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İnat edip işsizlere
esnafa çare olsana

ErdoĞan’a SESLEndİ

Sancaktepe Belediyesi tara-
fından yapımı tamamlanan,

kreş ve bilgi merkezleri hizmete
açıldı. Açılışa katılan Aile Çalışma
ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra
Zümrüt Selçuk, "Biz, aile kuru-
munu desteklemeyi sağlayan bütün
kurum ve kuruluşları, politikaları ve
hizmetleri çok destekliyoruz" dedi.

Türkiye’de ka-
dınları her
alanda destekle-
diklerini belirten
Bakan Selçuk,
"Biz inanıyoruz
ki kadın isterse
bütün dünyayı
değiştirebilecek
bir gücü var"
diye konuştu.
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Zehra Zümrüt Selçuk

Şampiyonlardan
Çalık’a ziyaret 

madaLya taLEP Ettİ

İlçede sportif faaliyetlerini
sürdüren Smaç Spor Kulübü

yönetici, antrenör ve sporcuları
Beylikdüzü Belediye Başkanı Meh-
met Murat Çalık’ı ziyaret etti. Çalık,
“Beylikdüzü Belediyesi olarak her
zaman yanınızda olacağız. Bu an-
lamlı ziyaretiniz beni çok mutlu etti.
İnşallah uluslararası müsabaka-
larda da bize madalya getirirsiniz"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 5
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MALTEPE’DE TIBBI SORUN!
maltepe'de belediye işçilerinin önceki gün aldığı grev kararının ardından
cadde ve sokaklarda çöp dağları oluştu. uzmanlar çöp yığınlarının 
içindeki tıbbi atık ve maskelerin büyük tehlike oluşturduğunu söyledi

MALTEPE'DE DİSK'e bağlı Genel-İş ile Mal-
tepe Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi

görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine 
önceki günden itibaren grev başladı ve sokaklarda
çöp yığınları oluştu. Koronavirüsle mücadele sürer-
ken uzun süre bekletilen çöpler halk sağlığı açısından 
tehdit oluşturuyor. Mahallelerde bulunan hastanele-
rin etrafındaki çöp konteynerlerinde de kullanılmış
maske, eldiven ve tıbbi atıklar tehlike saçıyor. Mikro-
biyoloji Uzmanı Dr. İlker İnanç Balkan, çöplerin 
toplanmamasının halk sağlığı açısından sorun oluş-
turduğunu ve önemli bir bulaş kaynağı olduğunu 
belirtti. Balkan, “Çöplerin toplanamaması evsel atık
dahil olması dahil, hızlı ve güvenli bir şekilde uzaklaş-
tırılamaması halk sağlığı açısından bir sorun" dedi.
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Büyükçekmece'dekoronavi-
rüs salgını ile mücadelede fe-

dakarca görev yaparken yaşamını
yitiren sağlık çalışanları ve Prof. Dr.
Cemil Taşçıoğlu anısına zeytin dikim
etkinliği gerçekleştirildi. Zeytin ağaç-
ları İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener ve Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün katılı-
mıyla Sinanoba Mahallesi’ne dikildi.
"Bugün güzel bir etkinlik için bura-

dayız" diyen Akşener, "Partimiz 
olarak vefat eden doktorlarımızın,
hemşirelerimizin, sağlık çalışanları-
mızın Covid – 19’dan vefat
eden tümünün meslek şehidi
sayılmasını defalarca önerdik.
Bunu başaramadık ama onla-
rın hatıralarını sonsuza kadar
yaşatmayı hedeflediğimiz bu
zeytin bahçesinin oluşmasını
başardık" ifadelerini kullandı.
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DEFALARCA MESLEK ŞEHİDİ SAYILMALARINI ÖNERDİK

Hasan Akgün'le 30 yıllık bir
dostluğu olduğunu belirten

Akşener, "Büyükçekmece'de hiç
insan ayırmadan, bana şu oy
verdi şu vermedi demeden, her-
kesin kolayca ulaştığı, derdini
kolay anlatabildiği bir belediye
başkanlığı yapıyor kendisi. Bü-
yükçekmece'ye geldiğimizde her
zaman belediyeye davet edilir-
dik ve ağırlanırdık. Seçime

kadar rekabet seçim bittikten sonra
dostluk başlardı. Genç arkadaşları-
mıza örnek olsun diye söylüyorum.
Günün sonunda siyasi rekabet biter.
Kazanan hizmet etmekle yükümlü-
dür. Akgün'ü örnek göstermemin
nedeni günümüzde kutuplaştırma
dilinin Türkiye'yi getirdiği noktadır.
Sonuçta hepimiz kardeşiz. Siyasette
rekabetin hizmet yarışı olması lazım"
açıklamasında bulundu. I SAYFA 9
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SEÇİME KADAR REKABET SEÇİM BİTTİKTEN SONRA DOSTLUK

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Ataköy

Atık Su Tüneli inşaatını
başlattı. Kazıyı gerçekleşti-
recek TBM cihazının yeral-
tına indirilmesini sağlayan
butona basan İmamoğlu,
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın, “Kanal İs-
tanbul’u inadına yapacağız”
sözleriyle ilgili değerlendir-

mesini soran gazetecilere,
“İstanbul’la inatlaşmayı
hala kendisine marifet gö-
renlere, ben, 23 Haziran’ı
hatırlatıyorum. İstanbul’la
inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşa-
cağım’ diyenlere de açıkçası
ben, ‘İstanbul, burada’ 
diyorum. Ama unutulma-
sın, İstanbul, 1’den büyük-
tür. Nokta" yanıtını verdi. 
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CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı

ve AK Parti Genel Başkanı Erdo-
ğan’a seslendi. CHP lideri, “Senin
inadın dolayısıyla esnaf bugün kan
ağlıyor. Sen oturuyorsun, partinin
kongrelerini yapıyorsun. Sosyal me-
safe sıfır, lebaleb dolu. Esnafa ge-
lince 'Aman ha
covid gelir'
Kimin yüzün-
den? Bir inat 
yüzünden. Sen
inat edip Kanal
İstanbul'u yapa-
cağına inat edip
işsizlere, esnafa
çare olsana”
diye konuştu.
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Hocalı Katliamı’nın 29’uncu yıl dönü-
münde Azerbaycan Cumhuriyeti 

İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva,
Ermeni askerlerinin rehin aldıkları sivillerin ku-
laklarını ve burunlarını kestiğini, gözlerini çıkardı-
ğını belirtti. Mustafayeva, "Çocukları annelerinin
gözünün önünde öldürmüş, kadınları ve yaşlıları
zırhlı araçların arkasına bağlayıp sürüklemiş, ha-
mile kadınları süngülemiştir. Bu soykırımda, 613
Azerbaycanlı hayatını kaybetti. Bunlardan 63’ü
çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmak üzere, 8 
aile tamamen yok edilmiştir" dedi.  I SAYFA 8
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Ermenistan ordusu,
Başbakan Paşinyan'ın

ve hükümetinin istifa etmesi
çağrısında bulundu. Azerbay-
can karşısında aldığı tarihi he-
zimet sonrasında yaşanan iç
karışıklıkların sürdüğü ülkede
Paşinyan'ın istifası muhalefet
ve halk tarafından da talep
edilmişti. Ordunun çağrısı Pa-
şinyan tarafından 'darbe giri-
şimi' olarak nitelendirildi.
Paşinyan, destekçilerine çağ-
rıda bulundu. Hükümet binası
önüne giderek taraftarlarıyla
buluşan Paşinyan, "Devrimi
savunmamız gerekiyor. Çok
zor bir durumdayız. Genel-
kurmay Başkanı'nı görevden
alma kararı aldım" dedi. 
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ERMENİSTAN’DA
DARBE GİRİŞİMİ

Pekin, bir an önce 
aklını başına alsın

uygurLarI ZİyarEt Ettİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili
Ümit Özdağ, Çin'in İstanbul

Başkonsolosluğu önünde eylem
yapan Uygur Türklerini ziyaret etti.
Özdağ, "Kadim Türk yurdu Doğu
Türkistan, Çin'in her geçen gün
artan baskı rejimi altında haksız,
adaletsiz ve zalim uygulamaları 
yaşamaktadır. Pekin'in bir an önce
aklını başına alıp büyük Türk dün-
yasının düşmanlığını kazanmak is-
temiyor ise bu zalim uygulamalara
son vermesinin zamanı gelmiştir"
ifadelerini kullandı. I SAYFA 7
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kemal kılıçdaroğlu

Oğlumun şansına 
inanarak kazandım

muhtar damga’ya konuştu

Esenyurt Barbaros Hayrettin-
paşa Mahallesi Muhtarı Gül-

şah Güler, oğlunun şansına
inanarak aday olduğunu söyledi.
Uzun süre eczane kalfası olarak ça-
lıştığı için mahalleli ile daha yakın-
dan bağ kurduğunu ve onlarla aile
gibi olduğunu belirten Muhtar
Güler, "15 yıl 
boyunca eczane
kalfalığı yaptım.
Muhtar olursam
insanlara daha
çok yetebileceğimi
düşündüm. 
Oğlumun şansına
inanarak aday
oldum, kazan-
dım" dedi. I SAYFA 4
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Gülşah Güler

Koronavirüs 
evliliği vurdu

Türkiye İstatistik Kurumu
2020 yılı Evlenme ve Bo-

şanma İstatistikleri sonuçlarını ya-
yımladı. Bu kapsamda TÜİK
İstanbul Bölge Müdürü Ali İhsan
Yücedağ'ın verdiği bilgiye göre; 
Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında
542 bin 314 iken 2020 yılında
yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270
oldu. Bin nüfus başına düşen ev-
lenme sayısını ifade eden kaba ev-
lenme hızı 2020 yılında binde 5,84
olarak gerçekleşti. I SAYFA 5
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Korona nedeniyle hayatını kaybeden 382 sağlık çalışanı için Büyükçekmece’de 382 zeytin ağacı
dikme programına katılan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, “Defalarca sağlık çalışanlarımızın 
meslek şehidi sayılmasını önerdik, ama başarılı olamadık” dedi. Belediye Başkanı Hasan Akgün
ise “382 tıp insanımız insanları kurtarmaya çalışırken can verdiler” dedi

BİZİ kURTARıRkEN 
CAN VERDİLER
Belediye Başkanı Hasan Akgün,
Akşener'i makamında ağırladı.
Daha sonra Akşener'le birlikte
zeytin ağacı da diken Akgün,
"82 tıp insanımız insanları kur-
tarmaya çalışırken can verdiler.
Bugün burada 382 zeytin ağacı
ebedi olarak yaşayacaktır" dedi.

İSTANBUL BİZİZ
BİZ İSTANBUL’UZ

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongre-
si'nde il başkanlığına seçilen Osman Nuri

Kabaktepe, "Hedefimiz 'İstanbul biziz, biz de 
İstanbul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslenme-
sin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim.
Partimizin başarısı için tek bir adım atmış her
bir dava adamı başımızın tacıdır. İstanbul'un
havasını soluyan her İstanbullu başımızın 
tacıdır" açıklamalarında bulundu. I SAYFA 7
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BARış kış

HABER

Ekrem 
İmamoğlu



Ç ocukluk çağında görülen tümörle-
rin önemli bir bölümünü oluştu-
ran nöroblastom, genellikle

tesadüfen ortaya çıkmakla birlikte tedavi
edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabili-
yor. Rutin bir ultrason muayenesinde veya
annenin dikkatli izlemiyle görülebilen nö-
roblastomda erken teşhis büyük önem ta-
şıyor. Bu nedenle çocukların ve bebeklerin
rutin olarak muayene edilmesi gerekiyor.
Memorial Şişli / Bahçelievler Hastanesi
Çocuk Cerrahisi Bölümü’nden Prof. Dr.
Nüvit Sarımurat, nöroblastom ve tedavisi
hakkında bilgi verdi. Nöroblastom, çocuk-
luk çağında beyin tümörlerinden sonra en
sık görülen solid tümördür ve çocukluk
çağında görülen bu tür kanserlerinin
yüzde 7-8’ini oluşturur. Erkeklerde, kız ço-
cuklarına göre biraz daha sık görülmekte-
dir. Bu rahatsızlığa sahip çocuklar
ortalama 1-2 yaş civarı tanı alır. 10 yaşın-
dan sonra görülmesi nadir bir durumdur.
Nöroblastomun oluşma sebebi henüz
tam net olarak bilinmemektedir. Omurga-
nın iki tarafından aşağı doğru inan “Sem-
patik sinir sistemi”nin ilkel
hücrelerinden kaynaklanan bir
tümör olarak tanımlanmakta-
dır. Bunun yanında nöroen-
dokrin bir bez olan
adrenal bez veya diğer
adı ile sürrenal bezden
de kaynaklanabildiği
bilinmektedir. Bu tü-
mörü, göğüs boş-
luğu, karın boşluğu
veya pelvis denilen
bölgelerde görmek
mümkündür. Vü-
cutta en çok karın
bölgesinde rastlanır. 

Karında şişlikle
kendisini belli 
edebilir

Genellikle rutin ultrason mua-
yenelerinde ya da anneler çocukla-
rını severken onların karnında bir şişlik
gördüğünde fark edilmektedir. Bunun ya-
nında çocuğun boynunda sert bir
şişlik,  iştahsızlık, uzak dokulara yayılma
durumunda kemik ağrıları, bacaklarda
şişme, kabızlık ya da ishal; göğüsteyse
göğüs ağrısı, solunum sıkıntıları gibi belir-
tiler görülebilir. Açıklanamayan ateş, kilo
kaybı, sırt ve kemik ağrılarında da akla bu
tümör getirilebilir. Özellikle kol ve bacak
gibi uzun kemiklerdeki veya göz çevresi ve
kafatasındaki metastazlar kemik ağrılarına
sebep olabilmektedir. Kemik iliğinde yay-
gın bir tutulum da söz konusu ise; kansız-
lık, kan pulcuklarında azalma ve beyaz
kan hücrelerinde azalma, bunlara bağlı
enfeksiyonlar veya kanamaya eğilim or-

taya
çıkabi-

lir. Fiziki
muayenede, karın-

daki kitle, bu kitlenin lokalizasyonu ve bo-
yutu, karaciğer boyutunun büyük olup
olmadığı, lenf nodu varlığı dikkatli bi-

çimde incelenmelidir. 

Modern tetkikler tanıya
yardımcı oluyor

Tümör fark edildikten sonra aile bir
pediatrik onkoloji uzmanına yönlendi-
rilmelidir. Pediatrik onkoloji uzmanı bu

aşamada tümörle ilgili tetkiklerin gerçek-
leştirilmesini sağlar. Ayırıcı tanı burada
çok önemlidir. Tam kan sayımı, MR, ult-
rason ve BT gerekebilmektedir. Bunun
yanı sıra tümörün kimyasal artıklarının
olup olmadığına bakılmaktadır. Vanil
Mandelik Asit, yani VMA ve Nöron Spe-
sifik Enolaz ( NSE) gibi maddeler ayırıcı
tanıda gerekmektedir.

Tedavi için evreleme önemli

Bu tanı işlemleriyle birlikte tümörün ev-

relemesi de yapılmaktadır. Nöroblasto-
mun evreleri şöyle sıralanabilir:
Evre 1: Tümör köken aldığı organda sı-
nırlıdır, orta hattı geçmez.
Evre 2: Tümör olduğu taraftaki lenf
bezlerini tutmuştur ama orta hattı 
geçmez.
Evre 3: Orta hattı geçen bir tümör söz
konusudur, orta hattın karşı tarafından
lenf bezleri tutulur.
Evre 4: Yaygın hastalık, uzak organlara
metastazlar görülebilir.
Evre 4S: Bu evrede hasta 1 yaştan kü-
çüktür, ancak karaciğer, deri ve kemik
iliğine yayılım vardır.
Tedavinin gidişatı evrelemeyle ve tümö-
rün yapısıyla ilgilidir. Bazı tümörler
daha agresif olur bazılarıysa daha
yavaş seyirlidir.
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Alişan boyacı oldu
Geniş ürün yelpazesi ve güçlü dağıtım
kanalıyla Türk boya sektörünün yükse-
len ekonomik segment markalarından

olan Fawori’nin yeni reklam yüzü ünlü şarkıcı Ali-
şan oldu. Fawori Boya’nın yeni reklam filmi için
kameralar karşısına geçen Alişan; “Ustalara bi
dünya sürpriz, bi’ dünya fırsat!” diyerek, ustalara,
yeni Fawori Dünyam telefon uygulamasını ve bu
uygulama ile satın aldıkça Fawori’nin vereceği he-
diyeleri müjdeliyor. Küçüklüğünde boyacı olmak
istediğini belirten Alişan, “Küçüklüğümde boyacı
olmak isterdim. Boyacı ustalarının yaptığı işi çok
kıymetli buluyorum. İnce bir zanaat ve işçilik ger-
çekleştiriyorlar. Soranlara da büyüyünce boyacı
olacağım derdim hep. Evi renklendirmeyi, canlılık
getirmeyi çok seviyorum. 
Ben her sene mutlaka evimi boyatırım. Evi boyat-
mak yenilenmek gibi bir şey. Yeni evladımız geldi-
ğinde de onun odasını boyadık ve hazır ettik.
Evlerimizi düzenli şekilde boyatırsak hem evimizde
sağlık ve hijyen koşullarını yerine getirmiş oluruz
hem de daha da önemlisi boyacılık mesleğinin
devam etmesine destek vermiş oluruz. Ustalarımızı
çok taktir ediyorum ve ne kadar meşakkatli bir iş
olduğunu biliyorum. Onları yürekten kucaklıyo-
rum ve iyi ki varsınız diyorum” dedi.

ZEYNEP VURAL

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANeR

Av. Orhan KILIÇ

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SüGüR

Dağıtım
Şenol YeNe - Salih DOğAN
Ali Burhan SİMSAR
Hasan eraslan YILDIRIM
Turkuvaz

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
ekrem HACIHASANOğLU

Ga ze te miz basýn 
mes lek il ke le ri ne 

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul 
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

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

Görsel Yönetmenler
Türkan eRVAN

İnternet editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi
Müge YüCeTüRK
Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TeZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DeMİR

Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi 
Mehmet MeRT
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Gazete Damga
İlan- 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 

Gazete Damga’da yayınlanan yazı, fotoğraf ve haberlerin tamamı
veya bir kısmı kaynak gösterilmeden kullanılamaz

www.gazetedamga.com.tr / gazetedamga@hotmail.com
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Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94
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Aynur CİHAN 
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GSM:  0533 025 04 19   Tel:+90 0212 871 36 06 Faks: +90 0212 871 36 10
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BEBEGIN KARNINDA
SISLIK VARSA DIKKAT

Memorial Şişli / Bahçelievler Hastanesi Çocuk Cerrahisi
Bölümü’nden Prof. Dr. Nüvit Sarımurat, bebeklerin
karnında görülen şişlik için önemli 
uyarılarda bulundu

Çocuk kanserlerinde cerrahi yöntemler, genellikle tümör kay-
naklandığı organ içinde sınırlı ise tümörün çıkarılması şeklinde-

dir. Ancak tümör çıkarılamayacak büyüklükte ise veya başka
dokulara yayılmışsa bu durumda tümörden biyopsi alınır ve önce-
likle kemoterapi uygulanarak tümör ve/veya metastazları bu yol ile
yok edilmeye çalışılır. Tümör küçülüp, metastazlar kaybolduktan

sonra tümör kalıntısı cerrahi olarak çıkarılır. Yapılması planlanan te-
davinin türüne göre henüz tedavi başlamadan bazı organların

durum ve fonksiyonlarını kontrol edebilmek için diğer ek tetkik-
ler yapılır. Bu tetkikler, kemoterapi öncesinde kalp muaye-
nesi, işitme kontrolü ve böbrek fonksiyon testleri olarak

sıralanabilir. Ayrıca çocuğun büyüme durumuyla il-
gili çeşitli incelemeler de yapılmalıdır ki bun-

lar da tedavide önemli bir yere
sahiptir.

