldı. Gümrükçü-
oğlu daha sonra basın gösteriminin açılışında yaptığı
konuşmada, İran'da yaşanan ve Van'da da can kaybı ve
hasara neden olan depremde hayatını kaybedenlere Al-
lah'tan rahmet diledi, enkaz altında kalanların sağ kur-
tulmasını ümit ettiklerini söyledi. Bugün, Türkiye adına
çok önemli bir dönemi anmak için toplandıklarını ifade
eden Gümrükçüoğlu, bu serginin aslında bir ülkenin, bir
dönemin panoramik hikayesini anlattığını belirtti. 28
Şubat'ın Türkiye'deki bazı insanlar için zor bir dönem ol-
duğunu vurgulayan Gümrükçüoğlu, "Ama mücadele

ederek o zorlukları aştık. Mücadelemiz zamanında bir-
çok kıymetli insan da destek verdi. Kolay olmadı. çünkü
o dönemde hayata dair verdiğiniz kararların pek çoğu,
yıllar sonra geri dönülmez bir noktaya getirmiş oluyor
sizi. Yani yılları geri alamıyorsunuz." diye konuştu.

Bir arada yaşam vurgusu

Serginin küratörü Yasemin Darbaz da KADEM ile 1,5 yıl
önce bir sergi projesi için bir araya geldiklerinde, sergi-
nin kendisinden ziyade bunun anlatım dili üzerinde dü-
şünmeye başladıklarını belirtti. Derin izler bırakan
olayları, bir şeye benzeterek hatırlamanın bu serginin
çıkış noktası olduğunu dile getiren Darbaz, sözlerine
şöyle devam etti: "Biz burada hepimizin iyi bildiği döne-
min olaylarına, görüntülerine, siyasi gündemine müm-
kün olduğunca mesafeli durmak istedik. Ama üzerinde
en az durulan yerden, hislerden ve deneyimlerden yola

çıkmak istedik. Herkesin birbiri namına konuşmakta,
üstelik de kendinden çok emin konuşmakta oldukça
mahir olduğu bir konuda neler olup bittiğini değil so-
nunda ortada ne kaldığını göstermek istedik. Bunun için
de burada hazır bulunan 16 genç sanatçıyla bir araya
geldik. Hepsi kendi deneyimleri üzerine düşündü ve 28
Şubat ile aralarındaki ilişkiyi bir esere dönüştürdü. Gör-

dük ki sonunda hemen hemen tüm işler, iki bakışlı bir
söylem içeriyor. Bu ilginç çünkü bu iki bakış sanatçıla-
rın, izleyicinin duygusunu da en az kendi duygusu kadar
önemsediğini ve anlamaya çalıştığını gösteriyor. Ama
aynı zamanda anlattığı kadar da anlaşılmak isteyen,
eseri izleyici ile kendisi arasında bir köprüye, bir ortak
arkadaşa dönüştüren işler."

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi; "Şiirle
Gelenler" konuşmaları kapsamında "Şairin
Portresi: Turgut Uyar" başlığını konuşmak
üzere 25 Şubat'ta Ali Ayçil'i, moderatörlü-
ğünü Cemal Şakar'ın üstlendiği "Edebiyat
Ne Söyler?" söyleşileri kapsamında ise 28
Şubat'ta Zeynep Gemuhluoğlu'nu ağırlaya-
cak. National Geographic Photo Ark sergisi
25 Şubat'ta Sıraevler No:55 Akaretler’de
açılacak. "ÖRAV Sohbetleri"nin 26 Şu-
bat'taki konuğu karikatürist ve heykeltıraş
Erdil Yaşaroğlu olacak. Yaşaroğlu Öğret-
men Akademisi Vakfı'nda gerçekleştirilecek
sohbet kapsamında kariyer yolculuğundan
ve çocuklar için hazırladığı mizah dergisi
"Süper Penguen"in hikayesinden bahsede-
cek. Sanatçı Müfit İşler'in "Arıza" adlı ser-
gisi, 26 Şubat'ta F Sanat Galerisi'nde
sanatseverleri ağırlayacak. Figüratif resim
alanında çalışan sanatçı Nevhiz, "Varlığımın
Garip Şarkısı" başlıklı retrospektif sergisi ile
27 Şubat'ta İş Sanat Kibele Sanat Galeri-
si'nde izleyicileriyle buluşacak. Beykoz Be-
lediyesi tarafından düzenlenen "Gündem
Dışı Konuşmalar"ın konuğu 29 Şubat'ta İb-
rahim Tenekeci olacak.

Sergi, fuar ve
paneller

Bu hafta birbirinden renkli 
etkinliklere sahne olacak 

İstanbul'da, Jamaikalı caz piyanisti
Monty Alexander ve grubu 

27 Şubat'ta, İspanyol Diva Monica
Molina ise 28 Şubat'ta Cemal Reşit

Rey (CRR) Konser Salonu'nda 
müzikseverlerle buluşacak



KariyeriNde 100'den fazla rekor kırıp,
1984 Los Angeles ve 1988 Seul olimpi-
yatlarında ülkemizi temsil eden Semra
Aksu, Demirören Haber Ajansı'na
(DHA) özel açıklamalarda bulundu.
Türk atletizminin durumunu değerlendi-
ren 58 yaşındaki eski milli sporcu, "Türk
atletizmini oldukça iyi görüyorum. Yak-
laşık 3 yıl önce başlayan 'Dopingde Sıfır
Tolerans', Türk atletizmini başarı yo-
lunda çok iyi yerlere getirdi. Şu anda 13
atletimiz olimpiyat barajını geçmiş du-
rumda, bu da bizim açımızdan çok de-
ğerli bir sonuç. Son yıllarda devşirme
atletlerden çok, kendi çocuklarımızla ba-
şarı elde ediyoruz. Türk atletizmiyle
gurur duymaktayım" dedi.