Tümör sınırlıysa 
cerrahi olarak çıkarılır

Kulaklarınızı
önemseyin iHMAL 

ETMEYiN

OtOsklerOz rahatsızlığı-
nın kulak kireçlenmesi ola-
rak tanımlandığını belirten

Prof. Dr. Murat Topak, “Otosk-
leroz iç kulağın kemik bölü-
münden ve üzengi
kemikçiğinin tabanından kay-
naklanıyor. Patolojinin bo-
yutuna, aktivitesine ve
etkilediği bölgenin yerine
göre işitme ve denge
fonksiyonlarını etkileyen
kulak kemiğinin henüz
nedeni ortaya konula-
mamış bir hastalığı-
dır. Hastalık sadece
insanlarda oluş-
tuğu için deneysel
çalışmalar 
yapılamıyor”
dedi. Kulak
kireçlenmesi
rahatsızlığı-
nın toplum-
dan
topluma
değiş-
mekle
birlikte
yüzde
0.3
ile

yüzde 1 oranında görüldüğünü ifade
eden Prof. Dr. Murat Topak, “Otoskle-
roz, kadınlarda erkeklere oranla yakla-
şık iki kat daha fazla görülmekle
birlikte en sık 20-35 yaşlar arasındaki
bireylerde tespit ediliyor. Beyaz ırk dı-
şında görülmesi çok nadir bir hastalık.
Hastaların yüzde 60’ında aile öyküsü
de oluyor” diye konuştu.

Bu belirtilere dikkat!

Kulak kireçlenmesi rahatsızlığında ön
planda olan şikâyetlerin işitme kaybı,
kulak çınlaması ve daha az oranda
olmak üzere baş dönmesi olduğunu
söyleyen Prof. Dr. Murat Topak sözle-
rine şöyle devam etti: “İşitme kaybı ge-
nellikle iki taraflıdır ve ilerleyicidir. Bir
kulakta daha önce başlayabilir. Gebe-

likte işitme kaybı artar. İşitme kaybı,
üzengi kemiğinin iç kulakla bağlantı
bölgesinin kireçlenmesine bağlı olarak
iletim tipi karakterindedir ancak iç ku-
lağın etkilendiği durumlarda sensori-
nöral olarak isimlendirilen iç kulak tipi
işitme kaybı özelliğinde olabilir. Kulak
çınlaması işitme kaybı ilerledikçe artar.
İşitme kaybının seyri hastadan hastaya
farklılıklar gösterebilir. Bazı hastalarda
işitme kaybı durağan devam eder ve
yıllarca ilerlemeden kalabilir. Bazı has-
talarda ise hızla ilerler. Hastaların
%20-70’i araba, otobüs veya trenle yol-
culuk yaparken veya gürültülü or-
tamda çalışırken konuşma seslerini
daha iyi duyduklarını ifade ederler. Ay-
rıca hastaların alçak sesle konuşmaları
dikkat çeker.” NEŞE MERT

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Uzmanı
Prof. Dr. Murat Topak, kulak kireçlenmesi rahatsızlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaştı

Kanser hastaları
için Covid uyarısı

Pensilvanya Üniversitesi’nin yaptığı ve
Amerikan Ulusal Kanser Enstitüsü dergisinde
yayınlanan bir araştırmaya göre kanser hastalı-

ğını geçirmiş kişiler COVID-19 hastalığını daha ağır geçi-
rebiliyor. Kanser hastalığı geçirmiş kişilerin sağlıklı olsalar
bile yine risk grubunda olduklarına ve COVID-19 enfeksiyo-
nunu daha ağır geçirebildiklerine dikkat çeken Anadolu Sağlık
Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal,
“Bu durumda kanser hastalığını atlatmış bireylerin sosyal me-
safe, maske ve aşılama gibi uyarılara daha yoğun bir şekilde uy-
maları gerekiyor” dedi. 
Bu araştırma kapsamında COVID-19 hastalığı saptanan 328 hasta-
nın 67 tanesinde altta yatan kanser tanısı saptandığını, çoğunda
(%80) organ kanseri öyküsü bulunduğunu ve yine çoğunda kanser
hastalığının aktif olmadığının (%73) gözlendiğine dikkat çeken Anadolu
Sağlık Merkezi Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Aktif
kanser tedavisi görmeyen 49 hastada hastaneye yatış oranı yüzde 29 ola-
rak belirtilirken; aktif kanser tedavisi gören 18 hastada hastaneye yatış
oranı yüzde 55 olarak gözlendi. Yine yoğun bakım yatış oranı aktif tedavi al-
mayan kişilerde yüzde 12’ye yakınken; aktif tedavi alanlarda ise bu oran
yüzde 26’ya ulaşıyor” dedi. 
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Kafama silah doğrulttu!
İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşmaya, "Kasten öldür-
meye teşebbüs" suçundan 9 yıldan
15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu

sanık Serhat Okuducu Ses ve Görüntülü Bili-
şim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla getirilir-
ken, şikayetçi Onur Seyit Yaran avukatıyla
birlikte hazır bulundu. Sanık Serhat Oku-
ducu savunmasında, "Benim kimseyi öldür-
mek gibi bir kastım yoktu. Arkadaşla daha
önce sorunumuz vardı, ama halletmiştik.
Spor salonu çıkışında selam verdim, elimi
uzattım. Küfür etti. Ben Allah'ın selamını ver-
dim, o selamımı almayıp küfür etti" dedi.
Sanık avukatı ise müvekkilinin öldürme kastı
olmadığını belirterek tahliyesini talep etti.

Omzumdan yaralandım

Müşteki Onur Seyit Yaran ise sanıkla arala-
rında herhangi bir küfürleşme yaşanmadığını
belirterek "Kendi kendine husumet beslemiş
demek ki. Arkadaşım Caner ile spor salonun-
dan çıktıktan sonra arkamızdan geldi ve beni
dürterek belindeki silahı gösterdi. Beni ka-
famdan vurmaya çalıştı. Kaçmaya çalıştım.
Kaçarken omzumdan vurdu" dedi. Sanığın
kendisini kafasından nişan aldığını belirten

Yaran, "Silahı kafama doğrultmuştu. Silah
sesi duyunca beni vuracağını anladım, kaç-
tım. Ben kaçarken ateş etti. Omzumdan yara-
landım. Bir butiğin soyunma odasının içine
saklandım. Arkadaşımı aradım. Daha sonra
polisler geldi. Şikayetçiyim" dedi.

Hala Onur'u arıyordu

Duruşmada, olay günü Onur Seyit Yaran'ın
yanında olan arkadaşı Caner Çiçek tanık ola-
rak dinlendi. Caner Çiçek, "Spor salonundan
çıktık, 100 metre gitmeden arkamızdan daha
önce hiç görmediğim sanık, 'Onur, seni öldü-
receğim. Geber' dedi. Silahı çıkardı. Suratına
tutarak peş peşe tetiğe bastı. 'Geber, seni öl-
düreceğim' dedi ve silah tutukluk yaptı. Hırs-
lıydı. Silah tutukluk yapınca müdahale ettim.
O sırada Onur kaçtı. Sanık tekrar toparlandı-
ğında hala Onur'u arıyordu, kaçmadı"
dedi.Tutukluk hali devam edecekMahkeme
heyeti, sanık Serhat Okuducu'nun tutukluluk
halinin devamına karar verdi. Dosyanın mü-
talaasını hazırlaması için savcılığa verilme-
sine karar veren mahkeme, duruşmayı
erteledi  

İddianamede ne var?

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca olaya iliş-
kin soruşturma sonucunda hazırlanan iddia-
namede, müşteki Onur Seyit Yaran ile sanık
Serhat Okuducu'nun tartıştıkları, iddiaya
göre şüphelinin belinden çıkardığı silahı,
müştekinin kafasına dayayarak "Seni geberte-
ceğim, öl" dediği öne sürüldü. Sanık Serhat
Okuducu'nun iki kez tetiği çektiği, birinin ateş
almadığı, diğerinin ise ateş alarak müşteki
Yaran'ın omzuna isabet ederek yaralanma-
sına neden olduğu kaydedildi. Olay sonrası
kaçan ve polis tarafından yakalandıktan
sonra tutuklanan sanık Serhat Okuducu hak-
kında "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçun-
dan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.DHA

KAYIP KADININ
KATILI KOCASI CIKTI!
İ stanbul'da 17 Eylül 2011 tarihinde 32 ya-

şındaki Güldane Biçer esrarengiz bir şekilde
ortadan kaybolmuştu. Eşi Osman B.'nin

kayıp müracaatı üzerine polis harekete geçmiş,
ancak bugüne kadar kayıp olan Güldane Bi-
çer'den haber alınamamıştı. Asayiş Şube Mü-
dürlüğü, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği
tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada
polis, çelişkili ifadeler veren Osman B.'yi dün
gözaltına aldı. Şüphelinin poliste alınan sorgu-
sunda önce suçunu inkar ettiği, ancak daha
sonra eşini nasıl öldürdüğünü detayları ile an-
lattığı öğrenildi.

Kayıp diye başvuru yapmış

Polis tarafından yürütülen soruşturma sonucu
Osman B'nin daha önceden eşiyle kıskançlık yü-
zünden tartıştığı cinayetin işlendiği gün eşini ara-
yarak “Çatalca’dan tarla alacağım, seni de
görmek istiyorlar. Buraya gel.” dediği öğrenildi.
Şüphelinin, eşini Karaağaç Mahallesi Eskice
mevkiide bulunan bir çiftlik arazisine götürdüğü,
burada çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldür-
düğü ortaya çıktı. Şüphelinin eşinigömdükten 24
saat sonra Avcılar Firuzköy karakoluna giderek
kayıp başvurusunda bulunduğu belirlendi.

Zavallı kadının kemikleri çıktı

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları
çalışmada şüpheli Osman B.'nin gösterdiği
yerde kazı çalışması yaptı. Yapılan çalışmada
bazı kemik parçaları ve elbise parçaları bulundu.
Bulunan kemik ve eşyalar Adli Tıp Kurumunda
inceleme altına alındı Adliyeye sevk edilen şüp-
helinin poliste verdiği ifadesinde eşinin kendisini
aldattığını öne sürdüğü öğrenildi. DHA

Şişli'de dizi oyuncusu ve Best Model Of The World yarışması birincisi Onur Seyit Yaran'ın silahlı saldırıya uğradığı olaya
ilişkin davanın görülmesine başlandı. Onur Seyit Yaran, "Silahı kafama doğrultmuştu" diyerek sanıktan şikayetçi oldu

İyi ki kimse
ölmedi!

Yokuş aşağı 
gidip devrildi

Olay, Levazım Mahallesi'nde
geçtiğimiz hafta meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Birkan De-

mirhan aracını sokak üzerinde park etti.
Bir süre sonra polis tarafından arandı.
Aracına beton parçası düştüğünü öğrenen
Demirhan, büyük şok yaşadı. Yan tarafta
bulunan inşaattan düşen beton parçası
aracın tavanına çarptıktan sonra ön camı
kırdı. Diğer araca da zarar verdi. Beton
parçasının düşme anında kaldırımda kim-
senin olmaması olası bir facianın önüne
geçti. İnşaattan düşen beton parçasının iki
aracın üzerine düşmesi güvenlik kamerası
tarafından kaydedildi. Görüntülerde,
yokuş aşağıya yuvarlanarak gelen beton
parçasının aracın üzerine düşmesi ve zarar
vermesi yer alıyor.

Daha kötüsü olabilirdi

Otomobili zarar gören Birhan Demirhan,
"Aracımı buraya park ettim. Daha sonra
beni polis aradı. Aracımın üzerine gördü-
ğünüz yıkıntılardan büyük parça taşın
düştüğünü ve aracıma zarar verdiğini söy-
lediler. Ben İstanbul'un göbeğinde böyle
bir şeyin başıma geleceğini düşünmezdim.
Hemen aracımın başına geldim. Gördü-
ğüm manzara karşısında şoke oldum. İn-
şaattan düşen parça yuvarlanarak
düşüyor ve arabamın camına geliyor. Ta-
vanı göçürdükten sonra yandaki araca vu-
ruyor. Şirket yetkilileri bana 'aracınızı
neden oraya park ediyorsunuz' dedi. Bu-
rada olay günü ve sonrasında hiçbir ko-
ruma önlemi yoktu. Ne bir uyarı levhası
ne de koruma amaçlı tel, koruma filesi hiç-
bir şey yokmuş. Burası işlek bir sokak. İn-
sanlar burayı aktif olarak kullanıyor.
Yaşlılar hava almak için dışarı çıkıyor. Ço-
cuklar geçiyor. Anneler pusetleriyle bebek-
lerini gezdiriyor. Bu olay benim arabamın
başına değil de bir insanın başına veya
sokak canının başına gelmiş olabilirdi.
Çok daha kötü bir sonuç olabilirdi. Ucuz
atlattık" dedi. DHA

kağıthane'de yokuş aşağıya
kayan ekmek yüklü kamyonet
devrildi. Şoför vatandaşlar ta-

rafından kamyonetin camından çıkarıldı.
Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından
kaydedildi. Kaza, Çağlayan Mahallesi
Bostan Sokak üzerinde saat 10.00 sırala-
rında meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, ekmek yüklü kamyonet yokuş yukarı
çıkamayınca geriye doğru kaymaya baş-
ladı. Geri kayan kamyonet devrilerek yan
yattı. Kaza yapan sürücünün yardımına
vatandaşlar koştu. Sürücü Muhammet
Neccar, kamyonetin ön camı kırılarak çı-
karıldı. Neccar, kazadan yara almadan
kurtuldu. Yan yatan kamyonetin yükleri
kaldırıma boşaltıldıktan sonra çekici ve
kepçe yardımıyla yardımı ile kamyonet
çekildi.

Kameralar kaydetti

Yokuştan aşağıya kayan kamyonetin dev-
rilme anı güvenlik kameraları tarafından
kaydedildi. Görüntülerde, yokuş yukarı
çıkan kamyonetin geriye kayması ve dev-
rilmesi görülüyor. Kamyonetin devrildi-
ğini gören vatandaşlar da sürücünün
yardımına koşuyor. Kamyonetin ön camı
kırılarak sürücü dışarı çıkıyor. Kaza yapan
sürücü arkadaşına yardıma gelen kişi,
"Arkadaşım ekmek fırınında çalışıyor. Yu-
karıdan bir araba geliyor. Orada durduğu
için kamyoneti tutma şansı kalmamış.
Beni aradı ben de yardıma geldim dedim."

İstanbul'da 2011 yılında ortadan kaybolan Güldane Biçer'in, katil zanlısı olarak eşi Osman B., gözaltına alındı. Suçunu
itiraf ettiği öğrenilen Osman B'nin, cesedin yerini söylemesi üzerine polis ekiplerinin başlattığı kazı çalışmasıyla olay
yerinde kemik parçaları ve kıyafetler bulundu. Osman B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

OLAYIN GEÇMİŞİ
Olay, Nişantaşı Ihlamur Yolu So-
kak'ta 22 Eylül 2020'de saat 18.45 sı-
ralarında meydana gelmişti. Dizi
oyuncusu Onur Seyit Yaran ve iki ar-
kadaşı arasında sokakta yürüdükleri
sırada tartışma çıkmıştı. Tartışmanın
ardından şüpheli Serhat O., Onur
Seyit Yaran'a ateş ederek omzundan
yaralamıştı. Saldırı anı güvenlik ka-
merasına da saniye saniye yansımıştı.

Beşiktaş'ta park halindeki iki aracın
üzerine inşaat alanından beton parçası
düştü. O sırada kaldırımda kimsenin
olmaması olası bir facianın önüne
geçti. Beton parçasının yuvarlanarak
araçların üzerine düşmesi ise güvenlik
kamerası tarafından kaydedildi

ÜskÜdar'da dron ile trafik
denetimi gerçekleştirildi.
Dron ile emniyet kemeri tak-

mayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürü-
cüler, tek tek tespit edilerek durduruldu.
Kurallara uymayan sürücülere ceza ke-
sildi. İstanbul Trafik Denetleme Şube
Müdürlüğü ekipleri Üsküdar Mahir İzi
Caddesi'nde dron ile trafik denetimi

gerçekleştirdi. Trafik ihlalleri havadan
kayıt altına alındı. Dron ile emniyet şe-
ridi ihlali yapan sürücüler, tek tek tespit
edilerek trafik ekipleri tarafından dur-
duruldu. Denetlemede kırmızı ışık ihlali
yapan 5 sürücü ve emniyet kemeri tak-
mayan 2 sürücüye ceza kesildi. Kırmızı
ışık ihlali yapan bir sürücü, "Hızım
biraz yüksekti. Sarıdan kırmıza geçi-
yordu duramadım. Dron ile tespit 
edilmiş." diye konuştu. 
DHA

Trafik ihlaline af yok

Polis tarafından yürütülen soruşturma sonucu Osman B'nin daha önceden eşiyle kıskançlık yüzünden tartıştığı cinayetin 
işlendiği gün eşini arayarak “Çatalca’dan tarla alacağım, seni de görmek istiyorlar. Buraya gel.” dediği öğrenildi. 

Şüphelinin, eşini Karaağaç Mahallesi Eskice mevkiide bulunan bir çiftlik arazisine götürdüğü, burada çeşitli 
yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. 

10 YIL SONRA
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B arbaros Hayrettin
Paşa Mahllesi Muh-
tarı Gülşah Güler

Damga'ya konuştu. 1979 yı-
lında Düzce’de dünyaya geldi-
ğini belirten Güler, "15 yıl
boyunca eczane kalfası olarak
çalıştım. 2015 yılından beri

muhtarlık görevini yapıyorum. Eczanede
çalışırken insanlara yardım etmeyi çok se-
viyordum. Muhtar olursam insanlara
daha çok yetebileceğimi düşündüm. Oğ-
lumun şansına inanarak aday oldum ve
kazandım. Bu şekilde başlamış oldum"
açıklamasını yaptı. 

Sorumluluğumuz fazla

"Verilen sorumluluğumuz dışında
çok fazla sorumluluğumuz var. İn-
sanlara yetebilmek için yasanın
çokça ilerisinde çalışıyoruz" diyen
Güler, "Ailelere dokunabilmek ve
dirsek dirseğe olabilmek önemlidir.
Kadınlarımız her konuda daha
duyarlı olduğu için bu sebepten
bende bir kadın muhtar olarak 24
saat boyunca dışardayım. Koltu-
ğumda oturmayı değil, mahallem-
deki sorunları, insanların
sıkıntılarını daha yakından anlaya-
bilmek için dışarda koşuşturmayı

tercih ediyorum.  9 yıl boyunca burada
çalıştığım için insanlar beni çok iyi tanı-
yor. Bu yüzden mahallemle aile gibi
olduk diyebilirim" ifadelerini kullandı. 

Gece gündüz çalışıyoruz

Projelerinden de bahseden Güler, "Her
akşam geç saatlerde mahallemdeki so-
kakları gezerim. Lambalarda sıkıntı veya
arza gibi bir durum var mı diye kontrol
ederim. Daha çok yardımlarda bulunu-
yorum. Hasta ziyaretlerini sık sık yapa-
rım. Şuana kadar 120 araçla mahalledeki
ihtiyaç sahiplerine oyuncak, kıyafet ve
gıda yardımlarında bulundum. Beylikdü-
zü’nde Kader Mahkûmları Derneği’yle
yıllardır çalışıyorum. Cezaevinde elbise,
gıda ve kitap gibi ihtiyacı olanlar, bunları
mektup şeklinde bize ulaştırıyor. Bizde
bunları toplayıp onlara ulaştırıyoruz. An-
nesini veya babasını kaybeden çocukları-
mız oluyor. Bu durumda babaanne veya
anneanne bakamayınca çocukta ebevey-
nin yanına gönderiliyor. Çocuğun gerekli
ihtiyaçlarını mektup yoluyla tespit edip
buradan onun mamasını, bezini, kıyafe-
tini, oyuncaklarını, boyama kitaplarını
hazırlayıp gönderiyorum" bilgisini verdi. 

70 aileye 500 TL yardım

Bir hayırseverin desteğiyle pandemi bo-

yunca her ay 70 aileye beş yüz lira para
yardımı yaptıklarını dile getiren Muhtar
Güler, "Sınırlarımın dışında da yardım et-
meyi seven biriyim. Siirt’ten bir okulumu-
zun müdürü bana ulaşıp öğrencilerin
kitap ihtiyacı olduğunu söyledi. Şuanda
bir koli kitap hazırladım onlara ulaştıra-
cağım. Bir hayvan sever olarak dışardaki
canlarımızı da asla unutmuyorum. Onlar
için gazete, battaniye ilaç ve mama yardı-
mında bulunuyorum. Kolumun yetişebi-
leceği, zor durumda olan insanlarımıza
ulaşmak istiyorum. Her muhtarımız ma-
hallesine ve çevresine yetebilse hiçbir sı-
kıntımız kalmayacak" dedi. 