36 yıllık rekor 

Türk atletizminin gelecek vadeden spor-
cularından Mizgin Ay'ın, geçen hafta-
larda, 36 yıldır kırılamayan kendisine ait
rekoru kırdığını hatırlatan Semra Aksu,
"Mizgin Ay ile gurur duyuyorum. 200
metre U23 yarışında benim 36 yıldır
elimde bulundurduğum rekoru kırdı.
Türkiye'nin yetiştirdiği en değerli kısa
mesafe koşucularından biri. Kendi çocu-
ğumuz, kendi kızımız. Ben 20 yıl atletizm
yaptığım süre içinde 100'e yakın Türkiye
rekoru kırdım. 100 metre, 100 metre en-
gelli, 200 metre, 400 metre, 400 metre
engelli, 50 metre, 60 metre, 4x100, 4x400,
heptatlon, pentatlon bu rekorların hep-
sini kırdım. Mizgin Ay, 36 yıl sonra
benim rekorlarımı kırdı. Sporcumuzun
şansı açık olsun. Rekorlar kırılmak için-
dir, önemli olan kalpler kırılmasın" diye
konuştu.

Kulüpler yatırım yapmalı

Tesisleşme konusunda Türkiye'nin çok
iyi bir durumda olduğunu dile getiren
Aksu, "Yerel yönetimlerin sporların atası
olan atletizme sahip çıkmasını istiyorum.
Tüm halkın, çocuklarımızın, gençlerimi-
zin, kadınlarımızın, yaşlılarımızın herke-
sin spor yapabilecekleri, en azından
yürüyebilecekleri alanlar yapılmalı. Okul-
larda atletizme çok önem verilmeli. Ço-
cuklar bizim her şeyimiz, büyük bir
potansiyelimiz. Onlara ne kadar önem
verirsek o kadar iyi olur. Kulüplerimizin
de atletizme çok önem vermesi gerekir.

Branş; Enka, Beşiktaş, Galatasaray
ve atletizmin en büyüğü Fener-

bahçe ile sınırlı kalmamalı.
Diğer kulüplerimiz de atle-

tizme yatırım yapmalı" ifa-
delerini kullandı.

Semra Aksu, atletizm yap-
tığı yıllarda Türkiye'de sa-
dece 3 atletizm tesisi olduğu
bilgisini vererek, "Türk atle-
tizmi geçtiğimiz günlerde son
Balkan Salon Atletizm Şam-

piyonası'ndan büyük madalya-
larla ayrıldı. Başarılı

olacağımıza inanıyorum. Cum-
hurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Er-

doğan'ın katılımıyla Ekrem Koçak
Pisti açıldı. Ben atletizm yaparken sa-

dece 3 pist vardı. İstanbul, Ankara ve İz-
mir'de yarışlar yapılıyordu. Şimdi stat sayısı

56'ya yükseldi. Emeği geçen Sayın Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyo-

rum. Bu, atletizm için müthiş bir tesisleşme. Atletizm
statları Batman'da var, Diyarbakır'da var, Van'da var, Ağ-
rı'da var, Karadeniz Bölgesi'nde var. Ben bu organizasyon-
lara katıldıkça, bu tesisleri gördükçe Türk atletizmiyle
gurur duyuyorum" dedi.

2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri D Grubu'nda
Hollanda ve İsveç karşısında beklenmedik yenilgiler yaşayan A Milli
Erkek Basketbol Takımı, son dönemde aldığı sonuçlarla eski günlerini
aratıyor. 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan itibaren milliler 25
resmi maça çıktı. Başantrenör Ufuk Sarıca yönetiminde, 2017 Avrupa
Basketbol Şampiyonası, 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri, 2019
FIBA Dünya Kupası ve EuroBasket 2021 Elemeleri'nde boy gösteren
milli takım, 25 karşılaşmanın 12'sini kazandı, 13'ünü kaybetti. A
Milli Erkek Basketbol Takımı, özellikle 2017 Avrupa Şampiyo-
nası ve 2019 FIBA Dünya Kupası'nda beklentilerin uza-
ğında dereceler elde etti.

2017'de Türkiye'de çeyrek finali göremedi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, ev sahipliğini
üstlendiği 2017 Avrupa Basketbol Şampiyo-
nası'nda çeyrek finali göremedi. Milli takım,
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oyna-
nan grup maçlarında Rusya, Sırbistan ve
Letonya'ya kaybetti. Büyük Britanya ve
Belçika'yı yenerek 6 takımlı grubu 4. sı-
rada bitiren A Milli Erkek Basketbol
Takımı, zorda olsa son 16 turuna
kaldı. Son 16 turunda İspanya'yla
eşleşen milliler, rakibine 17 sayı
farkla 73-56 yenilerek elendi. Ufuk
Sarıca yönetimindeki Türkiye, ev
sahipliğini üstlendiği turnuvaya son
8 takım arasına kalamadan veda
etti.