Sağlık ocağımız yok

Mahallenin sıkıntılarından da bahseden
Gülşah Güler, "Nüfusumuz şuan 30 bine
yaklaşmak üzere. Mahallemizin en büyük
sıkıntısı, bir sağlık ocağımız yok. İlkokulu-
muz yoktu yeni yapıldı. Henüz faaliyete
geçmedi. Sadece bir parkımız var. Onun
içinde de kafe yapıldığı için yeşil alan sı-
kıntımız var. Yaşlılarımızın vakit geçirebi-
leceği yeşil bir alanımız yok. Sosyal
faaliyetlerde de sıkıntılarımız mevcut. Sa-
dece bir tane kültür merkezimiz var. Oda
çok küçük olduğu için aktiviteler yapılmı-
yor. Şu anlık sıkıntılarımız bunlardan 
ibaret" diye konuştu. 

CUMA 26 ŞUBAT 2021

İSTANBUL

ZeHra
ÇeLİK

Haber

4

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1319045)

ESAS NO : 2021/120 Esas

Davacılar NUSRET ACEMOĞLU (Soyadı
Değişikliği Öncesi DİLME) ve ACEMOĞLU 
TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
tarafından hasımsız olarak açılan Konkordato (Adi
Konkordatodan Kaynaklanan (İİK 285 İla 208/h))
davası nedeniyle; 

İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğünün 184952-5
numarasında kayıtlı, Bayrampaşa Vergi Dairesi
0051065425 Vergi no.lu, Topçular Mah. Sahabeler
Cad. No. 3/5 Eyüpsultan/İstanbul adresinde mukim
Acemoğlu Tekstil Sanayi ve Ticaret limited 
Şirketi hakkında 15/02/2021 günü saat 11:00'dan
itibaren;

45130143630 T.C. Kimlik Numaralı, Nurtepe
Mah. Çeşme Sok. No. 39C/22 Kağıthane/İstanbul
adresinde mukim Nusret Acemoğlu (Soyadı 
Değişikliği Öncesi DİLME) hakkında 16/02/2021
günü saat 11:00'dan itibaren üç (3) AY GEÇİCİ
MÜHLET kararı verildiği, geçici konkordato komi-
serleri olarak İbrahim Hak, Mehmet Fethi Şua ve
Türkan Özdemir görevlendirilmiştir. İtiraz eden 
alacaklıların İİK'nun 288. maddeleri gereğince 
ilandan itibaren 7 günlük kesin süre içinde dilek-
çeyle mahkememize müracaat ederek konkordato
mühleti verilmesini gerektiren bir hal bulunmadığını
delilleriyle birlikte ileri sürerek konkordato talebinin
reddini isteyebilecekleri hususu ilanen tebliğ 
olunur.

Konkordato komiserleri: 
1-İbrahim HAK: 6716808004 T.C. Kimlik 

Nolu, 05066024431 Tlf. No.lu, YMMM  olarak
görev yapmaktadır. 

2-Mehmet Fethi ŞUA: 36635197358 T.C. Kimlik
No.lu, 05558546895 Tlf. No.lu Yeditepe Üniversi-
tesi, Hukuk Fakültesi, Hukuk Fakültesi Öğretim
Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

3-Türkan ÖZDEMİR : 58864395244 T.C. Kimlik
Nolu, 05322716564 Tlf. No.lu  SMMM olarak
görev yapmaktadır.

İ L A N
T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE TİCARET 

MAHKEMESİNDEN 

DÜNYAYI etkisi altına alan pandemi sürecinin
sanata etkilerini tartışmaya açmayı hedefleyen
sergi, ileriyi ve görsel sanatın “Yeni Normal”i

şekillendirmede hangi rolü oynayabileceğini tartışıyor.Prof.
Dr. Marcus Graf’ın küratörlüğünde hazırlanan “Yeniden”
sergisi 14 Nisan’a kadar açık kalacak. Pandemi nedeniyle
sergi salonuna gitmek istemeyen sanatseverler de sergiyi in-
ternet üzerinden çevrimiçi olarak gezilebilecek. “Yeniden
İnsan”, “Yeniden Kent”, “Yeniden Doğa”, “Yeniden ileti-
şim”, “Yeniden Toplum” ve “Yeniden Sanat” düşünceleri-
nin sanattaki karşılığının ipuçlarını veren sergide; Beyza
Boynudelik, Emin Mete Erdoğan, Ferhat Özgür, Filiz Pi-
yale Onat, Gizem Candan, Güler Güçlü, Gülgün Başarır,
Hasan Deniz, Murat Germen, Mustafa Duymaz, Saliha
Yılmaz, Seydi Murat Koç, Zafer Akşit’in eserleri
sergileniyor.

Daha fazla dijitalleşme

Açılışta konuşan serginin küratörü Marcus Graf, "Bugün
çok mutluyum çünkü pandemi dönemi sanatı ve kültürü
ne kadar olumsuz etkilese bile, görüyoruz ki sanatçılar üre-
tip paylaşmaya devam ediyor, sanat meraklıları da hala
gelip onları görmek istiyor. Bu sebeple bu sergi sadece bir
sergi değil, bir eylem, bir söylem. Ataşehir Belediyesi’ne te-
şekkür ediyorum, bize inandılar ve yaptıklarımızı paylaşı-
yorlar. Covid dönemi aynı zamanda daha fazla dijitalleşme
getirdi, biz de buna ayak uydurarak sanal bir sergi turu ha-
zırladık. Bu sanal sergi ile biz sanatseverlere gidiyoruz. Bu
sergide hem çağdaş sanatın durumunu yansıtıyoruz hem
de dünyaya eleştirel bir bakış açısıyla, bu dünyayla yeniden
nasıl bir ilişki kurabiliriz diye tartışıyoruz" dedi.   Sergide
emeği geçenlere ve gelen sanatseverlere teşekkür ederek ko-
nuşmasına başlayan Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı
Semih Sadık Kayhan, “Covid döneminde sanat yeni bir
boyut kazanmış oldu” diye konuştu.

YENİDEN SANAT
Covid- 19 pandemisi nedeniyle yaşanan "yeni
normal”i ve bunun sanat ile sanatçılara
yansımasını konu edinen “Yeniden” sergisi
kapılarını sanatseverlere açtı

F arkında olmadan arabada, trende,
vapurda ya da yolda birinin ayağına
basmış isem,

Komşunun bahçesinden aşırdığım çiçek
ve meyvelerin sahiplerinden,

Arabayla giderken yağışlı havalarda su
sıçrattıklarımdan,

Yazılarımda alıntı yaptığım ve ilham 
aldığım kişi ve kurumları 
belirtmediklerimden,

Sevgilerine umut vermiş ama yerine geti-
remediklerimden,

Bayramlarda yeteri kadar harçlık vere-
mediklerimden,

Oğlumdan ve yeğenlerimden onlara yeteri
kadar zaman ayıramadığımdan,

Sevdiklerim, dostlarım ve arkadaşlarımın
uyarılarını can kulağı ile dinlemediğimden,

Şehirde, kırda, dağda ve denizce ezip kır-
dığım çiçeklerden, börttü böceklerden hâsılı
tüm canlılardan,

İki bin iki yılı başında alıp yedi yıl bak-
tıktan sonra kaybettiğim evimin çenebazı
muhabbet kuşu "maviş"ten, yeteri kadar ilgi-
lenemediğim için.

Okulda ve yaşamda haylazlık edip
üzüp/kırdıklarımdan,

"Güzel insan" değerinde yaşamak için ka-
rarlı mücadelede birlikte yola çıktığım sıra
arkadaşlarım, yüreğimin parçası canları-
mın, benden önce hedefe varıp toprağa karı-
şırken bedenleri onlara yetişemediğimden
beni affetsinler özür dilerim!

Tüm çirkefliklerine rağmen yaşam devam
etmekte.

Yüreğimin yettiği ve beynimin çalıştığı
sürece devam edecek ve dik duracağım.

***
Kitaplar ve koca adamlar özgürsün 

demekte.
Özgürlük ne ola ki?
Aç ve açık kalmada, birilerinin işlikle-

rinde çalışmaya, siperlerde ne olduğunu bil-
meden ölmeye özgürsün.

Günah çıkarmaya, af dilemeye, boyun eğ-
meye, diz bükmeye, eğilmeye, secdeye yat-
maya özgürsün.

Vergi vermeye, askere gitmeye, üç/beş
yılda bir sandıklarda birilerine yetki ver-
meye, ülkenin topraklarının satılmasına,
seni şekilden şekle sokup dalga geçilmesine
özgürsün.

Senin yaşamın ve konuşma biçiminle, be-
densel yapınla ti geçilmeye özgürsün.

Birilerinin küplerinin doldurulmasında
insanlığa yakışmayan biçimde çalışmaya,
soğuklarda üşüyüp donmaya, kimyasal si-
lahların denenmesinde, fırınlarda yakıl-
maya, atışlarda hedef tahtası olmaya,
işkencelerinde çarmıha gerilmeye ölmeye
özgürsün.

Sen af dileme, pişmanlık ve özür dileme
de özgürsün.

Fakat hakkını aramada, insan olma de-
ğerlerini talep etmede, öğrenmede özgürlü-
ğün yok!

***
Bugünlerde birileri özgürce özür dile-

meye başlamış.
Yani ben özür dileyeceğim sen dileyecek-

sin kim için?
Koltuklarda sırça köşklerde oturanlar

için mi?
Savaşları başlatan, ayrıcalıkları yaratan,

insanlarla sınırsızca hoyratça dalga geçen
açlığa ve ölüme gönderenler, insanların
emeklerini kullanıp, kanları ve bedenleri
üzerinden inanç ve politik çıkar malzemesi
yapanlar, sadakaya muhtaç bir toplum ya-
ratanlar, seçimlerde vaat ettiklerini yerine
getirmeyenler, yetmez ama evet diyenler,
onlara akıl hocalığı yapanlar insanlığa özür
borçlu.

Evet, "güzel insan" adına onlardan özür
bekliyorum.

Özür bekliyorum ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

Esenyurt Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Muhtarı Gülşah Güler, oğlunun şansına inanarak aday olduğunu
söyledi. Uzun süre eczane kalfası olarak çalıştığı için mahalleli ile daha yakından bağ kurduğunu ve onlarla aile
gibi olduğunu belirten Muhtar Güler, "15 yıl boyunca eczane kalfası olarak çalıştım. Muhtar olursam insanlara
daha çok yetebileceğimi düşündüm. Oğlumun şansına inanarak aday oldum ve kazandım" dedi

OGLUMUN 
SANSINA
INANDIM

Kadın muhtar olmanın avantaj ve dezavantajlarını
özetleyen Gülşah Güler, "Kadınlar bu ülkede her
yerde olmalı. Nasıl evde olabiliyorsak çocuk bakabi-
liyorsak ülkenin her yerinde olmalıyız. Bu belediye
başkanı da, meclis üyesi de, muhtar da olabilir. Ka-
dının olduğu her yerde hayat vardır. Çünkü biz ka-
dınların ufku daha açık oluyor. Erkek muhtarlara
göre biz kadın muhtarlar daha aktif görünüyoruz.
Çünkü her işe daha ayrıntılı bakıyoruz. Bu yüzden
ufku geniş bir toplum için kadınlarımız her yerde ol-
malıdır. Bastırılmış ataerkil bir toplum olduğumuz
kadınlarımız erkek muhtarlara karşı oturup sıkıntıla-
rını dile getirmekte zorluk çekiyor. Ama biz kadın
muhtarlara sıkıntılarını
daha rahat bir şekilde dile
getirebiliyorlar. Onlara
daha çok dokunabiliyoruz"
dedi. Güler, yeniden aday-
lık konusunda da "Hizmet
için, hakkaniyetli olabil-
mek için çok çalışmak ge-
rekiyor. Seçim esnasında
mahallem benim için ben-
den daha çok çalıştı. Bu
yüzden beni yeniden
uygun görürlerse gör-
evime devam edeceğim"
ifadelerini kullandı. 

KADINLARIMIZ HER 
YERDE OLMALIDIR

Kadınların sosyal
hayatın içinde
her daim aktif

olması gerektiğini
anlatan Güler,

“Kadın varsa
düzen vardır” 
diye konuştu.

Zabıtalara plaket verildi
Pandemi ile büyük bir mücadele verdikleri için Bağcılar zabıtasına plaket takdim edildi.  Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Tüm dünyanın
korku içinde olduğu bu salgın döneminde gayretlerinizle ilçe sakinlerine güven ve cesaret verdiniz. Sizleri tebrik ediyorum" dedi

TÜM dünya koranavi-
rüs tehdidi altındayken
zabıta ekipleri, pande-

minin ilk günlerinden itibaren so-
kağa çıkması yasaklanan 65 yaş
üstü vatandaşlarımız ve hasta-
lara her türlü desteği verdi. Cad-
deleri dolaşarak vatandaşa ve
işyerlerine maske, mesafe ve hij-
yen uyarısı yaptılar. Pazarlarda
önce tezgah mesafelerinden baş-
layarak maske ve hijyen denetim-
leri gerçekleştirdiler, sigara ve
sokağa çıkma ihlallerine engel ol-
dular, olmaya devam ediyorlar.
Ama öyle yürek ısıtan destekleri
de vardı ki Bağcılar Belediyesi
Zabıta ekiplerinin; hastaneye gi-
demeyen Ziya ve Şerife Sütçü
çiftinin 29 günlük bebeği Ali Ey-
men’e anne sütünü de onlar ye-
tiştirdi, günlük iğnelerini
vurdurmak isteyen onlarca has-
tayı hastaneye götürüp getirdi,
emekli amca ve teyzelerin maaş-
larını da bankamatikten çekip ev-
lerinde teslim etti. İşte, zabıta
ekiplerinin 1 yılıdır devam eden
pandemi sürecinde gösterdikleri

özverili çalışmaları Bağcılar halkı
tarafından büyük takdir ile karşı-
lanırken Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı da mesai
arkadaşlarının her birine başarı
belgesi verdi. Çağırıcı, "Tüm
dünyanın korku içinde olduğu bu
salgın döneminde gayretlerinizle
ilçe sakinlerine güven ve cesaret
verdiniz. Sizleri tebrik ediyorum"
dedi.

Herkese cesaret verdiniz

Zabıtanın belediyenin yüzü oldu-
ğunu ifade eden Başkan Çağırıcı,
"Sizin çalışmalarınızda her
zaman gerekli özen gösterdiği-
nizi biliyorum ve bunu da sa-
hada görüyorum. Özellikle tüm
dünyanın korku içinde olduğu bu
salgın döneminde gayretlerinizle
ilçe sakinlerine güven ve cesaret
verdiniz. Bu mücadelede başarılı
olmamızda sizlerin emeği büyük.
Sizleri tebrik ediyorum" dedi.
Daha sonra Başkan Çağırıcı, ko-
ronavirüsle mücadele kapsa-
mında Vefa Destek Grubu’nda,
Kaymakamlık denetimlerinde ve

belediye bünyesinde hizmet
veren 174 zabıta görevlisine te-
şekkür plaketlerini takdim etti.
Çağırıcı, günün anısına pandemi
savaşçılarıyla da fotoğraf çekildi.

Her gün bin 500 denetim

Pandemiyle mücadelede bir yılı
geride bırakan Zabıta Müdür-
lüğü ekipleri, geçtiğimiz Mart
ayından beri Kovid-19 salgınına
karşı 7/24 çalışma esasıyla müca-
delesini sürdürüyor. Gece ve
gündüz olmak üzere ikiye bölü-
nen zabıtalar, bir yandan fırsatçı-
lara göz açtırmadı diğer yandan
da halkın sağlığı için denetimle-
rini sıklaştırdı. Semt pazarlarına
yönelik çalışmalarda ise hiç taviz
verilmiyor. Her gün ortalama
1500 denetlemeyle salgına karşı
çalışmalar sürdürülüyor.

Pandemi döneminde zabıtalara iş yerlerini
denetleme anlamında büyük bir rol
düştüğünü belirten Çağırıcı, “Her

zaman onların yanındayız ve
destekçiyiz” ifadelerini kullandı.



İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ataköy Atık Su Tüneli inşaatını 
başlattı. Kazıyı gerçekleştirecek TBM cihazının yeraltına indirilmesini

sağlayan butona basan İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın,
“Kanal İstanbul’u inadına yapacağız” sözleriyle ilgili değerlendirmesini soran

gazetecilere, “İstanbul’la inatlaşmayı hala kendisine marifet görenlere, ben, 23 Haziran’ı
hatırlatıyorum. İstanbul’la inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım’ diyenlere de açıkçası ben, ‘İstanbul, 

burada’ diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul, 1’den büyüktür. Nokta" yanıtını verdi

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İS-
Kİ’nin Ataköy’de başlattığı atık su

tüneli inşaatını gerçekleştirecek TBM ci-
hazının yer altına indirilme törenine ka-
tıldı. Törende İmamoğlu’na; Bakırköy
Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal
Çebi ve İBB Sözcüsü Murat Ongun eşlik
etti. Törende ilk konuşmayı yapan İSKİ
Genel Müdürü Raif Mermutlu, yaklaşık
1,5 yıllık görev süresi boyunca yaptıkları
çalışmalar ve hizmetlerden örnekler
verdi. Şehrin 36 farklı noktasında kronik
su baskını sorununu yaşayan bölgeler-
deki problemleri çözdüklerini belirten
Mermutlu, Marmara Denizi ve İstanbul
Boğazı’na 72 farklı noktadan atık su giri-
şine son verdiklerini aktardı.

2022’de tamamlanacak

“450 kilometre atık su ve 105 kilometre
yağmur suyu hattı inşa ettik” diyen Mer-
mutlu, 22 km dere ıslahı gerçekleştirdik-
leri bilgisini paylaştı. Yapımı devam eden
ve önümüzdeki dönemde hayata geçe-
cek projelerden örnekler veren Mer-
mutlu, “Bugün burada TBM kazısını
başlatacağımız Ataköy atık su tünelimiz,
toplam 9 kilometre uzunluğunda olacak
ve 4,5 metre dış çapı ile Küçükçekmece
Gölü’ nün doğu yakasında kalan Başak-
şehir, Küçükçekmece ve Bakırköy İlçele-
rinin atık sularını alarak, hemen
yanımızda bulunan ve 2. etabı geçtiğimiz
Kasım ayında Sayın Başkanımız tarafın-
dan hizmete alınan Ataköy Atık Su İleri
Biyolojik Arıtma Tesisimize ulaştıracak.
Tamamen yer altından, kazısız olarak
gerçekleştirilecek olan tünelimizin in-
şaatı, İstanbul’un günlük yaşantısına da
hiçbir olumsuzluk oluşturmayacak. Yak-
laşık 180 milyon TL’ye mal olacak olan
tünelimizi 2022 yılı sonunda tamamlaya-
rak hizmete almayı hedefliyoruz” dedi.

Kronik sorunları giderdik

Mermutlu’nun ardından konuşan İma-
moğlu, kentin sorunlarına çözüm odaklı
olarak yaklaştıklarını vurguladı. Bu kap-
samda imalata alınan tünelin, 3 ilçede
yaşayan milyonlarca insana hizmet vere-
ceğini belirten İmamoğlu, tesisin Mar-
mara Denizi’nin temizliğine önemli
katkısı olacağının altını çizdi. “İstanbul,
bizden önceki dönemlerde böyle bir
kısım batak görüntüsü veriyordu” diyen
İmamoğlu, “Hatta bir kısım baskın gö-
rüntüleri ile İstanbul’a hiç yakışmayan
görüntü içine alıyor ve bunu vatandaşla-
rımıza ne yazık ki yaşatıyordu. Birilerinin
hafızasında öyle kalmış olacak ki, hala
bu noktaların batak şekliyle görüldüğünü
düşünüyor ve bunu dile getiriyor. Hal-
buki gezmelerini öneririm. 40'a kadar
yakın noktada, bu kronik sorunları gider-
dik. 40'a yakın noktada çalışmalarımız
devam ediyor. Aslında bahsedilen o su
baskını, batak görüntüsü olan birçok
yerin, geçmiş dönemden de birçok ihmal
edilmiş yatırımın akılla, bilimle, araştır-
mayla insanların ihtiyaçlarını algılayarak,
onların neyi istediğini hangi sorunların
çözülmesi gerektiğini hissederek çözüme
kavuşturuyorlar; inatla hareket etmiyor-
lar” ifadelerini kullandı.

Her hizmet kıymetli

Hizmetin inatla yapılamayacağını vurgu-
layan İmamoğlu, “İnatla yapılan hizme-
tin de milletin yararına olma şansı
yoktur. Bu anlamda, İstanbul'da İS-
Kİ’nin yaptığı bu dönemdeki yatırımlar
gerçekten önemsiyorum. Zira yerinde
görüldüğünde çok daha kıymetli işlerin
yapıldığını da hissedileceğini, bütün yet-
kililere duyuruyorum. Buyursunlar, gel-
sinler. Sadece İSKİ bünyesinde bile ne
kadar insan odaklı bir süreç yönettiğimiz
de onlara zevkle gösterelim, anlatalım.
İstanbul, değerli bir şehir, kadim bir kent.
Her hizmet kıymetli; yeter ki siz İstan-
bul'u hissedin, İstanbul ile beraber 

hareket edin. Onların aklına hürmet
edin. Onların düşüncelerini ve ihtiyaçla-
rını tespit edin. Size İstanbul'un bu an-
lamda geri dönüşü de aynı oranda
samimi ve kuvvetli olacaktır. İstanbul'a
dair önemli bir karakter bizim için; İstan-
bul'a asla ihanet ettirmemek. Zira İstan-
bul’a ihanet edenlere vatandaşımızın
cevabını geçmiş seçimde hep beraber
gördük, yaşadık. Bu saatten sonra el-
bette biz de İstanbul'a asla ihanet etme-
yeceğiz ve asla ihanet edilmesine de
imkan tanımayacağız, fırsat vermeyece-
ğiz” diye konuştu.

İstanbul’la inatlaşılmaz

İmamoğlu, gazetecilerin, “Cumhurbaş-
kanı’nın size yönelik, ‘Fantezi peşinde,
bizse dertliyiz’ şeklinde sözleri oldu” ha-
tırlatmasını ise “Tatilmiş, şuymuş, buy-
muş gibi. Neredeyse 2 yıl geçmiş bu
gündemin üzerinden, hala bunların ko-
nuşuluyor olması üzücü. Ama şaşırmı-
yorum. Siz de biliyorsunuz ki, 4,5 yıl
önceki, 5 yıl önceki konuşmaları birebir
tekrar eden bir anlayıştan başka bir şey
beklemem zaten. Aynı metinle, aynı dille
konuşma yapılan anlayıştan başka bir
şey beklemiyorum. İstanbul’un gündemi
başka. İstanbul’la inatlaşmayı hala ken-
disine marifet görenlere, ben, 23 Hazi-
ran’ı hatırlatıyorum. İstanbul’la
inatlaşılmaz. ‘İlla inatlaşacağım’ diyen-
lere de açıkçası ben, ‘İstanbul, burada’
diyorum. Ama unutulmasın, İstanbul,
bir şeyi kanıtlamıştır; İstanbul, 1’den bü-
yüktür. Nokta” şeklinde yanıtladı.
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MÜGE YÜCETÜRK

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var
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anketlerde yüzde 30’a kadar indiler” desede
2023 hedefine bir kala mevcut iktidar MHP

ortaklı Ak Parti'nin yoluna devam edeceğini sıkça be-
lirttiğim gözlemlerime tepki koyanların, beni Ak
Parti sempatizanı sanıp, başkanlıkta Erdoğan’ı örnek
almakla suçlaya dursunlar, ben hala aynı iddiadayım. 

Yani yereli HDP’nin desteğiyle aldıktan sonra bele-
diyelerin kapılarına ve isimlerinin önüne TC’yi asan-
lar, altı ay tebrikleri kabul etmekle, bir yılı “iktidar
bırakmıyor” mızmızlığıyla, yetmedi pandemiye sığı-
nıp kendilerine oy verenlerin beklentilerini, yerine ge-
tirmeyip eve kapanan muhalefet ve bu muhalefetin
içinde bulunan sağcı, muhafazakar partilerin samimi-
yetsizliğini öne sürmüş, daha ileriye giderek iktidarı
alaşağı edeceklerini iddia edenlerin aslında yıllardır
olduğu gibi 2023 hedefine kitlenen iktidarın devamı
için çalıştıklarını yazmış yorumlamıştım.

Ve dün katıldığı bir programda dokunulmazlıkları
kaldırılsın diye haklarında hazırlanan fezlekeye onay
vereceklerini belirten İyi Parti Genel Başkan Yardım-
cısı beni doğrulamış teyit etmiştir. “Biz HDP'yi prob-
lemli görüyoruz, terörün gölgesinde görüyoruz.
Dolayısıyla 'Evet' diyeceğiz" şeklinde ki açıklamasıyla
daha önce birkaç kez daha göz kırptığı Ak Parti'ye
omuz vermiştir. Çünkü sağcı, yetmedi milliyetçi daha
ötesi faşizan düşünceler beynin altında hep yatar ve
kuzu postuna bürünen kurt olduklarını, bol demago-
jili sözleriyle kendilerini saklarlar. 

Yani burada görülecek tek şey, HDP’yi kapatıp
milletvekillerinin yerine, belediye başkanlarındaki
gibi kayyum atayamasalar da eş başkanları gibi
hapse attırıp ortada kalan, kafası karışan oyların bir
bölümünü muhalefet olmayı seven, iktidar olmayı ak-
lına getirmeyen CHP’ye geriye kalan bölümünüde
mevcut iktidara can suyu diye yönlendirmek ve sağ
muhafazakar milliyetçi iktidarların devamını 
sağlamaktır. 

İşte İyi Parti'nin sözcüsünün bu çıkışı, bir zaman-
lar Soylu’nun yerinde oturan ve Kocaeli Adapazarı
üçgeninde iş adamlarının, Diyarbakır’da Ape Musa-
ların kafalarına kurşunları sıkanların, asitli kuyuları
kimlerin açtığını hesabını veremeyenlerin demokrat-
lığa soyunup, demokrasi adı altındaki söylemleriyle
beyinciklerinin altındakilerini saklamaya çalışanların
yüzünü ortaya çıkarmıştır. Bu yüz kızarmasada İkti-
darın devamı için seçilmiş gerçek yüzdür. Bu nedenle
"sonları geldi, ilk seçimde gidiyorlar" diyenlerin bunu
derken hiç samimi olmadıklarını asıl dertlerinin 100
yıldır kaymaklandıkları sistemin devamını sağlamak,
iktidarları sıkıştırıp kendilerine olduğu gibi çoluk  ço-
cuklarına düşen kaymaktan nemalanmaktır.

İnanmıyorsanız belediyelere ve besleme basın
denen tarafa bakın, analar ağlasada, satışa geldik, iş-
leri yürüyor.
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İmamoğlu, beraberindeki Kerimoğlu, Çebi ve Mer-
mutlu ile birlikte butonlara basarak, TBM cihazını yer
altına indirdi. Gazeteciler, bu sırada İmamoğlu’na,
“Dün, İstanbul’da kalabalık bir kongre vardı. O kon-
grede Cumhurbaşkanı’nın size yönelik sözleri de
vardı. Önce Kanal İstanbul’a değindi. “İnadına Kanal
İstanbul’u yapacağız” açıklamasını nasıl değerlendi-
receksiniz” sorusunu yöneltti. İmamoğlu, bu soruya
şu yanıtı verdi: "Gündem değiştirme çabası. İnadına
diye bir şey olmaz. Şu anda belki birileri unuttu ama
bizim unutmamızın mümkün olmayacağı bir acı var
ortada. Üstünden daha 4-5 gün geçti. Gara’da şehit-
lerimiz oldu. 6-7 yıl, PKK terör örgütünün elinde tutu-
lan polisimiz, askerimiz şehit edildi. Ben, bütün
aileleri tek tek aradım. Hepsiyle görüştüm. Birebir zi-
yaret ettiğim aileler de oldu. Öncelikle Allah’tan rah-
met diliyorum. Acıları çok büyük. Birilerinin müjde
açıklamasının, daha sonra, ‘Niçin başarısız olduk’
açıklamasına döndüğünün henüz milletin vicdanında
cevabı verilmedi. Böylesi acı bir olayı unutturmak,
başka gündemlerle süreci alabora etme çabası bu.
Kesinlikle ve kesinlikle, insanların bu günlerde yaşa-
dığı o acının dışında bir gündeme taşıma çabası.
Ben, buna alet olmayacağım. İstanbul’da; kanalmış,
vesaireymiş başka gündemler yaratmak. Halbuki
bugün, şehitlerimizin acısı var. Daha başka gündem-
ler de var; yoksulluk var, işsizlik var. Türkiye tarihinde
ilk defa insanlar ekmek kuyruğuna giriyor. Pande-
miyle mücadele var. İnsanlar, can mücadelesi veri-
yor. Bunlar varken, beni açıkçası tıka basa dolu
kongre salonlarında söylenenler, bu şekilde gündem
dışı akılla söylenenler ilgilendirmiyor."
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Koronavirüs evliliği vurdu

İstanBul'da evlenen çiftlerin sa-
yısı 2019 yılında 100 bin 88 iken
2020 yılında yüzde 14,3 azalarak

85 bin 763 oldu. Kaba evlenme hızı 2020 yı-
lında binde 5,54 olarak gerçekleşti. Boşanan
çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken
2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22
oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayı-
sını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yı-
lında binde 1,62 olarak gerçekleşti. İstanbul
ilimizde boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında
32 bin 836 iken 2020 yılında yüzde 16,8 aza-
larak 27 bin 323 oldu. Kaba boşanma hızı
2020 yılında binde 1,76 olarak gerçekleşti.

Evlenme yaşı yükseldi

Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı ince-
lendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme
yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme
yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadın-
larda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki
ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş ola-
rak gerçekleşti. Kaba evlenme hızının 2020
yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile
Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlı-
urfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme
hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile
Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tun-
celi, binde 4,58 ile Artvin izledi.

Evlenme oranı düştü

Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde,
2020 yılının nisan ve mayıs aylarında önemli
bir azalma görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı
Nisan ayında 53 bin 155 iken pandeminin et-
kisiyle yüzde 68,7 azalarak 2020 yılının aynı
ayında 16 bin 657 oldu. Evlenme sayısı Ra-
mazan ayının büyük bir bölümüne denk
gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken
yüzde 61,6 azalarak 2020 yılının aynı ayında
hem pandemi hem de Ramazan ayının etki-
siyle 11 bin 666 oldu. Diğer taraftan evlenme
sayısında 2020 yılının temmuz ve ağustos ay-
larında bir önceki yıla göre artış görüldü. 

Evlenme sayısı 2019 yılı temmuz ayında 66
bin 932 iken yüzde 8,2 artarak 2020 yılının
aynı ayında 72 bin 402 oldu. Evlenme sayısı
2019 yılı ağustos ayında 66 bin 987 iken
yüzde 15,1 artarak 2020 yılının aynı ayında
77 bin 86 oldu.

Gelinlerin yüzde 4'ü yabancı

Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile
evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin
sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam
gelinlerin yüzde 3,9'unu oluştururken ya-
bancı damatların sayısı 3 bin 828 olup top-
lam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu.
Yabancı damatlar uyruklarına göre incelendi-
ğinde, yabancı damatlar içinde yüzde 27,6 ile
Alman damatlar birinci sırada yer aldı.
Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli da-
matlar ve yüzde 5,6 ile Avusturyalı damatlar
izledi. Yabancı gelinler uyruklarına göre ince-
lendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,8
ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Su-
riyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlı ge-
linler ve yüzde 9,4 ile Alman gelinler izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Evlenme ve Boşanma İstatistikleri sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda TÜİK İstanbul Bölge Müdürü
Ali İhsan Yücedağ'ın verilen bilgiye göre; Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin
270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti

Kaba boşanma hızının 2020 yılında en yüksek
olduğu il, binde 2,47 ile Antalya oldu. Bu ili
binde 2,45 ile İzmir, binde 2,40 ile Muğla izledi.
Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise
binde 0,24 ile Hakkari oldu. Bu ili binde 0,25 ile
Muş, binde 0,29 ile Şırnak izledi. Boşanma sa-
yısı aylara göre incelendiğinde 2020 yılının
Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla
önemli bir azalma görüldü. Boşanma sayısı
2019 yılı Nisan ayında 14 bin 496 iken yüzde
96,1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562 olur-
ken, 2019 yılı Mayıs ayında 14 bin 555 iken
yüzde 96,2 azalarak 2020 yılının aynı ayında
548 oldu. Diğer taraftan boşanma sayısında
2020 yılının Temmuz ayında bir önceki yıla göre
artış görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Temmuz
ayında 13 bin 555 iken yüzde 69,9 artarak 2020
yılının aynı ayında 23 bin 25 oldu. Diğer taraf-
tan, boşanma sayısının adli tatil nedeniyle 2019
ve 2020 yıllarının Ağustos aylarında azaldığı 
görüldü.

BOŞANMADA 
1. SIRADA ANTALYA

Şampiyonlardan Çalık’a ziyaret 
İlçede sportif faaliyetlerini sürdüren Smaç Spor Kulübü yönetici, antrenör ve sporcuları Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ı ziyaret etti. Çalık, “Beylikdüzü Belediyesi olarak her zaman
yanınızda olacağız. Bu anlamlı ziyaretiniz beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı

Beylİkdüzü Olim-
pik Kapalı Yüzme
Havuzu’nda 19

Şubat Cuma günü başlayan
Türkiye Sualtı Sporları Fede-
rasyonu (TSSF) İstanbul İl
Temsilciliği tarafından düzen-
lenen Paletli Yüzme Gençler
Yıldızlar ve Küçükler İstanbul
İl Şampiyonası’nda 27 ma-
dalya kazanan genç
yüzücüler Beylikdüzü
Belediye Başkanı
Mehmet Murat Ça-
lık’ı ziyaret etti. Baş-
kan Çalık, kendilerini
ziyaret etmek için
gelen Smaç Spor Ku-
lübü’nün yönetici, an-
trenör ve sporcularını
Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Mer-
kezi’nde ağırladı. Baş-

kan Çalık, başkan yardımcıları,
meclis üyeleri ve Beylikdüzü
Belediyesi Gençlik ve Spor İş-
leri Müdürü Fidan Gül ile bir-
likte genç sporcularla sohbet
ederek kitap hediye etti. Ziya-
rete, kazandıkları madalyaları
ile gelen sporcular ve teknik
ekip, üzerinde adının yazılı ol-
duğu 61 numaralı bir formayı

da Başkan Çalık’a hediye etti.

Madalya talebi

Başarılı sporcularla, sporun ve
başarının önemi hakkında ko-
nuşan Başkan Çalık, Beylik-
düzü Belediyesi olarak her
zaman yanlarında olduklarını
ifade ederek  “Bu anlamlı ziya-
retiniz için hepinize teşekkür

ederim. Burada ol-
manız beni çok
mutlu etti. Başarıları-
nızın devamını diliyo-
rum. Aranızda milli
yüzücüler çıkacağına
da inanıyorum. He-
pinizin gözlerinde o
ışığı görüyorum. İn-
şallah uluslararası
müsabakalarda da
bize madalya getirir-
siniz" dedi.  

Personele afet eğitimi
İçİşlerİ Bakanlığı
tarafından, 2021 yı-
lının Türkiye’de Afet

Eğitimi Yılı ilan edilmesi dola-
yısıyla, Süleymanpaşa Beledi-
yesi ve Afet ve Acil Durum
Yönetim Başkanlığı (AFAD)
Tekirdağ İl Müdürlüğü işbirliği
ile başlatılan çalışma kapsa-
mında, Süleymanpaşa Beledi-
yesi çalışanlarına afet eğitimi
verildi. AFAD Tekirdağ İl Mü-
dürü Recep Erol’un nezaret et-
tiği eğitime, Süleymanpaşa
Belediye Başkan Yardımcısı
Hüseyin Uzunlar da katılarak
eğitim çalışmaları ile ilgili 
bilgi aldı.
Yahya Kemal Be-
yatlı Kültür Merke-
zinde, sosyal
mesafe kuralları ve
salgın tedbirleri gö-
zetilerek gerçekleşti-
rilen bir dizi
eğitimle, AFAD
eğitmenleri tarafın-

dan, Süleymanpaşa Belediyesi
çalışanlarına afet ve özellikle
deprem öncesi, esnası ve sonra-
sında yapılması gerekenlerle il-
gili bilgilendirme yapılıyor.

Çalışanlar eğitim alacak

Tüm belediye çalışanlarının bu
eğitimden gruplar halinde isti-
fade edeceği öğrenilirken, eği-
tim çalışmalarının yanı sıra
AFAD ve Süleymanpaşa Bele-
diyesi işbirliğinde gerçekleştiri-
lecek farklı çalışmaların da
gündeme geleceği ifade edildi.
Konuyla ilgili açıklamada bulu-
nan Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel, "İçişleri

Bakanlığımızca 2021 yılının
Türkiye’de Afet Eğitim Yılı ilan
edilmesiyle birlikte, AFAD Te-
kirdağ İl Müdürlüğü’nce yürü-
tülen eğitim çalışmaları
kapsamında, belediye personel-
lerimize seminer verildi. Tekir-
dağ deprem bölgesi
olduğundan bu konuda atıla-
cak adımları kararlılıkla uygula-
maya devam ediyoruz. Belediye
Başkan Yardımcımız Hüseyin
Uzunlar’ın da katıldığı, afet ve
deprem öncesinde, sırasında ve
ilk 6 saatte yapılması gerekenle-
rin uygulamalı olarak anlatıl-
dığı eğitim programında, hayat
kurtaran bilgileri personelleri-

mize aktaran AFAD
İl Müdürümüz Sn.
Recep Erol ve ekibine
teşekkürlerimizi su-
nuyorum. Eğitim ça-
lışmalarımız dışında
da AFAD ile işbirliği-
miz sürecek" diye 
konuştu.

Ekrem 
İmamoğlu
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S on yılların en çok konuşulan
yatırım araçlarından olan
kripto paralara ilgi 2021’de

zirve yaptı ve dünyanın dört bir ya-
nındaki yatırımcılarının gözü kulağı
artık kripto parada. Özellikle Bitco-
in’e yapılan yatırımlar ve televiz-
yonda çıkan haberler tüketicilerin
kripto paralardan daha da haber-
dar olmalarına olanak sağladı. Bir
gün önce zirve yapıp ardından
yüzde 15’lik düşüşleri gördüğümüz
bu yatırım aracıyla ilgili şikayetlerde
de adeta patlama yaşandı. Tüketi-
cilerin bir referans kaynağı olarak
başvurduğu ve satın alma kararıyla
ilgili araştırma yaptığı Şikayetvar,
son günlerin en çok konuşulan ko-
nularının başında gelen kripto para
borsasını ve dijital paraları incele-
yerek en çok şikayet edilen konuları
bir araya getirdi.

9 binin üstünde şikayet var

Dünya Ekonomik Forumu tarafın-
dan yapılan araştırmaya göre nü-
fusa oranla en çok kripto para
kullanan ülkeler arasında yüzde 16
ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise
ilk sırada yer alan Türkiye’de ko-
nuyla ilgili şikayet artışı da zirve
yaptı. Bu durum Şikayetvar verile-
rine de yansıdı. Şikayetvar verilerine
göre kripto-sanal-dijital para bor-
sasıyla ilgili 2018’de 2 bin 40,
2019’da 734, 2020’de 7 bin 425 şi-
kayet geldi. Bu yatırım aracıyla ilgili
2019 -2020 verilerini karşılaştıran
Şikayetvar’a göre, kripto-sanal-diji-
tal para borsasıyla ilgili şikayet artış
oranı yüzde 912 oldu. Kripto para-
larla ilgili 2020’de en çok şikayet
edilen ay nisan olurken, 2021’in
ikinci ve beşinci haftasında şikayet-
ler zirve yaptı.

Ortalama şirket sayısı bin 56

2021’in şubat ayıyla 2020’nin aynı
dönemi karşılaştırıldığında kripto
parayla ilgili şikayet artış oranı
yüzde 8 bin 619’a yükseldi. Şikayet-

var verilerine göre bu yatırım ara-
cına dair geçtiğimiz yıl, haftada or-
talama 139 şikayet gelirken,
2021’de haftalık ortalama şikayet
sayısı bin 56’ya ulaştı. 2020 şubat
ayı verileriyle 2021 Şubat verileri
karşılaştırıldığındaysa sektöre olan
ilginin artışına ve artan şikayet sayı-
sının yükselişine şahit oluyoruz.
2020’in şubat ayında kripto parayla
ilgili toplam 109 şikayet gelirken,
2021 Şubat ayında bu sayının 9 bin
500’lere kadar yükseldiğini gözlem-
liyoruz.