Dünya Kupası'nda 22. oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019
Dünya Kupası'nda olimpiyat elemeleri
vizesini son anda almasına rağmen 32
takım arasında 22. oldu. Elemelerde 12
maçta 8 galibiyet, 4 yenilgi alarak Çin'deki
turnuvaya öz güvenli giden ay-yıldızlılar,
şampiyonaya da Japonya galibiyetiyle baş-
ladı. Grupta çok iyi oynadığı ABD maçını uzat-
mada 93-92 kaybeden A Milli Basketbol Takımı,
Çekya'ya 91-76 yenilince büyük bir hayal kırıklığı
yaşayarak üst turu göremedi. Klasman maçlarına
çıkan ay-yıldızlılar Karadağ'ı 79-74 yenip Yeni Zelanda'ya
102-101 yenildi ve turnuvayı 22. sırada tamamlayabildi. Kötü
geçen turnuvaya rağmen millilerin, olimpiyat elemesi için vize al-
ması teselli oldu. A Milli Erkek Basketbol Takımı, EuroBasket 2021
Elemeleri'ne şok yenilgiler alarak başladı. 
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta-
sında derbi maçta bugün Fenerbahçe
Beko ile Galatasaray Doğa Sigorta karşı
karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik
Salonu'nda oynanacak derbi, saat
20.15'te başlayacak. Ligde 15 galibiyet, 4

yenilgiyle 3. sırada yer alan Fenerbahçe
Beko, son iki lig maçını kazanarak derbiye
çıkacak. Sarı-lacivertliler, bu sezon ligde
sahasında oynadığı 10 maçı da kazandı.
Galatasaray Doğa Sigorta ise Ataşehir'e
13 galibiyet, 6 yenilgiyle 5. sırada gelecek.

Sarı-kırmızılılar, bu sezon ligde dış sa-
hada oynadığı 9 maçta 3 galibiyet, 6 ye-
nilgi yaşadı. Sezonun ilk yarısında Sinan
Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşı-
laşmayı Galatasaray Doğa Sigorta, 19
sayı farkla 83-64 kazanmıştı.

Şimdi potada derbi zamanı

Atletizmin ilk
kadın başkanı

SP  R

S üper Lig'de 23. hafta geride kalırken
şampiyonluk yarışı ve kümede
kalma mücadelesinde heyecan gide-

rek artıyor. Türk futbolunun en üst seviye
liginde takımlar son yıllarda benzeri ya-
şanmayan bir mücadeleye girdi. 23. haftası
geride kalan ligde şampiyonluk yarışında 4
takım kıyasıya bir yarış içinde. Kümede
kalma hattında ise 9 takım tehlike bölge-
sinde bulunuyor. Ligin 23. haftası zirve ya-
rışında kritik müsabakalara sahne oldu.
Sezonun büyük bölümünü lider geçiren
Demir Grup Sivasspor, zirve yarışındaki
rakiplerinden Aytemiz Alanyaspor'u 1-0
yenerek 45 puana yükseldi. Bir maçı eksik
olmasına rağmen haftaya lider giren Trab-
zonspor, deplasmanda Beşiktaş ile son da-
kikalarda bulduğu golle 2-2 berabere kaldı.
45 puana ulaşan bordo-mavili ekip, şam-
piyonluktaki iddiasını ortaya koyarken ra-
kibinin de yarışta bir adım geride
kalmasını sağladı.

Kadıköy hasreti bitti

Galatasaray ise 20 yılı aşkın süredir kaza-
namadığı Fenerbahçe deplasmanına çıktı.
Sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3-1'lik galibi-
yetle ayrılarak hem Kadıköy'de kazana-
mama hasretini sonlandırdı hem de
Sivasspor ve Trabzonspor ile puanları eşit-
ledi. Fenerbahçe ise zirve mücadelesinde
rakiplerine oranla geriye düştü. Şampiyon-
luk yarışındaki Medipol Başakşehir de haf-
tanın kapanış maçında Çaykur Rizespor'a
konuk oldu. Turuncu-lacivertli ekip, son
dakikalarda bulduğu golle sahadan 2-1
galip ayrıldı ve 46 puanla liderliği devraldı.

Son 3 haftada 3 lider

Süper Lig'de son 3 haftada liderlik 3 kez el
değiştirdi. Ligde ilk 2 haftayı Fenerbahçe
lider geçti. Üçüncü haftada zirveye çıkan
Aytemiz Alanyaspor 8 hafta koltuğunu ko-
rudu. Gösterdiği iyi performansla beğeni
toplayan Demir Grup Sivasspor, 11. haf-
tada aldığı liderliği 11 hafta elinde tuta-
bildi ve 22. haftada Trabzonspor'a
devretmek zorunda kaldı. Yaklaşık 10 yıl
sonra liderlik koltuğuna 22. haftada otu-
ran Trabzonspor, burada 1 hafta kalabildi.
Geçen sezon uzun süre lider götürdüğü
şampiyonluk yarışını son hatalarda kaybe-
den Medipol Başakşehir, ilk sıraya bu
sezon 23. haftada yükseldi. Şampiyonluk
yarışının hızlandığı son 3 haftayı sırasıyla
Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ve
Medipol Başakşehir lider tamamladı.