En çok neye şikayet geldi?

Şikayetvar tarafından yapılan açık-
lamada, kendilerine en çok gelen şi-
kayetlerde belirtildi. Bu şikayetlerin;
“Kripto para yükselince satım yap-
maya, düşünce alım yapmaya fir-

maların engel olması, transfer iş-
lemlerinin yavaş olması, paranın
hesaba geçmemesi, üye temsilcileri-
nin yatırım yapana kadar fazla ilgili
davranıp zarara uğrayınca cevap
vermemesi, hesap kapatma işlemi-
nin yapılamaması, sisteme giriş ya-
pılamaması, hesabın firma
tarafından sıfırlanması kripto pa-
rayla ilgili en çok şikayet edilen ko-
nular” denildi. Kripto parayla ilgili
şikayetlerden bazıları ise şöyle sıra-
landı: “Aynı gün yaptığım alış-satış
işlemlerinden yüksek komisyon üc-
retleri alındı. Aynı kripto para biri-
miyle aynı gün içinde aynı tutarda
alış-satış işlemi yapıyorum. Bir iş-
lemden 4 lira alırken diğerinden 8
lira komisyon kesiyor. Kafasına göre
farklı farklı kesintiler yapılmış.” şek-
linde olduğu ifade edildi. DHA

KRIPTO PARA SIKAYETLERI 
YUZDE 8 BIN 619 ARTTI Online alışveriş

yüzde 72 arttı
2020 yılında online alışveriş oranında
artış yaşanırken, yüzde 72 seviyesine
yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015

yılında yüzde 62 olarak görülürken, araştırma-
nın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kapsadığı göz-
lendi. Medya takip kurumu Ajans Press'in,
Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerin-
den elde ettiği bilgilere göre, 2020 online alışve-
riş oranları belli oldu. Böylelikle 2020 yılında
online alışveriş oranı artış yaşarken, yüzde 72
seviyesine yükseldiği kaydedildi. Bu oran 2015
yılına bakıldığında yüzde 62 olarak görülürken,
araştırmanın tüm Avrupa Birliği ülkelerini kap-
sadığı gözlendi. 2020 yılında en çok online alış-
veriş yapan ülke ise yüzde 90 ile Hollanda
olarak saptandı. İnternet üzerinden en çok satın
alınan ürünler ise yüzde 64 ile kıyafet, ayakkabı
ve aksesuar oldu. İkinci sıraya ise yüzde 32 ile
film ve dizi satın almaları dahil olurken, üçüncü
sırada yüzde 29 ile fast food zincirlerinden ya
da yemek hizmetlerinden online siparişler yer
aldı. Ajans Press'in, e-ticaret ile alakalı basına
yansıyan haber adetlerini de inceledi. Dijital
basın arşivinden derlenen bilgilere göre geçen yıl
e-ticaret ile alakalı basına 26 bin 883 haber yan-
sıdığı tespit edildi. Sadece online alışveriş ile
çıkan haber adedi ise 4 bin 677 olurken, Türki-
ye’de de pandemiyle birlikte online alışverişe
büyük bir talep olduğu gözlendi. Türkiye’de
yemek ve market sipariş başlığı ise 944 haberle
gündemde yer aldı. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1318355)

KÜLTÜR TURU İÇİN ULAŞIM HİZMETİ ALINACAKTIR
ATAŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR TURU İÇİN ULAŞIM HİZMETİ ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu 
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/81289
1-İdarenin
a) Adresi :Barbaros M. Şebboy Sk. No:4/A 34746 Batı Ataşehir 

ATAŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165705000 - 2166870767
c) Elektronik Posta Adresi :arzu.cakin@atasehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Ataşehir ilçe vatandaşlarından gelen talep doğrultusunda cenaze,

sosyal, kürtürel ve sportif ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 
100.000Km. yurtiçi ve 5.000Km. yurtdışı ulaşım hizmeti işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Ataşehir ilçe sınırları ve idarece görevlendirilecek yerler
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.04.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ATAŞEHİR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON ODASI-7.KAT
b) Tarihi ve saati :22.03.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler TURSAB (A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi) belgesi ile B2 belgelerine sahip
olacaktır.Ortak girişimlerin, TURSAB belgesini (A Grubu Seyahat Acentesi İşletme Belgesi) her bir ortak için
ayrı ayrı sunmaları zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektörde son 5 yılda gerçekleştirilmiş, yurtiçi ve yurt dışı kültür turları veya organizasyonları
iş deneyim belgesi olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ATAŞEHİR BELEDİYESİ İHALE KOMİSYON BÜROSU-7.KAT adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vere-
ceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Yatırımcıların, 2021 yılında zirve yapan kripto paralarla ilgili en çok şikayet ettiği konular belli oldu. Transfer
işlemlerinin yavaş olması ve hesap kapatma işleminin yapılamaması öne çıkan şikayet konuları olurken veri-
lere göre geçen yıl ile kıyaslandığında kripto para şikayetlerinin artış oranı yüzde 8 bin 619’lara kadar ulaştı

Düzce Üniversitesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi’nde laboratuvar orta-
mında kültürü yapılan ve seralarda yetiştirilmeye uygun hale getirilen 4 çeşit mantar
fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Kilosu 20 lira ile 4 bin lira arasında değişen mantarların
yetiştirilmesi konusunda tamamlanan çalışmalar sonrasında mantar yetiştirmek 
isteyenlere de kurslar verilerek ekonomiye katkı sağlanması hedefleniyor

Mantarlar altın
kadar değerli

DÜZCEÜniversitesi Gele-
neksel ve Tamamlayıcı Tıp
Merkezi’nde kültür, isti-

ridye, şitaki ve reishi mantarları ko-
nusunda kültürleştirme çalışması
yapılarak sera ortamında yetişmeleri
sağlandı. Bu sayede mantarlar hem
yemeklerde hem de tıbbi alanlarda
kullanılabiliyor. Mantarların kilosu
20 lira ile 4 bin lira arasında değişi-
yor. Açılan mantar yetiştiriciliği kurs-
ları sayesinde mantar yetiştirmek
isteyenlere eğitim veriliyor. Gelenek-
sel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi Mü-
dürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, Ar-
Ge çalışmaları yaptıklarını, mantar-
ları laboratuvar ortamında ürettikle-
rini belirterek, “Biz
laboratuvarlarımızda her türlü man-
tarın Ar- Ge çalışmasını yapıyoruz.
Aynı zamanda bunların kompost ha-
zırlanması, tohumlama çalışmalarını
da yapıyoruz. Tıbbi mantarlar içinde
en popüler olanı ‘reishi mantarı’.
Uzak Doğu’da bilinen, ülkemizde de
yavaş yavaş yaygınlaşan bir mantar-
dır. Yemeklik olarak uygun değil, sert
ve odunsu bir yapısı var. Ayrıca, suyu
da yapılıp tıbbi amaçlarla kullanılı-
yor. Çayı yapılıp içilebiliyor, kahve-
lere konulabiliyor. Pazarı bulunursa
toptan satış fiyatları 500 lira ile bin
lira arasında değişiyor. Perakende
satış fiyatları 3- 4 bin liraları geçiyor.

Son ürün haline getirildiğinde fiyat-
ların daha da artması mümkün”
dedi.

Eğitim alınması gerek

Mantarların yetiştirilmesi için özel
bazı şartlar gerektiğini ifade eden
Kaya, “Bu konuda eğitim alınmasını
kesinlikle tavsiye ediyoruz. Mantarlar
normal bitki gibi yetişmiyor. Farklı
organizmalar ve farklı koşullar isti-
yorlar. İklimlendirmelerinin iyi 
yapılması, antiseptik olarak iyi ayar-
lanması gerekir. Farklı mantar türleri-

nin farklı iklim ve çevre istekleri var-
dır. Bunun için biz, bu tıbbi mantar-
lar ve ticari yemeklik mantarlarla
ilgili Ar- Ge çalışmalarını yapıp, ta-
mamladıktan sonra vatandaşlarımı-
zın eğitimlerini de yapıyoruz. Bu
maksatla uygulamalı yapılabilsin
diye küçük gruplara önce online,
sonra uygulamalı mantar yetiştirme
eğitimleri veriyoruz. Böylelikle labo-
ratuvar ortamında elde ettiğimiz bil-
gileri, vatandaşlarımıza aktararak,
onlara ek gelir imkanını sunuyoruz”
ifadelerini kullandı.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından yapılan araştırmaya göre nüfusa oranla en çok kripto para kullanan ülkeler arasında yüzde 16
ile dünyada 4’üncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alan Türkiye’de konuyla ilgili şikayet artışı da zirve yaptı. Bu durum Şikayetvar 

verilerine de yansıdı. Şikayetvar verilerine göre kripto-sanal-dijital para borsasıyla ilgili 2020’de 7 bin 425 şikayet geldi.
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ISTANBUL BIZIZ
BIZ ISTANBUL’UZ Doğu Türkistan

zulüm altında

Değerlendirmeyi 
komisyon yapacak

18 Aralık 2020'den bu yana Çin'in Sarı-
yer'de bulunan İstanbul Başkonsolosluğu
önünde toplanarak "Ailem Nerede?" eylemi

yapan Uygur Türklerinin nöbeti devam ediyor. Çin'in
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan ailelerinden
haber alamayan ve yakınlarının kamplarda alıkonul-
duğunu öne süren grup, ellerindeki döviz ve pankart-
larla konsolosluk yakınında topladı. Uygur Türkü
grup, yıllardır haber alamadıkları aile ve yakınlarının
durumunu öğrenmek için bugün de Çin'deki gözaltı
kamplarında tutulduğunu düşündükleri aile üyeleri
hakkında bilgi talep etti. Ellerindeki pankartlarda ve
üzerlerine giydikleri yeleklerde haber alamadıkları ya-
kınlarının fotoğrafları olan grup, kamplarda tutulan
Uygur Türklerinin işkenceye ve tecavüze maruz kaldı-
ğını ifade etti. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ da ziyarette bulunarak eyleme destek verdi. 

Bir an önce son verilmeli

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da nöbete
gelerek, Uygur Türklerine desteğini belirtti. Özdağ,
eylem yapanlarla sohbet ederek, dertlerini dinledi.
Burada bir açıklama yapan Özdağ, "Çin 21. yüzyılın
başında, Doğu Türkistan'da 20. yüzyılın karanlıkla-
rında kalmış Nazi uygulamalarını tekrar canlandır-
mıştır. Kadim Türk yurdu Doğu Türkistan, Çin'in her
geçen gün artan baskı rejimi altında haksız, adaletsiz
ve zalim uygulamaları yaşamaktadır. Doğu Türkis-
tanlı kardeşlerimiz binlerce seneden bu yana Türklü-
ğünü muhafaza ettikleri Doğu Türkistan'ın Türk
karakterini, Türk kültürünü, Türk varlığını 21. yüz-
yılda da, 22. yüzyılda da, 23. yüzyılda da, kıyamete
kadar muhafaza etmeye, bütün Çin baskılarına rağ-
men muvaffak olacaklardır. Pekin'in bir an önce aklını
başına alıp büyük Türk dünyasının düşmanlığını ka-
zanmak istemiyor ise Doğu Türkistan'da başlatmış
olduğu bu zalim uygulamalara son vermesinin za-
manı gelmiştir" dedi. DHA

TürkiyeBüyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e gelen ve
aralarında HDP milletvekillerinin de ol-

duğu fezlekelerle dokunulmazlıkların kalkıp kalkma-
yacağına ilişkin, "Bunu dosyaların içeriklerine göre
değerlendirmek lazım. Bu değerlendirmeyi de karma
komisyon yapacaktır" dedi. Şentop, "Geçmiş dönem-
lere baktığımızda her ihtimal var. Bunların dönem so-
nuna bırakıldığı zamanlar olmuş. 2016'da toptan
hepsinin kaldırıldığı bir dönem oldu. Zaman zaman
bazı dosyaların kaldırıldığı oldu. Yakın zamanda yine
HDP'li milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması
söz konusu olmuştu. Dolayısıyla bu konuda iç tüzük
bu ihtimallerin hepsine imkan veriyor, bunu dosyala-
rın durumuna göre değerlendirmek lazım" diye ko-
nuştu. Şentop, Anayasa Mahkemesine CHP'li Enis
Berberoğlu kararına ilişkin TBMM tarafından gönde-
rilen yazı ile ilgili de "Sebebi şudur; Anayasa Mahke-
mesi Berberoğlu ile ilgili ikinci vermiş olduğu bu
kararda TBMM'ye ilişkin bazı ifadeleri de geçirmiş.
TBMM'nin de bu sürece sahip çıkması anlamına ge-
lebilecek bilgi için de olsa Meclis'e bu kararın gönde-
rilmesi, Meclis'i töhmet altında bırakan bir tablo. Bu
konuda Meclis'in sanki bir şey yapması gerekiyormuş
da yapmamış gibi bir anlayış oluşturuyor. Ama bunun
ne olduğu belli değil metinde" ifadesini kullandı. DHA

AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde il başkanlığına seçilen Osman Nuri Kabaktepe, "Hedefimiz 'İstanbul
biziz, biz de İstanbul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslenmesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da bizim" dedi

O
sman Nuri Kabaktepe, kongrede
delegelerin oylarının tamamını ala-
rak AK Parti İstanbul İl Başkanlı-

ğı'na seçildi. Kabaktepe seçimin ardından
açıklamalarda bulunarak, "Hakikaten mut-
luluğumu, hissiyatımı ifade etmek için ke-
lime bulmakta zorlanıyorum. Dünyanın
başkenti, dünyanın göz bebeği olan İstan-
bul gibi bir şehrimizde Ak Partimizin il
başkanı olmanın huzuru ve mutluluğu
apayrı bir şey. Bunu anlatmak zor. Ancak
ne hissettiğimizi yaparak göstereceğiz. İs-
tanbulluya hizmet ederek göstereceğiz, İs-
tanbullunun alıştığı hizmet standardının
eksilmesine müsaade etmeyerek gösterece-
ğiz" dedi.

Kimse heveslenmesin!

Kabaktepe, seçim çalışmaları ve hedefleri
konusunda ise "Seçim günüymüş gibi ça-
lışacağız, aslında şifrelerini vermiş oldum.
Yani İstanbullumuzda bizim dokunmadı-
ğımız kişi, dokunmadığımız bina, dokun-
madığımız genç kadın, girmediğimiz
sokak, çalmadığımız kapı kalmayacak.
Bunlar için çok farklı yöntemlerimiz var,
çok farklı çalışma kültürlerimiz var. 20 yıl-
dır yaptığımız işleri daha da fazla hem
adet olarak çoğaltacağız, hem çeşitlilik
olarak geliştireceğiz. Ve İstanbullumuzda 

bu bahsettiğim her yere ulaşmak, her ka-
pıya dokunmak dediğimiz süreci gerçek-
leştireceğiz. Halkımız süreç içerisinde
bunların hepsini yaşayacak ve görecek.
Hedefimiz 'İstanbul biziz, biz de İstan-
bul'uz'. 2023'e kimse şimdiden heveslen-
mesin, gerek yok, seçim bizim İstanbul da
bizim" ifadelerini kullandı.

Arkadaşlarımız değerlidir

Osman Nuri Kabaktepe, “Bizim teşkilatı-
mızda görev alan arkadaşlarımızın hepsi
değerlidir" diyerek sözlerini şöyle sür-
dürdü: "'Oradan geldi, buradan geldi' bun-
lar çok anlamsız tanımlamalar ve cümleler.
Ben de bu arkadaşların, bu AK Parti dava-
sına mensup olan dava kardeşlerimizden 

birisi olarak bu görevle görevlendirildim.
En büyük değer benim bu görevle görev-
lendirilmiş olmamdır. Bunun dışından de-
ğerin tamamına 'hadi oradan, hadi oradan'
diyorum."  Kabaktepe, "Ak Parti davası, bu
milletin  davasıdır. Partimizin başarısı için
tek bir adım atmış her bir dava adamı başı-
mızın tacıdır. İstanbul'un havasını soluyan
her İstanbullu başımızın tacıdır" dedi. 

AK Parti İstanbul İl Yönetim Kuru-
lu'nda; Saadet Partisi (SP) İstanbul İl
Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu
Üyesi Fahri Şahin, SP Gençlik Kolları
Eski Genel Merkez Genel İdare Kurulu
Üyesi ve SP Eski İstanbul il Başkan Yar-
dımcısı avukat Adem Yıldırım, SP İl
Gençlik Kolları ana kademesinde ve il
yönetiminde aktif olarak görev yapan
Servet Yazıcı ve Anadolu Gençlik Der-
neği (AGD) Eski İstanbul İl Şube Baş-
kanı Ömer Faruk Günday da yer aldı.
Servet Yazıcı, Güngören AK Parti İlçe
Teşkilat Başkanı; Ömer Faruk Günday
da AK Parti Şişli İlçe Başkanı olarak
görev yapmıştı. Adem Yıldırım ise; 2001-
2003 yıllarında Saadet Partisi Gençlik
Kolları Genel Merkez Genel İdare Ku-
rulu Üyeliği, 2004-2007 yıllarında Bakır-
köy İlçe Başkanlığı, 2008-2010 Saadet
Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcılığı
görevinde bulundu. Yıldırım, Saadet

Partisi'nden 23. Dönem İstanbul 3.Bölge
Milletvekili adaylığı, 2009 yerel seçim-
lerde Bakırköy Belediye Başkan adayı
oldu. Yıldırım, Hukukçular Derneği De-
netleme Kurulu başkanlığı görevine
devam ediyor.

En genç isim Keleş

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
Genel Başkanvekili Ahmet Kaan ve İlim
Yayma Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi
avukat Selçuk Kar da yönetim kuru-
lunda yer aldı. AK Parti Eski Kadıköy
İlçe Başkanı Aydoğan Ahıkan, AK Parti
Eski Ataşehir İlçe Başkanı Mehmet
Emin Özkaya ve AK Parti Eski Şişli İlçe
Başkanı Ömer Faruk Günday ile AK
Parti Eski Sultangazi Belediye Başkanı
Cahit Altunay yönetim kurulunda yer
aldı. Yönetimin en genç isimi 29 yaşın-
daki Elif Şahin Keleş, AK Parti İstanbul
İl Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden se-
çildi. Keleş, sosyal paylaşım sitesi Twit-
ter'daki şahsi hesabından yaptığı

açıklamada; "Bugünkü kongrede AK
Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği
bir dönem daha nasip oldu. Yönetimin
en genç üyesiymişim, öyle diyorlar. Rab-
bim muvaffak etsin, mahcup etmesin.
Duanızı beklerim" ifadelerini kullandı.

Yeni bir yola çıktık

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı
Mimar Yunus Fırat Aydın ve AK Parti
İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Siyasi
ve Hukuki İşler Başkanı Dr. Sevim
Sayim Madak da, AK Parti İstanbul İl
Yönetim Kurulu'nda yer aldı. Star gaze-
tesi yazarı Halime Kökçe de, AK Parti
İstanbul İl Yönetim Kurulu'nda yer aldı.
Kökçe; "Bugün yeni bir vazife ile yeni bir
yola çıktık. Davet eden ve cesaretlendiren
Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı-
mıza ve İstanbul İl Başkanımıza teşekkür
ederim. Allah mahçup etmesin. Bu
akşam epey dua biriktirdim. Arayan,
mesaj atan, dua eden herkese çok teşek-
kür ederim. Bismillah" dedi.

YÖNETİMDE DİKKAT ÇEKEN İSİMLER VAR
Önceki gün yapılan kon-
grede AK Parti İstanbul İl

Yönetim Kurulu'nun 50 asil
üyesi belli oldu. Geçmişte

Saadet Partisi'nde aktif
görev yapan dört ismin AK

Parti İstanbul İl Yönetim
Kurulu'nda yer alması dik-

kat çekti. Star gazetesi 
yazarı Halime Kökçe de, AK

Parti İstanbul İl Yönetim
Kurulu'nda yer aldı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ,
Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde
eylem yapan Uygur Türklerini ziyaret etti.
Özdağ, "Kadim Türk yurdu Doğu Türkis-
tan, Çin'in her geçen gün artan baskı re-
jimi altında haksız, adaletsiz ve zalim
uygulamaları yaşamaktadır" dedi
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A
zerbaycan Cumhuriyeti İs-
tanbul Başkonsolosu Nar-
mina Mustafayeva, Hocalı

Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümü
nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.
Mustafayeva, açıklamasında, acıyı
dinleyenlerin üzerinden 29 yıl geç-
mesine rağmen hala acıyı hissettik-
lerini söyledi. Mustafayeva,
açıklamasında, "Görgü tanıkları,
“Allah'a yalvardım, bana yardım
etme, beni öldür diye yalvardım”
diye feryat ettiğini söylüyor. Bu
cümleyi duyunca, insan kendisine
‘bu kadarı nasıl olabilir?’ diye soru-
yor. Bu düşünceyle Hocalı’da
Azerbaycanlılara karşı olan zul-
mün boyutunu tasavvur edebiliyo-
ruz. Dünya tarihi günümüze kadar
birçok savaşlara tanıklık etmiştir.
Hocalı Katliamı, savaşlar esna-
sında uluslararası hukukun ilkeleri
ile bağdaşmayan, insani değerleri
hiçe sayan tavır ve icraatın 20’nc
yüzyılda nadir örneklerinden biri-
dir. Ermenistan Silahlı Birlikleri ta
rafından bir gecede hunharca kat-
ledilen çocuk, kadın, yaşlı sivil ra-
kamlarına baktığımızda bunu açık
şekilde tespit etmiş olursunuz" 
ifadelerine yer verdi. 

Yeni bir soykırım

"Dağlık Karabağ'da 2 bin 500 aile-
nin toplamda 7 bin kişinin yaşadığı
bir yer Hocalı" diyen Mustafayeva,
"Küçük, kendi halinde insanların
yaşadığı bir şehir. Tarım ve hayvan-
cılıkla uğraşan mütevazi insanların
yuvası, evi. 1992'nin, 25 Şubat'ı 26
Şubat'a bağlayan, tarihin değişe-
ceği, karanlık sayfalarına yeni bir
soykırımın ekleneceği o soğuk
şubat gecesi. Şehre giriş-çıkışlar
kapatılıyor ve şehir dört bir yandan
tankların ateşine maruz kalıyor.
Savunmasız kalan şehre dahil olan
Ermenistan’a bağlı askeri birlikler
sivilleri ayırmaksızın kurşuna dizi-
yor. Evlerin sığınaklarında güvende
olacaklarını düşünen kadın ve ço-
cuklar da maalesef, aynı kaderi ya-
şıyor o gece. O soğuk karlı kış
gecesinde aileleri ile ormanlardan
geçip, buzlu nehirlere girmek zo-
runda kalan Hocalı sakinlerinin
çoğu komşu Ağdam iline varmak
üzereyken, Ermeni askerleri tara-
fından kuşatılarak topluca öldürül-
müş ve bir kısmı rehin alınmıştır.
Rehin alınanların büyük kısmının
kaderi bugüne kadar bilinmemek-

tedir" açıklamasında bulundu. 

613 kişi katledildi

Ermeni askerlerinin rehin aldıkları
sivillerin kulaklarını ve burunlarını
kestiğini, gözlerini çıkardığını belir-
ten Mustafayeva, "Çocukları anne-
lerinin gözünün önünde öldürmüş,
kadınları ve yaşlıları zırhlı araçların
arkasına bağlayıp sürüklemiş, ha-
mile kadınları süngülemiştir. Bu in-
sanlık utancı haftalarca sürüyor.
Rehin alınan bin 275 kişi günlerce
işkence görüyor. Kimisi dayanama-
yıp hayatını kaybediyor ya da ca-
nına kıyıyor. Bu soykırımda, 613
Azerbaycanlı hayatını kaybetti.
Bunlardan 63’ü çocuk, 106’sı
kadın, 70’i yaşlı olmak üzere, 8 aile
tamamen yok edilmiş, 25 çocuk
her iki ebeveynini 130 çocuk ise
ebeveynlerinden birini kaybetmiştir.
Aynı zamanda bine kadar kişi ağır
yaralanmıştır. Bugün 150 kişi hala
kayıp ve kendilerinden haber alına-
mamakta. Hocalı'da öyle bir kat-
liam yaşandı ki, İnsan Hakları
İzleme Örgütü yaşananları Dağlık
Karabağ savaşında yapılan en
büyük katliam olarak tarif etti"
ifadelerini kullandı. DHA

KADINLARI 
SUNGULEDILER

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1319215)

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

9 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/83164
1-İdarenin
a)Adresi :İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 - 0212 635 11 93
c) Elektronik Posta Adresi :itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa)  :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :9 KALEM TIBBİ MALZEME

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

b) Teslim yeri :İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Kayıt ve Kontrol 
Birimi / Tıbbi Malzeme Deposu

c) Teslim tarihleri :Tüm malzemeler taraflarca sözleşmenin imzalanmasından 
itibaren partiler halinde sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun 
olarak İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Taşınır Kayıt ve 
Kontrol Birimi Tıbbi Malzeme Deposuna teslim edilecektir. 
Malzemelerin tamamı 31.12.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. 
Yüklenici, ayrıca ek bir süre verilmemişse son teslim günü kalan 
malların tamamını ilgili birimin yazılı talebini beklemeksizin teslim 
etmek zorundadır.

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

Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :24.03.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1.Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK'e bağlı oda\borsa 
tarafından düzenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
2. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/EEC MDD), Vücuda 
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği (90/385/EEC AIMDD) ve Vücut Dışında Kullanılan 
(In Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği (98/79/EC IVDD) kapsamında teklif ettikleri ürünlere ait;
a.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den  ürünün 
kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. 
b.) T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den FİRMANIN
BAYİ, ANABAYİ yada TEDARİKÇİ kodunu gösterir belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
c.) İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası
(http://ubb.iegm.gov.tr./Forms/UrunGeçmisSorgula.aspx) veya (ÜTS) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz 
Durumu sayfası (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/itha-
latçı/bayii olarak kayıtlı tedarikçi firmanın TİTUBB'a veya ÜTS’ye kayıtlı vergi/TC kimlik numarası ve
tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
3.İhale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin  SUT kodları ile teklif ettikleri ürünlerin SUT 
kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler;
Tüm kalemler için;
İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 adet numuneyi ihale esnasında teslim tutanağıyla
komisyona teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihaledeki
kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale esna-
sında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı beliritilerek,
kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden 
değerlendirilmesi açısından muhafaza edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında 
% 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat
İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

Hocalı Katliamı’nın 29’uncu yıl dönümünde Azerbaycan Cumhuriyeti 
İstanbul Başkonsolosu Narmina Mustafayeva, Ermeni askerlerinin rehin
aldıkları sivillerin kulaklarını ve burunlarını kestiğini, gözlerini çıkardığını
belirtti. Mustafayeva, "Çocukları annelerinin gözünün önünde öldürmüş,
kadınları ve yaşlıları zırhlı araçların arkasına bağlayıp sürüklemiş, hamile
kadınları süngülemiştir. Bu insanlık utancı haftalarca sürmüştür" dedi

İNSANLIK SUÇU KABUL EDİLDİ
Narmina Mustafayeva, açıklamasının
sonunda, "Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi kararında Hocalı'da ya-
şananlar, savaş suçları veya insanlık
aleyhine suçlarla eşdeğer eylemler
olarak kabul edildi. Azerbaycan Par-
lamentosu, Hocalı'da yaşananları
1994 yılında ‘soykırım’ olarak ilan etti.
Önce Umummilli lider Haydar Aliyev
ve sonrasında Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev'in üstün çabalarıyla Hocalı
soykırımının perdelenerek görmezden
gelinmesine izin verilmedi. Hocalı
Soykırımı'nın bir soykırım olduğu ger-
çeği tanıklarıyla tüm dünyanın gözleri
önüne serildi. Bir zamanlar acı gerçek

karşısında susanlar, zamanla kabul-
lenmek zorunda kaldılar. O gece 
Hocalı'da yaşananların tarihin tanıklı-
ğında aydınlanması sağlandı. Dünya-
nın 17 ülkesi ve ABD’nin 20’den fazla
eyaleti Hocalı soykırımını kınayan
karar kabul etmiştir. Bu vesileyle, kar-
deş Türkiye’ye her zaman ve her konu
da olduğu gibi bu acıyı bizimle pay-
laştıkları için teşekkür etmek isterim.
O gece Hocalı'da katledilenler ara-
mızda yoklar, hayatta kala bilenler
için ise hayat hiçbir zaman eskisi gibi
olmadı. Hocalı'nın yarası ve şehitleri-
mizin hatırası hepimizin kalbinde
daimi yaşayacaktır" dedi.

SüleymanpaşaBelediyesi, vatani
görevini yapacak olan gençlere
içinde temel gereksinimlerin yer al-

dığı asker çantası hediye ediyor. Süleymanpaşa
Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü
bünyesinde verilen asker çantası hizmeti,
ayrım gözetmeksizin askerlik çağına gelen ve
talepte bulunan tüm gençler için uygulanıyor.
Vatani görevini yapacak olan gençlerin tüm
temel ihtiyaçlarının yer aldığı asker çantasının
içinde, havlu, iç çamaşırı, tıraş takımı, çorap ve
ayakkabı boyası gibi malzemeler bulunuyor.
Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili yapılan
açıklamada, milletimiz için en kutsal görevler-
den biri olarak kabul edilen askerlik vazifesinin
her gencin gururla gerçekleştirdiği bir görev 
olduğunun altı çizilerek, Süleymanpaşa Bele-
diyesi olarak gençlerin gururuna ortak olmak
amacıyla bu hizmetin yürütüldüğü ifade 
edildi. Asker çantasının, askere alma belgesini 
gösteren her gence hediye edildiği belirtildi.

KağıthaneKaymakam-
lığı ve Kağıthane Beledi-
yesi; pandemi sürecinde

gösterdikleri üstün çaba nedeniyle
Vefa Sosyal Destek Grubunda gö-
revli zabıta memurlarını başarı bel-
geleriyle ödüllendirdi. Başarı belgesi
takdimi belediyenin meclis salo-
nunda gerçekleşirken; Kaymakam
Mustafa Koç, AK Parti Kağıthane
İlçe Başkanı Serkan Cantürk ve Be-
lediye Başkanı Mevlüt Öztekin zabı-
talarla bir araya geldi. Başkan

Öztekin programda yaptığı konuş-
mada zabıta memurlarına hitaben;
''Pandemi sürecinde yeri geldi yaşlı
vatandaşlarımızın evlerine kadar
yemek götürdünüz. Market ihtiyaç-
larını karşıladınız. Maaşlarını çekip
kendilerine teslim ettiniz. Sokağa
çıkma kısıtlamasındaki çocukları-
mızdan doğum günü olanlara pasta
alarak sürprizler yaptınız. Maske,
mesafe ve temizlik denetimleri yapa-
rak halk sağlığının korunmasına des-
tek oldunuz. Pandeminin en yoğun

olduğu dönemde en ön saflarda bu
mücadeleye ortak oldunuz. Her biri-
nizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. İnşal-
lah gayretlerimizle bu zor günleri de
en kısa sürede atlatacağız" diye ko-
nuştu. Vefa Sosyal Destek Gru-
bu'nda görevli Zabıta Müdürü,
zabıta amirleri ve zabıta memurla-
rından oluşan 50'ye yakın kişi, başarı
belgelerini Kaymakam Mustafa Koç,
AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı
Serkan Cantürk ve Belediye Başkanı
Mevlüt Öztekin'in elinden aldı.

Zabıta ekipleri
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Asker çantası belediyeden

ACININ
29’UNCU

YILI



B üyükçekmece'de koronavirüs sal-
gını ile mücadelede fedakarca
görev yaparken yaşamını yitiren

sağlık çalışanları ve Prof. Dr. Cemil Taşçı-
oğlu anısına zeytin dikim etkinliği gerçek-
leştirildi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener ve Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Dr. Hasan Akgün’ün katılımıyla ger-
çekleştirilen "Pandemi Sürecinde Hayatını
Kaybeden Şehit Sağlık Çalışanları ve Prof.
Dr. Cemil Taşçıoğlu Zeytin Ağacı Dikim
Etkinliği" Sinanoba Mahallesi’nde gerçek-
leştirildi. Ağaç dikim törenin sonrasında
şehir sağlık çalışanları için dua edildi.

Abla kardeş ilişkimiz var

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ilk
olarak Büyükçekmece Belediyesi'ni ziyaret
etti. Akşener'e Genel Başzkan Yardımcıları,
Bahadır Erdem, Ümit Dikbayır ve Genel
Başkan Danışmanı Aytun Çıray eşlik etti.
Akşener'i Büyükçekmece ağırlamaktan
büyük memnuniyet duyduğunu belirten
Hasan Akgün, "Uzun yıllardan beri abla
kardeş ilişkimiz devam ediyor. Anlamlı bir
gün için buraya geldiler. Sağlıkçılarımız için
zeytinlik yapmak istediler. Çok güzel bir
proje. Kaybettiklerimiz sağlıkçılarımız için
gerçekten üzgünüm. Merhum Cemil Taşçı-
oğlu benim aile dostumdur. Hepsine yüce
Allah'tan rahmet diliyorum. Bu projeden
ötürü de sayın Genel Başkan'ı kutluyorum"
açıklamasını yaptı. 

Sonuçta hepimiz kardeşiz

İYİ Parti Lideri Akşener ise Hasan Akgün'le
30 yıllık bir dostluğunun olduğunu belirte-
rek, "Büyükçekmece'de hiç insan ayırma-
dan, bana şu oy verdi şu vermedi demeden,
herkesin kolayca ulaştığı, derdini kolay an-
latabildiği bir belediye başkanlığı yapıyor
kendisi. Gıyabında da ben bunu çok anlat-
tım. Ben bu bölgenin milletvekiliydim. Bü-
yükçekmece'ye geldiğimizde her zaman
belediyeye davet edilirdik ve ağırlanırdık.
Seçime kadar rekabet seçim bittikten sonra
dostluk başlardı. Genç arkadaşlarımıza
örnek olsun diye söylüyorum. Günün so-
nunda siyasi rekabet biter. Kazanan hizmet
etmekle yükümlüdür. Hasan Akgün'ü örnek
göstermemin nedeni günümüzde kutuplaş-
tırma dilinin Türkiye'yi getirdiği noktadır.
Sonuçta hepimiz kardeşiz, dostuz, arkada-

şız. Siyasette rekabetin hizmet yarışı olması
lazım" açıklamasında bulundu. 

Çok güzel bir etkinlik

Daha sonra Akşener ve Akgün zeytin dik-
mek üzere Sinanoba Mahallesi'ne geçti.
Burada konuşan Meral Akşener, "Bugün
güzel bir etkinlik için buradayız. Ben hem
kendi teşkilat mensuplarımıza, hem parti-
mizin mensuplarına ama bu projemizi ha-
yata geçiren belediye başkanımıza çok
kalpten teşekkürlerimi ve şükranlarımı su-
nuyorum. Biz sağlık çalışanlarımızı başın-
dan itibaren bu Covid – 19 belasıyla ilgili
olarak özverili çalışmaları canları pahasına
büyük bir yorgunluğu göze alarak insanla-
rımıza hizmet etmelerini en uçtan en tepeye
kadar olan o çalışma grafiğinde hepsine en
derin saygılarımızı, şükranlarımızı, teşek-
kürlerimizi, minnetlerimizi sunuyorum"
dedi. 

Defalarca öneride bulunduk

"Partimiz olarak vefat eden doktorlarımızın,

hemşirelerimizin, sağlık çalışanlarımızın
Covid – 19’dan vefat eden tümünün meslek
şehidi sayılmasını defalarca önerdik" diyen
Akşener, "Geride bıraktıklarının şehit aileleri
kapsamında bakılmasını defalarca önerdik.
Onun gerçekleşmesinde başarılı olamadık
ama sayın belediye başkanımızla arkadaş-
larımızın öngörüsü olan onların hatıralarını
sonsuza kadar yaşatmayı hedeflediğimiz bu
zeytin bahçesinin oluşmasını başardık. Ben
tekrar sayın belediye başkanımıza ve arka-
daşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Her bi-
rinin hatırası aileleri kadar bizlerin de
kalplerinde yaşayacaktır. Mekanları cennet
olsun.
Allah her
birini 
peygam-
ber efen-
dimize
komşu
kılsın" 
ifadelerini
kullandı. 
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BARIŞ KIŞ

-Batı’da kapitalizme geçildi de bizde neden 
geçilemedi...
-Osmanlı’dan bu yana Türkiye’de kapitalizmin gelişme
diyalektiği...

Y azının başlığı yayına hazırladığım 4. kitaba
ait! Bu yazı da kitaptan bir alıntı. (3. Kitap,
"Her Şeyin Teorisi" önümüzdeki günlerde çıkar

sanıyorum.)
"İttihatçılar’ın ve daha sonra da Kemalistlerin

"Devleti kurtarmak" için yaptıkları şeylerle burjuva
devrimciliğinin farklı şeyler olduğunu bir türlü anla-
yamıyor bizdeki Batı kafalı aydınlar! (Onlar anlaya-
mıyor da “ötekiler”, yani son zamanlarda bunlara
reaksiyon olarak ortaya çıkan “yerli-milli” “Siyah-
türk İttihatçılar” farklı mı düşünüyorlar sanki!..
Bunlar, birbirlerinin aynadaki yansımaları gibi zıt-
düşman kardeşler bunlar!) 

Evet doğrudur, Duyun-u Umumiye’yi, kapitülas-
yonları kaldırmak “antiemperyalist” etkinliklerdir.
“Milli bir burjuva sınıfı yaratarak yeni bir ulus ya-
ratma” girişimi de öyle. Ama bütün bunları yaparken
Devlet sınıfının -İttihatçılar’ın- bir tek amacı vardır:
“Devleti -dolayısıyla da kendilerini- kurtarmak!” 

Peki, Devlete bağlı “milli bir burjuva sınıfı yaratı-
lınca” Devlet nasıl kurtulacaktır; ya da, “yeni bir
ulus” yaratmayla Devleti kurtarmak arasında nasıl
bir bağlantı bulunmaktadır?.. (Bakın, adı üstünde,
“yeni bir ulustan”, “yeni bir ulus yaratmaktan” bah-
sediliyor, yani söz konusu olan toplumsal bir mühen-
dislik faaliyetidir!.. Peki o “Mühendisi”mi
soruyorsunuz? O tabii ki Devlettir!)

Çok basit! İttihatçılar olsun, Kemalistler olsun
(son yıllarda, “Anadolu burjuvaları” olarak verdikleri
demokrasi mücadelesiyle Devleti ele geçiren, ama
daha sonra Devlet tarafından Devletleştirilerek “Si-
yahtürkler” haline gelenler de!) onlar kapitalizme
karşı falan değillerdi ki! Varsın gelişsindi kapitalizm!
Hatta bu bir zorunluluktu da! Tek bir şartları vardı
onların: Bu sürecin varolan Devleti güçlendirmesi,
onun karşısına yeni  iktidar alternatifleri  çıkarma-
ması! İşte bu yüzdendir ki, Devlete bağlı bir kapita-
lizm ve burjuvazi -Devletçi burjuvazi diyorum ben
buna- yaratma peşindeydi onlar. Öyle ki, Devlete bağlı
bu “kapitalizmle” birlikte Devlet de özünü kaybetme-
den yeni bir görünüm-kimlik kazanacaktı! “Burju-
vaysa” burjuva, “işçiyse işçi” idi, bakın işte bunların
hepsi vardı bizde de!.. Neden, Devletçi burjuvaların
ve Devletçi işletmelerde çalışan işçilerin şekillendir-
diği  bir “ulusumuz”, Devletimizin ulusu olmasındı
ki!?.. Ve de tabi bu ulus, bu “Devletin vatandaşların-
dan” oluşuyor olacaktı!

Dikkat ederseniz, hep, “ilk önce varolan” ve “her
şeyi yaratan” bir “Devlet” -Çoban- anlayışı vardır
burada! Gerisi -yani “Sürü”- ondan sonra gelir!
Yani, nasıl ki önceden varolan o Devlet kendi  burju-
valarını ve işçilerini yaratacaksa, aynı Devlet kendi
“vatandaşlarını”da  yaratacaktır!.. 