Galatasaray ikinci yarı açıldı

Türk futbolunda "Üç büyükler" olarak ad-
landırılan Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galata-
saray'ın şampiyonluk yarışındaki gidişatını
ikinci yarıdaki performansları belirliyor.
Ligin ilk yarısını 47 puanlı lider Demir
Grup Sivasspor'un 10 puan gerisinde 7. sı-
rada tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, son 7
maçını da kazanarak kırmızı-beyazlı ta-
kımla puanları eşitledi ve zirve yarışının
ortağı oldu. Devre arasına 31 puanla giren
Fenerbahçe ve 30 puanla giren Beşiktaş,
ikinci yarıdaki performanslarıyla yarışın
gerisinde kaldı. İkinci yarıdaki 6 maçta 7
puan toplayabilen iki takımdan Fener-
bahçe 8 puan, Beşiktaş ise 9 puan geri
düştü.

Trabzonspor'un 1 maçı eksik

Zirve yarışında averajla ikinci sıradaki
Trabzonspor'un bir eksik maçı bulunuyor.
Haftaya 45 puanla ikinci sırada giren Ka-
radeniz temsilcisinin BtcTurk Yeni Malat-
yaspor ile 19. haftada yapması gereken
maç, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli dep-
rem nedeniyle ertelenmişti. Erteleme mü-
sabakası, 11 Mart'ta Yeni Malatya
Stadı'nda oynanacak.

Zirve yarışında fikstür

Ligde ilk 4 sırada yer alan Medipol Başak-
şehir, Trabzonspor, Galatasaray ve Demir
Grup Sivasspor'un ilk 3 maçlarındaki ra-
kipleri şöyle:
Medipol Başakşehir: Gaziantep FK, 
Göztepe (D), Trabzonspor (D)
Trabzonspor: Çaykur Rizespor, Gaziantep
FK (D), BtcTurk Yeni Malatyaspor (D)
Galatasaray: Gençlerbirliği, Demir 
Grup Sivasspor (D), Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor: MKE Ankaragücü
(D), Galatasaray, Fraport TAV 
Antalyaspor (D)

Ligde 23. hafta 
geride kalırken

şampiyonluk yarışı ve
ligde kalma 

mücadelesi nefes 
kesiyor. Süper 

Lig'de bu sezon 
5 takım lider 
olurken, son 

3 haftada liderlik 
3 kez el değiştirdi

Türk atletizm tarihinin en önemli
isimlerinden olan ve Atletizm 
Federasyonu'nda başkanlık yapan
ilk kadın unvanını alan Semra
Aksu, ülkemizde bu spor dalının
önemli yerlere geldiğini söyledi

Kıran Kırana
zırve yarıSı

Ligde şampiyonluk yarışı kıyasıya devam
ederken alt sıralarda da 9 ekip kümede kalma
mücadelesi veriyor. Son haftalarda aldığı iyi
sonuçlarla düşme hattından uzaklaşan 27 pu-
anla 10. sırada bulunan Gençlerbirliği ile

düşme hattının en üst basamağı olan 16. MKE
Ankaragücü arasında 7 puan fark bulunuyor.
Ligde 11. sıradaki Fraport TAV Antalyaspor'un
25, birer maçı eksik 12. BtcTurk Yeni Malat-
yaspor ve 14. Çaykur Rizespor'un yanı sıra 13.

Yukatel Denizlispor'un 24'er puanı bulunuyor.
21 puanlı İttifak Holding Konyaspor 15, 20 pu-
anlı MKE Ankaragücü 16, 19 puanlı Kasım-
paşa 17, 16 puanlı Hes Kablo Kayserispor ise
18. sırada yer alıyor.

Dokuz takım 
düşmeme mücadelesinde
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Dokuz takım 
düşmeme mücadelesinde

12 Dev Adam
başarısız halde
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2017 yılından bu yana
oynadığı 25 resmi maçın 13'ünü kaybederken, büyük 
turnuvalarda aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekti

Tesis 
sayısı 56'ya

yükseldi

Horozların 
yüzü gülmüyor

Süper Lig'de yeni teknik direktörü Bülent
Uygun yönetiminde ilk maçında deplasmanda

Kasımpaşa'ya 2-0 yenilen Yukatel Deni-
zlispor, tehlikeli bölgeye iyice

yaklaştı. Galibiyet hasreti 8 maça
çıkan yeşil-siyahlılar gülmeyi

unuttu. Son galibiyetini
15'inci haftada deplas-
manda Trabzonspor'u 2-1
yenerek elde eden Ege
ekibi, ardından 8 müs-
abakada 5 mağlubiyet ve
3 beraberlik aldı.
Aytemiz Alanyaspor,
Galatasaray, Fraport
TAV Antalyaspor, Hes
Kablo Kayserispor ve

Kasımpaşa maçlarını
kaybeden Denizlispor;

MKE Ankaragücü,
Göztepe ve İttifak Holding

Konyaspor'la yenişemedi.
Ligde 23'üncü haftayı 24 puanla

13'üncü sırada tamamlayan Deni-
zlispor'un düşme hattında yer

alan Ankaragücü ile
arasındaki puan

farkı 4 olarak kaldı.
Çıkışa geçeceğizDenizlispor'la ilk sınavında

hüsran yaşayan Bülent Uygun,
Kasımpaşa'nın haklı bir galibiyet

aldığını dile getirdi. Deneyimli
teknik adam, "7 haftalık süreçte

takım olarak yaşanan prob-
lemleri 2 gün içinde

dağıtmaya çalıştık. İlk gole
kadar bir şeyler ürettik.
Video Yardımcı Hakem
Uygulaması'ndaki (VAR)
hakemin fark edemediği
gol ve 2'nci gole kadar
gösterdiğimiz reaksiyon
iyiydi. Kasımpaşa'yı

tebrik ediyorum. Bu
hafta oynayacağımız

Yeni Malatyaspor
maçında taraftarlarımıza

ihtiyacımız olacak. Onlarla
güzel günlere yürüyeceğiz.

Yeni Malatyaspor maçının önemi
bir kat daha arttı. Futbolcu
kardeşlerimle iyi sonuç
alarak yeniden çıkışa
geçeceğiz" dedi.
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T eknik direktör Okan Buruk ile lige iste-
diği gibi bir başlangıç yapamayan tu-
runcu lacivertli takım, şu an ligde lider ve

Avrupa kupalarında yoluna devam eden tek
Türk takımı durumunda. Ligde oynadığı 23
karşılaşmada 13 galibiyet, 7 beraberlik alan tu-
runcu lacivertliler 3 mağlubiyet yaşarken, 46
puan topladı ve maç fazlasıyla zirveye yerleşti.
UEFA Avrupa Ligi'nde de mücadelesini sür-

düren Başakşehir, son 32 turu ilk maçında
Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1
mağlup oldu. Buruk'un öğrencileri, perşembe
günü rövanş maçına çıkacak.

Kritik gollerin adamı Skrtel

Başakşehir formasıyla 11 lig maçına çıkan
Martin Skrtel, 3 de kritik gole imza attı. Ligin
8'inci haftasında turuncu lacivertli takımın 2-

1'lik skorla galip geldiği mücadelenin 90+2'nci
dakikasında attığı golle takımına galibiyeti ge-
tiren 35 yaşındaki Slovak oyuncu, 9'uncu haf-
tada da Trabzonspor ile 2-2 berabere
kaldıkları karşılaşmada bir gol kaydetti. Süper
Lig'in 23'üncü haftasında Çaykur Rizespor
deplasmanında 87'nci dakikada oyuna giren
Skrtel, 90'ıncı dakikada takımına hem galibi-
yeti, hem de liderliği getirdi. İstanbul eki-

binde her sezon üstün bir performans göste-
ren ve Başakşehir'in hücumdaki en etkili silahı
olan Edin Visca, bu sezon da takımın itici
gücü oldu. Yaptığı 10 asistle ligde asist krallı-
ğında birinci sıraya yükselen 30 yaşındaki
Bosna Hersekli futbolcu, attığı 8 golle de takı-
mına büyük katkı verdi. Başakşehir'in ligde
kaydettiği 43 golün 18'inde Visca imzası 
bulunuyor.
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Süper Lig'in 23'üncü
haftasında Medipol

Başakşehir, Çaykur Rizes-
por deplasmanında

aldığı 2-1'lik galibiyetle
maç fazlasıyla liderlik

koltuğuna oturdu
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Alternatifli bir kadrosu bulunan Trabzonspor’da her mevkide forma savaşı
verilirken, zaman zaman yıldız isimler bile forma şansı bulmakta zorlanıyor
Süper Lig’de bir maçı eksik 45 pu-
anla lider Medipol Başakşehir’in 1
puan gerisinde yer alan Trabzons-
por, şampiyonluk yolunda ilerleyi-
şini sürdürürken, takım içerisinde
yaşanan rekabet de bordo-mavili-
lere olumlu yansıyor. Her mevkide
forma savaşının verildiği Trabzons-
por’da Daniel Sturridge’nin yanı
sıra geçen sezonun vazgeçilmezleri
olan Abdulkadir Parmak, Hüseyin
Türkmen ve Caleb Ekuban gibi
isimler de zaman zaman şans bul-
makta zorlanıyor.

Her mevkide mücadele var

Bordo mavili takımda özellikle
devre arası yapılan takviyeler ve
sakat oyuncuların da yavaş yavaş

takıma dönmesiyle birlikte kadro
derinliği arttı. Her mevkide forma
savaşının verildiği bordo-mavililerde
kalede Uğurcan Çakır istikrarlı bir
performans sergilerken, bulduğu
şansları iyi değerlendiren Erce’nin
yanı sıra genç isim Arda da forma
bekleyenler arasında. Savunma hat-
tında sağ bekte Kamil Ahmet ile
genç isim Serkan Asan Pereira’dan,
stoperde Hüseyin ile Messias Da
Costa ile Campi’den, sol bekte Ab-
durrahim Dursun Novak’tan, orta
sahada Doğan ile Abdulkadir Par-
mak Mikel, Sosa ve Ndiaye’den,
hücum hattında Bilal, Ekuban ile
Sturridge Nwakaeme, Guilherme ve
Sörloth’tan formayı kapabilmek için
mücadele veriyor.