Görüyorsunuz, her şey tersinedir, bir başkadır
bizde! Denir ki, “Batı’da ne varsa bizde de var daha
ne istiyorsunuz”!? Gerçekten de, görünüşte hiçbir ek-
siğimiz yoktur! Üstelik de fazlamız bile vardır!!
Batı’da kimin böyle nev-i şahsına münhasır bir Dev-
leti vardır ki!? İşte, bu “kendinde şey” Devletimizin
“vatandaşları” olan “Beyaz ve Siyahtürk-Kürt...”
Devletçi aydınlarımızın bir türlü kavrayamadıkları
“bizi bize benzeten gerçeğimiz” budur!

Nasıl kavrasınlar ki, beyinlerinde tarihsel süreç
içinde oluşan nöronal programlarla ilgili bir sorundur
bu! Bir kere koordinat sisteminin merkezini bilinç
dışı olarak Devlet’in üzerine koyuyorsun ya, artık
ondan sonra çevrendeki her şeyi “Beyaz ve Siyah”
olarak bunun parametrelerine göre değerlendirmeye
başlıyorsun! İşte, “biz bize benzeriz”, ya da “derya
içredirler de deryayı bilmezler” sözü bunun için
uygun düşüyor bize!..” 

Peki, bu kısır döngüden 
kurtulmak için ne yapmak lazım?

Önce, bildiğimiz, ya da bildiğimizi sandığımız her
şeyden şüphelenmeye başlayacağız, her şeyi sorgula-
yacağız; ve de tabi, bunu yaparken o ana kadar üzeri-
mize giydiğimiz bütün o  “Beyaz ve Siyah” Devletçi
üniformaları da çıkaracağız, anadan doğma olaca-
ğız!.. Bir kere bunu başarın bakın göreceksiniz gerisi
kendiliğinden gelecektir!.. 

Bilişsel tarih ve toplum 
bilimlerinin esasları

Korona nedeniyle hayatını kaybeden 382 sağlık çalışanı için Büyükçekmece'de 382 zeytin ağacı diken
İYİ Parti Lideri Meral Akşener, "Defalarca sağlık çalışanlarımızın meslek şehidi sayılmasını önerdik, ama
başarılı olamadık" dedi. Belediye Başkanı Hasan Akgün ise "382 tıp insanımız insanları kurtarmaya
çalışırken can verdiler. Bugün burada 382 zeytin ağacı ebedi olarak yaşayacaktır" diye konuştu

382 SAGLIKCI ICIN
382 ZEYTIN AGACI

Zeytin dikimi sırasında konuşan Büyükıçek-
mece Belediye Başkanı Hasan akgün, Covid
- 19 nedeniyle hayatını kaybeden 382 sağlık
çalışanı adına tek tek zeytin ağacı dikildiğini
belirtti.  akgün, "İyİ Parti yöneticileri beledi-
yemizi ziyaret ederek çok güzel bir konudan
bahsettiler. adı Covid – 19’la mücadele
ederken hayatını kaybeden tıp insanlarımı-
zın, sağlık çalışanlarımızın adına Büyükçek-
mece’de onları ebedileştirmek için bir zeytin
bahçesi kurmak istediklerini ifade ettiler.
son derece heyecanlandım ve duygulan-
dım. Bu nedenle sayın Genel Başkanımız
Meral akşener’e çok teşekkür ediyorum ve
bu projeye bu noktaya getiren arkadaşla-
rıma çok teşekkür ediyorum. Kaybettiğimiz
değerlerden üç tanesi benim çok kıymetli
abilerimdir. 382 tıp insanımız insanları kur-
tarmaya çalışırken can verdiler. Hepsini

şükranla, saygıyla, min-
netle anıyoruz. ruhları
şad, mekanları cennet
olsun. Bugün burada
382 zeytin ağacı ebedi
olarak yaşayacaktır.
Projenin sahibi İyİ Parti
Genel Başkanımız sayın
Meral akşener ve eki-
bine teşekkür ediyorum"
dedi. 

ONLAR BiZi 
KURTARIRKEN 
CAN VERDiLER

UKOME’DEN 2. KEZ RET
İBB, elektrikli scooter 

işletmeciliğine ve kullanımına
düzenleme getirmek amacıyla
hazırladığı yönergeyi, 8 aydır
yönetmelik yayınlanmaması 
nedeniyle ikinci kez UKOME 

gündemine getirdi. Hükümet 
temsilcileri, ilgili kanunun mart

ayında çıkacağını belirterek, 
yönergenin kabulüne oy kullanmadı

Şehir hayatında gün
geçtikçe yoğunlaşan mo-
torlu araç trafiği ve yolcu

hareketliliğinin artmasına bir de pan-
demi şartları eklenince, elektrikli
scootera olan talep arttı. E-Scooter-
lar kentlilere kısa mesafede hareket
özgürlüğü ve virüslerden korunma
imkanı sunarken, trafiğin ve toplu
ulaşımın yükünü de hafifletiyor. Bu
gelişmelerden yola çıkan İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım
Daire Başkanlığı, İstanbul’da yaygın-
laşmaya başlayan elektrikli scooter
işletmeciliğine düzenleme getirmek
üzere Avrupa ve Amerika’da benzeri
tüm yönergeleri inceleyerek bir yö-
nerge hazırlamıştı. Metni sektörde
hizmet veren 7 e-scooter firması ile
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gön-
deren İBB, firmalardan gelen geri
dönüşleri dikkate alarak metne son
şekil vermiş ve tekrar Bakanlığa ilet-
mişti.

Bakanlığa iletildi

Oluşturulan yönerge 25 Haziran
2020 tarihinde yapılan UKOME’ye
sunulmuş ve yönerge oylama sonra-
sında alt komisyona havale edilmişti.

Üyelere yönergenin sunumu yapıl-
mış ve komisyon üyeleri de bakanlık-
ların bu konuda çalışma yaptığını
dile getirilmişti. Temmuz ayında ye-
niden UKOME gündemine sunulan
metin, Hükümet temsilcilerinin oy-
ları ile reddedilmişti. İlerleyen süreçte
konu Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakan-
lığı uhdesine alındı. Aralık 2020’de
TBMM gündemine getirilen “Tür-
kiye Çevre Ajansının Kurulmasına
Dair Kanun Teklifi“ kapsamında,
elektrikli scooterlar (e-skuter) Kara-
yolları Trafik Kanunu’na bir araç
olarak dahil edildi. Kullanım yaşı 16,
kullanım alanları ise bisiklet yolları ve
50km/s hız altı karayolları olarak ta-
nımlandı.  Aynı ay, Ulaştırma ve Alt-
yapı Bakanlığı tarafından ilgili
kurumlara ve büyükşehir belediyele-
rine “Paylaşımlı Elektrikli Skuter İş-
letmeciliği Yönetmeliği” gönderilerek
görüş istendi. İBB Ulaşım Daire
Başkanlığı, yönetmelik taslağı ile ilgili
görüşünü aralık ayı içinde 
Bakanlığa iletti.

2. kez gündeme geldi

İstanbul’da elektrikli scooter yöner-

gesinin hazırlanarak UKOME’ye su-
nulmasının üzerinden yaklaşık 8 ay,
İBB’nin son görüşünü Bakanlığa ilet-
mesinin ardından 2 ay geçmesine
rağmen, e-scooter işletmeciliğine dair
herhangi bir düzenleme getirilmedi.
İBB, bu nedenle hazırladığı Elektrikli
Scooter Paylaşım Sistemi Yöner-
gesi’ni ikinci kez UKOME günde-
mine getirdi. Hükümet temsilcileri,
kanunun gelecek ay çıkacağını, ka-
nundan sonra yönetmelik ve yönerge
olması gerektiğini belirterek, teklifin
alt komisyona havale edilmesini is-
tedi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Orhan Demir ise, 8 aydır beklendi-
ğini, trafikte denetim yapılamadı için
ölümler olduğunu belirterek, yöner-
geyi Bakanlığa verdiklerini hatırlattı.
Çıkacak kanunun kapsamının
hemen hemen aynı olduğunun altını
çizen Demir, “Zaten kanun çıkınca
yönerge boşa çıkacak. Ya da gerekli
düzeltmeler yapılacak. Ancak, bu sü-
rede scooter kullanan gençler ölmeye
devam edecek” dedi. Yönergenin ka-
bullü, Hükümet temsilcilerinin oy
çokluğuyla reddedildi. Yönerge, yeni-
den değerlendirilmek üzere oy birli-
ğiyle alt komisyona havale edildi. 

Aktaş çocuklara 
bisiklet dağıttı
'Esenyurt Güvenli Şehir' projesi kapsamında Kıraç 
Ortaokulu'ndaki çocuklara bisiklette güvenli sürüş eğitimi 
verildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve polis ekipleri,
eğitime katılan çocuklara bisiklet ile oyuncak hediye etti

EsEnyurt'ta İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü koordinesinde 'Esenyurt Güvenli Şehir'
projesi hayata geçirildi. Özellikle sosyo-ekonomik

durumu kötü ve dezavantajlı çocukları desteklemek amacıyla
hayata geçirilen proje kapsamında bugün Kıraç Ortaokulu'nda
okuyan çocuklara bisiklette Güvenli sürüş Eğitimi verildi. Et-
kinliğe İstanbul Emniyet Müdürü Zafer aktaş, Esenyurt İlçe
Emniyet Müdürü recep tepebaşı ve çocukların aileleri katıldı.
Polislerden ve eğitmenlerden eğitimlerini alan 25 çocuğa bi-
siklet ile oyuncak hediye edildi. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer
aktaş etkinlikte yaptığı konuşmada, "İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü olarak çocuklarımızın huzurlu ve güvenli bir ortamda, top-
luma faydalı bireyler olması amacıyla bir proje faaliyete
geçirdik. Bu projeler kapsamında, Esenyurt ilçemizde çocukla-

rımıza, şehir hayatına faydalı olması amacıyla
toplum Destekli Şube Müdürlüğü tarafından
'Güvenli sürüş Eğitimi' verildi. Bu eğitimde ba-
şarılı olan 25 çocuğumuza da bisiklet hediye
ediyoruz" dedi. yapılan konuşmanın ardından
Emniyet Müdürü aktaş, Kıraç Polis Merkezini 
ziyaret etti.

Hocalı Soykırımı fotoğraf sergisi 

1992'de Azer-
baycan'ın Dağlık
Karabağ Bölge-

si'ndeki Hocalı'da yapılan
katliamı anmak amacıyla fo-
toğraf sergisi düzenlendi. İs-
tiklal Caddesi’nde açılan
sergiye Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız
ve Azerbaycan Cumhuriyeti
İstanbul Başkonsolosu Nar-
mina Mustafayeva katıldı.
Sergide konuşan Beyoğlu
Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, "Dostluk acı ve tatlı
günde birlikte olmayı gerek-

tirir. Azerbaycan’daki kar-
deşlerimizle akrabayız. Azer-
baycan’da gerçekleşen her
kötü olay bizim bağrımızda
yanar. Kardeşlerimizin her
zaman yanında yer almak
elbette bizim görevimiz. Ho-
ca’lı katliamını yapanları bir
kez daha lanetliyoruz. Dili-
yorum ki bir daha bu acılar
yaşanmasın. Dünyanın hiç-
bir yerinde kardeşlerimize
zarar gelmesin. Bugün
hüznü paylaşıyoruz. Hoca’lı
katliamını tekrar hatırlatmak
için buradayız" dedi.

Büyükçekmece
Sinanoba’da
zeytin ağacı
diken Akşener,
“Çok güzel bir
etkinlik” dedi.
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BİR DOKUNUŞTAN FAZLASI

2011 yılında üretime 
başladı. Üretimini İstanbul
Hadımköy’de 14 bin metre-
kare kapalı alanda kurulmuş
fabrikasında yüksek kalitede
gerçekleştirmektedir. Ürün
gamını 3 farklı dizaynda
anahtar ve priz serisi, 
sıvaaltı anahtar serisi, 
grup priz serisi ve aksesuar
serileri oluşturmaktadır.
Mono Elektrik bu alanda en 
modern teknolojiye sahip,
kalite laboratuar ekipmanları
ile ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemine sahiptir. Ürettiği
tüm ürünlerin marka ve 
dizaynları Türk Patent 
Enstitüsü tarafından 
tescillendirilmiştir.

Adres : Akpınar 
Sanayi Bölgesi - Yassıören 
Mahallesi Hadımköy Cad.

No:162 Arnavutköy / İSTANBUL 

E Posta : info@monoelectric.com.tr  
E Posta 2 : export@monoelectric.com.tr

Telefon : 0 (212) 549 84 78  
Faks : 0 (212) 549 84 04 

@monoelectrictr

@monoelectrictr

@monoelectricofficial

@monoelectricofficial

www.monoelectric.com.tr www.monoaydinlatma.com.tr
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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ok-
lahoma eyaletinde 3 kişiyi öldürmekle
suçlanan 42 yaşındaki Lawrence Ander-

son, komşusunu öldürüp kalbini akrabalarına yedir-
mek için pişirdiğini itiraf etti. Anderson, 9 Şubat’ta
41 yaşındaki Andrea Lynn Blankenship’ı Oklahoma
eyaletindeki Chickasha şehrindeki evinde bıçaklaya-
rak öldürdü. Blankenship’in evinden ayrılan Ander-
son, yanında yaşadığı akrabasının evine gitti.
Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu'nun arama iz-

ninde Anderson'ın, 'kalbi kendi evine götürdüğü ve
ailesine yedirmek üzere kalbi patatesle pişirdiği' be-
lirtildi.

Adam tam bir piskopat

Yerel medyada çıkan habere göre, 2017 yılında 20
yıl hapis cezasına çarptırılıp, Ocak ayında erken salı-
verilen Anderson’ın o zamandan beri akrabaları Del-
sie Pye ve Leon Pye ile yaşadığı ifade edildi.
Oklahoma Eyalet Soruşturma Bürosu’na göre, An-

derson daha sonra, 67 yaşındaki Leon Pye ve onun 4
yaşındaki torunu Kaeos Yates’i öldürdü. Delsie
Pye’nin de iki gözünden bıçaklandığı ancak saldırı-
dan sağ kurtulduğu ifade edildi. Anderson’ın cinayet-
leri işlediği gün gözaltına alındığı belirtildi.Hastaneye
kaldırılan Anderson’un, suçunu itiraf etmesi üzerine
2 gün sonra Blankenship’in cansız bedeni bulundu.
Anderson’un Grady şehir hapishanesinde bulunduğu
ve ‘uyuşturucu, aile içi şiddet’ gibi suçlardan sabıka
kaydığı olduğu belirtildi. DHA

Komşusunu öldürüp, kalbini akrabasına yedirdi!ABD’nin Oklahoma
eyaletinde 3 kişiyi

öldürmekle suçlanan
42 yaşındaki Lawrence
Anderson, komşusunu

öldürüp kalbini
akrabalarına

yedirdiğini itiraf etti

Azerbaycan'a
destek mesajı

TÜRK Konseyi Genel Sekreteri
Baghdad Amreyev, diplomatik te-
maslar çerçevesinde Ankara'da bu-

lunan Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun
Bayramov ile biraraya geldi.Toplantı sırasında,
Genel Sekreter ve Dışişleri Bakanı, Örgütün
mevcut çalışma programında yer alan çeşitli
konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel
gündemdeki öncelikli meseleler hakkında
görüş alışverişinde bulundu. Taraflar, Mart
2021 sonunda Türkistan'da düzenlenmesi
planlanan Türk Konseyi Zirvesi gayri resmi ve
bu yılın sonbaharında İstanbul'da yapılması
planlanan olağan zirve de dahil olmak üzere
yaklaşan önemli etkinliklerin hazırlıklarını ele
aldı. Dışişleri Bakanı ve Genel Sekreter, Türk
Konseyi Üye Devletleri arasında gelecekteki iş
birliği stratejisine de değindi. B.Amreyev ve
Bakan Bayramov, Üye Devletler arasında iş-
birliğini derinleştirecek, ortak çaba ve karşılıklı
desteği artıracak girişimlerin devamı konu-
sunda mutabık kaldı.

A BD'deki Brookings Enstitüsü'nün
"Orta Doğu ve Yeni ABD Yöne-
timi" başlıklı çevrimiçi konferansına

katılan Salih, terör örgütü DAEŞ'e karşı
görevin henüz tamamlanmadığını, Suri-
ye'de terör hücrelerinin bulunduğunu ve te-
röre karşı savaşın devam etmesi gerektiğini
ifade etti. Salih, "Irak ve ABD hükümetleri,
ülkede kalıcı olarak yabancı güçlerin varlı-
ğını istemiyor." dedi İran'la ilişkilerinin
Irak'ın ve komşularının istikrarına yol açaca-
ğını umduğunu kaydeden Salih, ülkesinin
"vekalet savaşlarına sahne olduğunu" vur-
guladı. Ülkesinin Körfez İşbirliği Konseyi
ülkeleri ile ilişkilerini güçlendirmek için çalış-
tığına dikkati çeken Salih, Irak'ın bölgede
önemli bir rol oynayabileceğini kaydetti. Ay-
rıca Salih, merkezi hükümet ile Irak Kürt
Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki ilişki-
lerin sorunlu olduğunu aktardı. ABD'deki
Brookings Enstitüsü'nün 22 Şubat'ta başla-
yan "Orta Doğu ve Yeni ABD Yönetimi"

başlıklı çevrimiçi konferansının 26 Şubat'ta
sona ermesi bekleniyor.

3 bin asker var

ABD'nin, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havali-
manında düzenlediği hava saldırısında İran
Devrim Muhafızları bünyesindeki eski
Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Sü-
leymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı
Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürmesi üze-
rine Irak parlamentosu ülkedeki yabancı as-
keri varlığına son vermek için harekete
geçmişti. Irak parlamentosu 5 Ocak'ta oy
çokluğuyla ülkedeki yabancı askeri varlığını
sona erdirmeyi kararlaştırmıştı. ABD Sa-
vunma Bakan Vekili Christopher Miller,
ABD'nin, Afganistan ve Irak'taki asker sayı-
sını 15 Ocak 2021 itibarıyla 2 bin 500'e dü-
şüreceklerini açıklamıştı. Terör örgütü
DEAŞ'a karşı ABD öncülüğünde kurulan
koalisyon, Irak'ta 2 bin 500'ü ABD askeri
olmak üzere 3 bin asker bulunduruyor.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, ülkenin ve ABD'nin kalıcı
olarak yabancı güçlerin varlığını istemediğini ve terör örgütü
DAEŞ ile mücadeleye devam edilmesi gerektiğini belirtti

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad
Amreyev, Türkiye’ye ziyarette bulunan
Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun
Bayramov ile dün Ankara’da bir
görüşme gerçekleştirdi

Cinayet her
an çözülebilir

ABD’DE Beyaz Saray Basın Söz-
cüsü Jen Psaki, 2018 yılında İstan-
bul’daki Suudi Arabistan

Konsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal
Kaşıkçı’nın cinayetine ilişkin Ulusal İstihbarat
Direktörlüğü tarafından hazırlanan raporun
yakında sunulmasının beklendiğini açıkladı.
ABD’de Beyaz Saray Basın Sözcüsü Jen
Psaki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
Ulusal İstihbarat Direktörlüğü’nün Cemal Ka-
şıkçı cinayetine ilişkin hazırladığı raporun ya-
kında yayınlanmasının beklendiğini ifade etti.
Psaki, “Bu raporun gizliliğinin kısa sürede kal-
dırılmasını ve yayımlanmasını bekliyoruz.
Ancak şu anda net bir zaman yok” ifadelerini
kullandı. Psaki, ABD Başkanı Joe Biden’ın,
Suudi Arabistan Kralı Salman ile telefonda
görüşeceğini belirtti. ABD Merkezî İstihbarat
Teşkilatı (CIA), daha önce Kaşıkçı cinayetini
direkt olarak Suudi Arabistan veliaht prensi
Muhammed bin Selman ile ilişkilendirmişti.