Eksikler de dönüyor

Trabzonspor’da eksik oyuncular da
kademeli olarak takıma geri dön-
meye başladı. İlk etapta Ekuban ile
Sturridge Beşiktaş maçıyla formala-
rına kavuşurken, önümüzdeki gün-
lerde de Abdülkadir Ömür, Yusuf
Sarı ile Majid Hosseini’nin takıma
katılmaları bekleniyor. Bu oyuncula-
rın da dönmesiyle birlikte özellikle al-
ternatifi en az olan kanatlarda
rekabet daha da artacak. Sakatlan-
madan önce iyi bir performans sergi-
leyen Abdülkadir Ömür ile Yusuf
Sarı’nın da takıma dönmeleriyle bir-
likte hücum hattında yaşanacak tatlı
rekabet teknik heyeti de tercih konu-
sunda zor durumda bırakacak.
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Türkiye Atletizm Federasyonu’nun

(TAF) maratona özel hazırladığı
yol planı ve kamplar, meyvesini
veriyor. Üst üste gelen iyi dere-

celer, atletizm camiasında büyük
bir sevince neden oldu

Son iki yılda maraton kamplarında
hazırlanan milli atletlerin üst üste
tarihi derecelere imza atması, spor
çevrelerinde büyük heyecan oluş-
turdu. Son olarak 23 Şubat günü
koşulan Sevilla Maratonu’nda
Yavuz Ağralı’nın 2.10:41’lik derece
koşmasıyla birlikte Olimpiyat ba-
rajı geçen maratoncu sayısını 4’e
yükselmesi üzerine TAF Başkanı
Fatih Çintimar, “Yaptığımız yatırı-
mın ve çalışmanın karşılığını görü-
yoruz. Daha çok ses getireceğiz”
diye konuştu. Tokyo Olimpiyat-
ları’nın maraton katılım barajının
2.11:30 gibi zor bir dereceye çekil-
mesine karşın, şimdilik bu barajın
altına inen dört isim bulunuyor.
Avrupa rekortmeni Kaan Kigen

Özbilen’in dışında Polat Kemboi
Arıkan, Mert Girmalegesse ve
Yavuz Ağralı, kotayı yakalayan at-
letler oldular. Türkiye Atletizm Fe-
derasyonu, kota sürecinin sonunda
baraj geçen atletlerden erkekler ve
kadınlarda üçer ismi, Tokyo 2020
için bildirecek.

Tokyo barajını zorlayacak 

Geçtiğimiz yıl Berlin’de 2.12:41
koşan Ercan Arslan ile dün Se-
villa’da 2.14:29 ile tüm zaman-
larda Türkiye’nin en iyi 10
maratoncusu arasına yazılan
Ömer Alkanoğlu da kalan dört ay
içinde Tokyo barajını zorlayacak-
lar. Maratonda tarihin en iyi 20
performansından 12’si son dört yıl

içinde koşulurken, bunların dokuzu
Türkiye doğumlu atletler tarafın-
dan yapıldı. Milli maratoncular,
önümüzdeki üç ay içinde Ottowa,
Paris, Hamburg, Düsseldorf, Han-
nover, Barcelona’daki uluslararası
maratonlarda koşarak Tokyo barajı
için şanslarını deneyecek.

Kotayı kovalayacaklar

Bu arada Trabzon’da yapılan
Uluslararası Trabzon Yarı Marato-
nu’nda en iyi derecelerini koşan
Fadime Suna Çelik ve Sevilay Ey-
temiş’in yanı sıra Büşra Nur Koku,
Ümmü Kiraz, Yasemin Can Arslan
da bahar dönemi maraton mevsi-
minde Olimpiyat kotası 
kovalayacaklar.

Çağla ilki başardı
Katar'ın başkenti Doha'daki Premier
seviye WTA turnuvası Qatar Total
Open 2020'de mücadele veren milli
tenisçi Çağla Büyükakçay, Alman
partneri Laura Siegemund ile eski
dünya çiftler 1 numarası Sania
Mirza ve eski dünya çiftler 2 num-
arası Coraline Garcia'yı 2-0 yenerek
ikinci tura yükseldi. Wild Card ile
katıldıkları turnuvanın açılış turunda
önemli bir geri dönüşe imza atan
Büyükakçay-Siegemund çifti ilk set
1-3, ikinci set ise 0-3 geriden gelerek
maçı çevirmesini bildi. 1 saat 26 da-
kika süren mücadelede 7 kez servis
kıran Türk/Alman ortaklığı, rakiple-
rini 6-4, 7-5'lik setlerle yenerek ikinci
tura yükseldi. Milli sporcumuz
Çağla Büyükakçay Alman partneri
Laura Siegemund ile Caroline Gar-
cia-Sania Mirza karşısında aldığı bu
galibiyetle klasmanda 1 numaraya
yükselmiş bir rakete karşı galibiyet
alan ilk Türk tenisçi oldu. Büyükak-
çay-Siegemund çifti bugün Doha'da
dünya 14 numarası Hao-Ching
Chan-Latisha Chan çiftine karşı
mücadele edecek.

Tarihi bir başarı

Büyükakçay’ın galibiyetini değerlen-
diren tenis yorumcuları, “Türkiye
açısından ve Türk sporu açısından
Çağla, tarihi bir başarıya imza at-
mıştır. Özellikle klasmanında bir nu-
mara olarak atfedilen bir rakibe
karşı böyle önemli bir zafer elde
etmek gerçekten kaydadeğer dere-
cede önem teşkil ediyor” dedi.

Timsah’ın keyfi yerinde
Bursaspor, ligin her iki
yarısındaki ilk 6 haftalık
periyotta aynı perfor-
mansı sergiledi. Yeşil be-
yazlılar, gerek sezon
başındaki Yalçın Koşuka-
vak, gerekse ikinci yarıda
İbrahim Üzülmez yöneti-
minde söz konusu dilim-
lerde12’şer puan topladı.
TFF 1’inci Lig’de zirve
yarışını sürdüren Bursas-
por, ikinci yarıya da sezon
başına benzer bir giriş
yaptı. Sezonu Yalçın Ko-
şukavak yönetiminde
açan Bursa temsilcisi, ilk
6 maçlık periyotta 4 gali-
biyet ve 2 mağlubiyet elde
ederken; ikinci yarının ilk
6 maçlık diliminde de bu

kez İbrahim Üzülmez yö-
netiminde aynı galibiyet
ve mağlubiyet perfor-
mansını sergiledi. Her iki
dönemde de Bursaspor,
12’şer puanı hanesine
yazdırdı. Yeşil beyazlılar,
bu sezon ligde iki kez kar-
şılaştığı ekiplere karşı ise
en az bir galibiyet elde
etti. Sezonun ilk maçında
3-1 yenildiği Fatih Kara-
gümrük’ten evinde 2-1’lik
skorla rövanşı alan Bursa
ekibi; ilk yarıda deplas-
manda 4-1 kaybettiği
Adana Demirspor’u da
evinde 2-1 yenmeyi ba-
şardı. Akhisarspor ve Os-
manlıspor’u hem içeride,
hem dışarıda yendi.



corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe

Mah. A1 Blok No:34 
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...

ÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADENÇORBACI ADEN
40 ÇEŞİT ÇORBA

Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur

26 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA www.gazetedamga.com.tr 

‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne Ayla Algan layık görülürken, ‘En İyi Kadın Şarkıcı’ Simge Sağın,
‘En İyi Jenerik’ Aydilge-Hayat Şaşırtır, ‘En İyi Albüm’ Fatma Turgut-Elimde Dünya, ‘En İyi

Sosyal Medya Fenomeni’ Aslı Kızmaz, ‘En İyi Kadın Tiyatro Oyuncusu’ Şükran Ovalı seçildi

Y editepe Üniversitesi öğrencileri-
nin, kültür, sanat, spor, medya
ve internet gibi alanlarda 32

farklı kategoride 2019'un en iyilerini
belirlediği Yeditepe Dilek Ödülleri, sa-
hiplerini buldu.Üniversitelerde sosyal
sorumluluk alanında yapılan ilk ödül
töreni olma özelliğini taşıyan Yeditepe
Dilek Ödülleri'nin sekizincisi, üniversi-
tenin İnan Kıraç Salonu'nda gerçek-
leştirildi. 2013'ten beri her yıl
düzenlenen ödül töreninde, bu yıl 5
binden fazla öğrencinin katıldığı an-
ketler sonucu belirlenen ‘yılın en iyileri’
ödüllerini aldı. Törene Yeditepe Üni-
versitesi Kurucu Başkan Danışmanı
Prof. Dr. Sedefhan Oğuz, Dilek Gö-
nüllüleri Kulübü üyeleri, öğrenciler ve
ödül alan isimler ya da temsilcileri ka-
tıldı.

32 kategoride sahiplerini buldu 

Kültür, sanat, spor ve medyanın da
aralarında bulunduğu 32 farklı kate-
goride ödüller sahiplerini buldu.
‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne Ayla
Algan layık görülürken, ‘En İyi Kadın
Şarkıcı’ Simge Sağın, ‘En İyi Erkek Si-
nema Oyuncusu’ Aras Bulut İynemli,
‘En İyi Çocuk Oyuncu’ Lavinya Ün-
lüer, ‘En İyi Sinema Filmi’ 7’nci Ko-
ğuştaki Mucize ve ‘En İyi Dizi’
Mucize Doktor seçildi. ‘En İyi Kadın
Oyuncu’ ödülünü Aslı Enver alırken,
‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü Taner

Ölmez, ‘En İyi Jenerik’ ödülü Aydilge-
Hayat Şaşırtır, ‘En İyi Albüm’ ödülü
Fatma Turgut-Elimde Dünya, ‘En İyi
Kadın Sporcu’ ödülü Eda Erdem, ‘En
İyi Sosyal Medya Fenomeni’ ödülü
Aslı Kızmaz, ‘En İyi Kadın Tiyatro
Oyuncusu’ ödülü Şükran Ovalı, ‘En
İyi Tv Kanalı’ ödülü ise Kanal D’ye
verildi.

Umut ışığı olmak istiyoruz

Burçin Şimşek ve Ceyhun Yılmaz’ın
sunuculuğunu yaptığı törenin açılı-
şında konuşan Dilek Gönüllüleri Ku-
lübü Başkanı Beril Yazıcı, “Yaş aralığı
fark etmeksizin toplumun her kesimin-
den ihtiyaç sahibi insanlarla gönüllü-
lerimizi bir araya getirerek, onların zor
günlerini aydınlatarak umut ışığı ol-
mayı amaçlamaktayız. Bu kapsamda
birçok proje hayata geçirdik. ‘Haya-
limi Paylaş’ projesi kapsamında
İzmir’de Ecrin’i, Yalova’da Sudenaz’ı,
İstanbul’da Gamze’yi ve daha nicele-
rini mutlu ettik. Osmaniye, Sakarya ve
Malatya köy okulları yardım projemiz
ile daha önce hiç gitmediğimiz, gör-
mediğimiz yerlerde yaşayan yüzlerce
minik arkadaş edindik” dedi.

İlk solo albüm için uğraştım

“Böyle bir ödülü almak çok önemli ve
kıymetli” diyen Fatma Turgut ise, “Ka-
riyerimin ilk solo albümü için çok uğ-
raştım ve bu şekilde hakkını alıyor
olmak. Benim için çok büyük gurur ve
onur. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür

ediyorum” diye konuştu.

Parayla hava atılmamalı

Aldığı ödülle gurur duyduğunu söyle-
yen Aydilge de, “Çünkü sizin gibi ha-
rika gençlerin, dilek meleklerinin
seçtiği insan olmak benim için onur
kaynağı. ‘Hayat şaşırtır’ parçamla
ödül alıyorum. Sizi biraz şaşırtmak is-
tedim. Bu muhteşem kadınların resim-
lerini üzerimde taşımaktan çok gurur
duyuyorum. Canımız Mustafa Kemal
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı
da en merkeze yerleştirdim. Bu kadın-
ların hiçbiri kendilerine dayatılan gü-
zellik ölçülerine, moda anlayışına,
kadınlık rollerine kendilerini hapset-
mediler. Aksine bütün sınırları aştıkları
için dünyada ve ülkemizde adlarını ta-
rihe yazdılar. Gerçekten bizi biz yapan
şeyler malımız, mülkümüz, şanımız,
şöhretimiz değil ürettiklerimizimdir.
Elbisedeki bilin kadınları, sanatçılar,
yazarlar ve sporcular, şahane kadınlar
ürettikleriyle adını tarihe yazdırdı” ifa-
delerini kullandı. Aydilge, “Ben de
kendi söz ve bestelerini yazan kadın
müzisyen olarak onları örnek alıyo-
rum. Onları hem kalbimde hem de
bugün üzerimde taşıyarak her birlikte
analım istedim. Bu kadar gelir adalet-
sizliği olan bir dünyada yaşarken özel-
likle ünlülerin bu kadar çok parayla,
giydikleri kıyafetlerle ve zenginlikleriyle
hava atmaları, gösteriş yapmaları beni
çok yaralıyor. O yüzden değerli olanın,
pahalı olmak zorunda olmadığını gös-

termek için özellikle ödül törenlerinde
geri dönüşüm malzemelerinden, kağıt-
lardan, muşambadan, ucuz malzeme-
lerden kıyafetler giyiyorum” dedi.

Ödülü kızı için aldı

Ödülün kendisi için çok kıymetli oldu-
ğunu aktaran Şükran Ovalı ise,
“Benim için çok kıymetli, taşın altına
elinizi koyduğunuz, iyilikten vazgeç-
mediğiniz için çok teşekkür ederim.
Oyunumuzun adı ‘evlat, oyun bana
geldiği zaman yeni anne olmuştum.
Kızım için bu oyunu kabul ettim. Bu
ödülü kızım Mihran Ela ile sorgula-
yan, üreten, çalışan ve bundan vazgeç-
meyen, bir birey yetiştirmenin
sorumluluk bilincinde olan anne ve
babalar için alıyorum” diye konuştu.

Çok anlamlı bir ödül 

Genç şarkıcı Zeynep Bastık da, “Bu
kadar önemli işlere imza atan toplulu-
ğun, öğrencilerin düzenlediği ödül tö-
renine dahil olmak ve ödül almak
mutluluk verici. Çok teşekkür ediyo-
rum, çok anlamlı bir ödül oldu” ifade-
lerini kullandı.

İyilik bulaşıcıdır

Geceye gözlerindeki rahatsızlık nede-
niyle güneş gözlüğüyle katılan Simge
Sağın ise, “Bu kadar iyiliğin ve iyi in-
sanın olduğu bir yerde olmak gerçek-
ten çok güzel. Çünkü iyilik her zaman
güzeldir ve bulaşıcıdır” ifadelerini 
kullandı.
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Öğrencilere teşekkür ettiler
Mabel Matiz de, “Dilek Gö-
nülleri Kulübü’nü yaptığı
anlamlı çalışmalardan do-
layı tebrik ediyorum. Burada
olmak çok güzel. Toplumun
bir bireyi olarak teşekkür

ediyorum. Oylarıyla beni bu
oyuna layık gören öğrenci-
lere de teşekkür ediyorum”
diye konuştu. Gecede, İzmir
Otizm ve Orkestra Korosu
da bir konser verdi.

Sosyal medyadan yazarlığa giden yol
Sosyal medya fenomenlerinden olan ve
bir yayınevinde de editörlük yapan
Deniz Erkin Purut, kendi adına kitap
çıkaracağını duyurdu. Sosyal medya
fenomenlerinden Deniz Erkin
Purut, kendi adına çıkaracağı ilk
kitabının müjdesini vererek heye-
canını takipçileriyle paylaştı.
Genç yazar, Nisan ayında oku-

yucularla buluşacak olan kitabı için Des-
tek Yayınları ile anlaştı. Bugüne kadar
birçok yazarın kitaplarında çalışmalarda
bulunan genç yazar, çocuk esirgeme
yurdunda başlayan hikayesinde, günü-
müz ilişkilerinin psikolojik boyutlarını ve
düşünce ile davranış biçimlerinin anlık
değişimlerle ne gibi patlamalara yol açtı-
ğını kitabında işleyeceğini duyurdu.

Deniz
Erkin
Bulut