IRAK YABANCILARI
ISTEMIYOR

ABD güçlenecek!
Biden, Amerikan imalatının güçlendirilmesinin ve kritik ürünlerde
yabancı ülkelere bağımlı olunmamasının önemine dikkati çekti

ABD Başkanı Joe
Biden, yüksek kapasi-
teli batarya, ilaç, kritik

mineraller ile otomobil, telefon
ve askeri teçhizat gibi ürünlerde
kullanılan yarı iletkenlerin teda-
rik zincirini güçlendirerek imalatı
artırmayı amaçlayan yeni bir ka-
rarname imzaladı. Kritik ürün-
lerde Amerika'nın ithalata
bağımlı hale gelmesini bir ulusal
güvenlik ve ekonomi riski olarak
gören Biden, tedarik zincirinin
dayanıklılığı ve güvenilirliğini ar-
tırmaya yönelik bir adım attı. Bu
kapsamda Biden, yüksek kapasi-
teli batarya, ilaç, kritik mineraller
ile otomobil, telefon ve askeri
teçhizat gibi ürünlerde kullanılan
yarı iletkenlerin tedarik zincirini
güçlendirerek imalatı artırmak
amacıyla yeni bir kararname im-
zaladı. Söz konusu kararnameyi
imzalamadan önce kısa bir ko-
nuşma yapan Biden, Amerikan

imalatının güçlendirilmesinin ve
kritik ürünlerde yabancı ülkelere
bağımlı olunmamasının öne-
mine dikkati çekti. Biden, "Ame-
rikan halkı, ister arabaları, ister
reçeteli ilaçları veya marketten
aldıkları yiyecekler olsun, aldık-
ları mal ve hizmetlerde asla sı-
kıntıyla karşılaşmamalıdır." dedi.

37 milyar dolarlık 
fon ihtiyacı

Kararnamenin ABD'nin tedarik
zincirindeki kırılganlıkları gider-
meye yardımcı olacağına işaret
eden Biden, "Dayanıklı, çeşitli ve
güvenli tedarik zincirleri, yerli
üretim kapasitemizi yeniden
canlandırmamıza ve iyi maaşlı
işler yaratmamıza yardımcı ola-
cak." diye konuştu. Biden, bunun
sadece yerel kapasiteyi güçlen-
dirmekle kalmayacağını aynı za-
manda Amerikan şirketlerinin
mallarını ihraç etme fırsatını da
artıracağını vurgulayarak, teda-
rik zincirinin bir noktasındaki
küçük bir aksaklığın bile zincirin
dışında etkilere de neden olabile-
ceğini anlattı. Son zamanlarda
çip tedarikinde sıkıntı yaşandı-
ğına dikkati çeken Biden, yarı
iletken olarak adlandırılan çiple-
rin tedarikinde yaşanan sorunun
otomobil üretiminde gecikme-
lere neden olduğunu ifade etti.
Biden, "Bu tedarik zincirlerinin
güvenli ve güvenilir oldu-
ğundan emin olmalıyız."
dedi. Yarı iletken tedari-
kinde yaşanan sıkıntının 
çözümüne yönelik 
sektör liderleriyle 
birlikte çalışılması için de
talimat veren Biden, 
çip üretimini güçlendir-
meye yönelik yasa 
tasarısı için 37 milyar
dolarlık fon ihtiyacı 
olduğunu ve bunun 
sağlanması için baskı 
yapacaklarını kaydetti.
DHA

Japonya'da adam
kayırmacılık yok
Japonya'da Başbakan Suga Yoşihide'nin
oğlunun çalıştığı bir uydu firması per-
sonelince, lüks restoranlarda ağırlanan
ve hediyeler verilen İçişleri ve İletişim
Bakanlığı bürokratı 11 kişi cezalandırıldı

KYODO ajansının haberine
göre, haftalık yayımlanan ulusal
bir dergide, Başbakan Suga Yo-

şihide'nin uydu yayın firması Tohokus-
hinsha Film'de çalışan oğlu Suga Seigo
tarafından, bakanlık çalışanlarına hediyeler
verildiği iddiaları üzerine başlatılan iç so-
ruşturma sonuçlandı. Buna göre, lisansı
bakanlıkça onaylanan Tohokushinsha Film
çalışanları ile Suga Seigo tarafından, 39
ayrı etkinlikte pahalı restoranlarda ağırla-
nan ve çeşitli hediyeler verilen 11 bakanlık
bürokratı, farklı zamanlarda ulusal kamu
hizmeti etik yasasını ihlal etti. Suga Sei-
go'nun, firmanın Temmuz 2016 ile Ara-
lık 2020 arasında, 600 bin yenden (5
bin 660 dolar) fazla bütçeyle düzen-
lediği etkinliklerin, 21'ine katıldığı
tespit edildi. Soruşturmaya ilişkin
basın mensuplarına konuşan
Başbakan Suga, oğlunun
olaya karışmasına yönelik ha-
berinin olmadığını belirte-
rek, "Olay etik yasasını
ihlale edilmesine yol açtı.
Gerçekten üzgünüm ve
halk nezdinde özür
dilerim." dedi. Yasayı
ihlal eden bakanlık 
bürokratlarına
uyarı ve maaş
kesintisi 
kapsamında
çeşitli 
cezalar 
verildi.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1316209)

Bayrampaşa İlçesi, Cevatpaşa Mahallesi, 
203 sayılı parselin bir kısmının ‘Yönetim 
Merkezleri (Emniyet alanı) alınmasına 
ilişkin 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi 
Büyükşehir Belediye Başkanı’nca 24.11.2020
tarihinde onanmıştır.

T.C.
BAYRAMPAŞA BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI’NDAN

İtalya'da 4 şirketin
yemek dağıtımlarını
yapan kuryelere yöne-

lik iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği
belirlendi. İtalyan yargısı, internet üs-

tünden yemek siparişi hizmeti
veren 4 şirkete, kuryelerine yöne-

lik iş güvenliğini sağlamadıkları ge-
rekçesiyle toplam 733 milyon avro

para cezası uygulanmasına hükmetti.
Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yü-

rüttüğü soruşturma kapsamında, çevrim
içi yemek siparişi hizmeti sunan JustEat,

Uber Eats, Glovo, Deliveroo şirketlerinin
yemek dağıtımlarını yapan kuryelere yönelik

iş güvenliği kurallarını ihlal ettiği belirlendi.
Buna göre, söz konusu 4 şirkete toplamda 733

milyon avroluk para cezası verilmesi kararlaştı-
rıldı, ayrıca şirketlerin 90 gün içinde 60 bin kuryeyi

geçici sözleşmeyle işe alma zorunluluğu getirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Milano Cumhuriyet Başsavcısı
Francesco Greco, "Kuryeler köle değil. Artık onların yasal koru-
maya ihtiyacı olan vatandaşlar olduklarını söyleme zamanı
geldi." dedi. Söz konusu soruşturmanın, şirketlerin 2017-2020
dönemindeki faaliyetlerini kapsadığı belirtildi.

İtalyanlar ceza kesti

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, terör örgütü DAEŞ'e karşı görevin henüz 
tamamlanmadığını, Suriye'de terör hücrelerinin bulunduğunu ve teröre karşı 

savaşın kararlılık içerisinde devam etmesi gerektiğini ifade etti.

Suga
Yoşhide

Joe
Biden

Cemal
Kaşıkçı
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İ stanbul'un geçmişten bugüne
sahip olduğu kültürel doku-
sunu, geleneksel ve modern bir

üslupla eserlerine yansıtan yurt içi
ve yurt dışında 17 karma sergiyle 11
kişisel sergiye imza atan 52 yaşın-
daki ressam Cemal Toy, Dünya
Ressamlar Günü dolayısıyla AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
sanat hayatını, resim anlayışını ve
sosyal sorumluluk projelerini an-
lattı. Cemal Toy, Kütahya'da dün-
yaya geldiğini ve çocukluğunda
kendisini hep resim yaparken hayal
ettiğini belirterek, "Gençliğimde, ya-
tılı okullarda kaldığım dönemlerde
bütün arkadaşlarımın resim ödevle-
rini yapardım. Mimar Sinan (Güzel
Sanatlar) Üniversitesini kazandık-
tan sonra, öğrenciliğimin ilk yılla-
rından itibaren İlhami Atalay Sanat
Galerisi'nde atölye çalışmalarına
katılmamla birlikte profesyonel ola-
rak sanat serüvenim başlamış
oldu." açıklamasını yaptı. Atalay'ın
atölyesinin Sultanahmet'te olması
dolayısıyla eserlerinin dünyanın pek
çok yerinde koleksiyonerlerle bu-
luşma fırsatını yakaladığını aktaran
Toy, şunları kaydetti: "Daha sonra
kendi atölyemi de Küçük Ayasof-
ya'nın orada bir yerde açtım. Yakla-
şık 24 yıla yakın bir süredir
buradayım. Sultanahmet, dünyanın
vitrini, en nadide güzel eserlerin ol-
duğu bir coğrafyada bir vitrin
adeta. Burada bir atölyeye sahip
olmak bir sanatçı için çok büyük
avantaj. Çünkü dünyaya açılma fır-
satı yakalıyoruz ve bir kültür elçisi
gibi çalışıyoruz. Adeta ülkemizde,
medeniyetimizde yok olmaya yüz
tutmuş imajları, eşsiz sanat eserleri-
mizle temsil etmeye çalışıyoruz.
Bütün gayretimiz, amacımız bu." 

Sanatçı Toy, 1991'de üniversiteden
mezun olduktan sonra sergi açmak
istediğini fakat belli semtlerdeki ga-
lerilerin sadece referans sahibi ve
belli bazı görüşlere sahip olanları
kabul ettiğini dile getirerek, "Biz, İl-
hami Hoca ile Sultanahmet'te bu
işleri devam ettirdik. Bizim resimler,
dünyanın her tarafında koleksiyon-
larla buluşurken maalesef bize sergi
açmayan galeriler, dar bir alanda
hapsolmuş vaziyette bekledi." diye
konuştu. Her eserinde İstanbul'u
anlattığının altını çizen Toy, "Küçük
Ayasofya'yı, Sultanahmet'i ve bizim
Türk tipi evleri, Osmanlı'daki yalı-
ları, hem Matrakçı Nasuh'un üslu-
buyla hem de Paul Klee veya
(Henry) Matisse'in yaklaşımıyla iç
içe geçmiş motifler ve kompozis-
yonla yepyeni bir sanat sentezi ola-
rak karşımıza çıkarıyorum."
değerlendirmesinde bulundu.
Cemal Toy, büyük sanatçıları,
büyük nehirlere benzeterek, "Büyük
ressamlar, büyük sanatçılar, akıttık-
ları vadilere hayat verirler ve eşsiz
bir manzara, imkan sunarlar.
Orada yaşam değişir, güzelleşir.
Yaptıkları eserlerle eşsiz hatıralar
bırakırlar." dedi. Yaklaşık 25-30 yıl-
dır Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde
sergiler açtığını söyleyen Toy, bir ta-
raftan öğrenci yetiştirirken, sosyal
sorumluluk projelerinde de yer al-
maya çalıştığını ifade etti.

Mutluluğu renklerden anlarız 

Toy, dünyanın çok farklı bölgele-
rinde öğrencileriyle birlikte "Hayal-
lere Değen Resimler Projesi"
kapsamında mağdur çocuklar
resim yaptıklarına dikkati çekerek,
şunları söyledi: "İlhami Hoca ve
yaklaşık 12 sanatçıyla beraber ço-

cuklarla sanat terapileri yaptık. Sa-
natın bu iyileştirici yönünü kullan-
mak istedik. Bu vesileyle örneğin
hiç konuşmayan, travma geçirmiş
çocuklar, hem oyun hem de resim
çalışmalarıyla bir müddet sonra ko-
nuşmaya başladı. Hiç unutamıyo-
rum, bir çocuk 'Renkler hayattan
daha güzel.' diye bir şey yazmıştı
kağıdına. Yani hayatta bu güne
kadar hep acı, hüzün, burukluk
görmüş. Aslında resim, onu bam-
başka yere taşıyor. Mesela Afrika'da
çok zor şartlarda yaşayan ailelerin
çocuklarıyla yaptığımız atölyede
şunu fark ettik: Her renkten boyalar
götürmüştük ama en çok siyah
boya kullanılmış ve tükenmişti.
Çünkü dünyaları öyle çok aydınlık
değil. Aslında bir çocuğun mutlulu-
ğunu onun kullandığı renklerden
anlarız. Orada siyah renkleri tercih
ettiler." Dünya Ressamlar Günü ve-
silesiyle sanatçılara destek olun-
ması çağrısında bulunan Toy, "Türk
resminin geleceğini çok parlak gö-
rüyorum. Pek çok galeri, kültür
merkezi açıldı. Güzel sanatlar lise-
leri açıldı. Çocukları teşvik için ya-
rışmalar düzenleniyor. Çok başarılı
öğrenciler yetişiyor bizler de onlara
destek olmaya çalışıyoruz” dedi.

TiyaTro, sinema ve dizi
oyuncusu Aytaç Ar-
man'ın vefatının ardından

iki yıl geçti. Gerçek adı Veysel İnce
olan Arman, Remzi ve Müzeyyen
İnce çiftinin çocuğu olarak, 22 Hazi-
ran 1949'da Adana'da dünyaya geldi.
Aytaç Arman, Birinci İnönü İlk-
okulu’nda başladığı eğitimine Ada-
na'da Erkek Sanat Enstitüsü'nde
devam etti. Verdiği bir röportajda,
"İlkokuldan sonra teknik okullarda
okudum. Yapılanmanın temelinde
geometri ve matematik, giderek loga-
ritma, trigonometrik değerler ve den-
geler olduğunu öğrendim." diyen
usta sanatçı, Adana Erkek Lisesine
başladığı lise eğitimini İstanbul Sanat Enstitüsü’nde
tamamladı. Sanatçı Arman, 1966'da Tarsus'ta boya
fabrikasında çalıştı. Üniversiteyi 1969'da kazanan
Arman, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümünü tamamlamadan, 3. sınıftay-
ken ayrıldı. Ekonomik yetersizlikten dolayı eğitimini
sürdüremediği için tesadüfen sinemaya başladığını
her fırsatta dile getiren usta sanatçı, 1969’da Ekstra
Ekspres Gazetesi, 1971'de ise Ses Dergisi'nin açtığı
yarışmada ikinci seçildi.

Çocukluğum sinemayla başladı 

Aytaç Arman, Tarık Akan'ın birinci seçildiği Ses Der-
gisi yarışmasına değindiği bir açıklamasında, şunları
söylemişti: "Bizim çocukluğumuz sinemayla başladı.
Gençliğimiz de sinemayla devam etti. Hayatımızda si-
nema, bir de fotoroman kültürü vardı. Ben sinema-
dan önce fotoromanda da oynadım. Sonra 1971'de
bir derginin yarışmasıyla sinemaya başladım. Daha
önce de bir yarışmaya beni arkadaşlarım itmişlerdi,
orada da ikinci olmuştum. O düzmece bir yarışmay-
mış sonradan anlaşıldı. Birinci olmam gerekirken beni
ikinci yapmışlar. Sonra bu yarışmada ikinci oldum.
Tabii ancak ikinci olabilirdim. Çünkü Tarık Akan çok
yakışıklıydı. Türk sinemasının oyuncu kaynağı da ya-
rışmalardan ibaretti zaten. Bir de tiyatro oyuncuları-

mız vardı destek olan. Ben de öyle başla-
dım." Yılmaz Güney'in 1971 yapımı,
"Baba" filminde oynadığı karakterle üne
kavuşan sanatçı,1 981'de senaryosunu
Yılmaz Güney'in yazdığı "Düşman" adlı
filmle Sinema Yazarları Derneği'nden
(SİYAD), "En İyi Erkek Oyuncu" dalında
ödül aldı. Kariyeri boyunca birçok ödüllü
filmde rol alan Arman, başrollerini Peri-
han Savaş'la paylaştığı, 1974'te 11. An-
talya Altın Portakal Film Yarışması'nda
"En iyi 2. Film" ödülünü alan "Bedrana"
filmine dair şu bilgileri vermişti: "O filmde,
Süreyya Duru yapımcı yönetmendi. As-
lında Yılmaz Güney'le Türkan Şoray'ı bir
araya getirmek istiyorlardı o dönem. 'Bu
filmde olur mu?' diye düşündüler ama ne-

dense olmadı. Sonra genç kadrolara karar verdiler.
Yeni isimler olsun dediler ve Perihan'la (Savaş) ben
oynadık. Süreyya Duru, 'Baba' filminde beni izledik-
ten sonra İhsan Yücel'e benden bahsetmiş. Kim oldu-
ğumu sormuş. 'O çocuğu ben sana getiririm,
gördüğün zaman çok şaşırırsın.' demiş İhsan Yücel.
İhsan Yücel beni götürdü ona. Böyle bir baktı sonra
'Affedersin.' dedi, lambayı çevirip baktı. O film bir dö-
nemin de başlangıcıdır."

Birçok ödül kazandı

Arman'ın başrolleri Semra Özdamar'la
paylaştığı,"Kara Çarşaflı Gelin" filmi, 1977'de 14. An-
talya Altın Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Film"
ödülünü kazandı. Ömer Kavur'un "Gece Yolculuğu"
filminde başrol oynayan sanatçı, 1988 Antalya Altın
Portakal Film Yarışması'nda "En İyi Erkek Oyuncu"
ödülüne değer görülürken, yapım da "En İyi Film"
ödülünü aldı. Zarif bir beyefendi olarak anılan
Arman, 100'ün üzerinde filmde rol aldığı sinemanın
yanı sıra, televizyon dizilerinde de oynadı."Toplumda
iz bırakanlar emek harcamışlardır." diyen Arman, bir
röportajında ise "Sanatçı ile oyuncu arasındaki farkı
atlamamak lazım. Gerçekten ürettiğiniz eseriniz
olursa geleceğe kalırsınız. Sanatçı kalıcı olandır ama
oyuncu değil." ifadelerini kullanmıştı. 

Aytaç Arman unutulmuyor

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1318625)

YAZLIK İŞ ELBİSELERİ
İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SAN. VE TİC. A.Ş.

YAZLIK İŞ ELBİSELERİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/102579
1-İdarenin
a) Adresi :Paşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No:74 Şişli 34379 . ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2123682600 - 2122317614
c) Elektronik Posta Adresi :meyilmaz@istac.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :89 KALEM YAZLIK İŞ ELBİSELERİ MAL ALIMI

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

b) Teslim yeri :Odayeri İSG depo Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Teslim tarihi :Ürünlerin teslimatı Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde yapılacaktır. 

Teslimat tarihi işe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günüdür. Tedarikçi, 
İdareyle kumaş, logo, model mutabakatı yaptıktan sonra ürünlerin seri 
üretime başlamadan önce her bir ürün kalemi için iki (2) adet şahit numune 
yapmalıdır. Teslimat hafta içi günlerde saat 09:00 ve 13:00 arasında 
yapılmalıdır. Belirtilen gün ve saat dışında mal kabulü yapılmaz.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Paşa 

Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :22.03.2021-15:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 
Paşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı No:74 34379 Şişli / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların 
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
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Ressam Toy, "Küçük Ayasofya'yı, Sultanah-

met'i, Osmanlı'daki yalıları, hem Matrakçı
Nasuh'un üslubuyla hem de Paul Klee veya
Matisse'in yaklaşımıyla iç içe geçmiş motif-

ler ve kompozisyonla yepyeni bir sanat 
sentezi olarak karşımıza çıkarıyorum." dedi

Önemli çalışmalar yapıyor
Cemal Toy, çocuklara sanatı sevdirmek
için bir hayali olduğundan bahsederek,
"Stadyumlar genelde hafta içi boş kalır.
Böyle müsait olduğu havanın da güzel
olduğu zamanlarda tiyatro sanatçıları-
nın hikayeler anlattığı, müzik çalınan,
binlerce çocuğun sanatsal aktivitelere
katıldığı bir organizasyon hayal ediyo-
rum." ifadelerini kullandı. Eserlerinde
insanlık macerasının yok olmuş veya
yok olmaya yüz tutmuş kültürlerin
sembollerine yer veren Toy, resim çalış-
malarını halen Küçük Ayasofya'daki
atölyesinde sürdürüyor.

Sinema kariyerine 100'den fazla film sığdıran usta oyuncu,
70 yıllık yaşamında birçok önemli ödülün sahibi oldu
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Koç’tan tam
destek mesajı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli ta-
kımı Can Bartu Tesisleri'nde ziyaret ederek teknik
heyet ve takıma güvendiğini söylediSpor Toto Süper
Lig'de kalan 15 hafta için takımın kalitesine güvendi-
ğini ve aile ortamının, takım ruhunun ve sinerjinin ye-
niden yakalanması durumunda şampiyon olacaklarına
inandıklarını söyleyen Ali Koç, liderin sadece 3 puan
gerisinde olduklarını ifade ederek, Fenerbahçe tari-
hinde bir çok şampiyonluğun ağır mücadelelerden ge-
çerek elde edildiğini söyledi. Sportif direktör Emre
Belözoğlu ve teknik direktör Erol Bulut ile de görüşen,
kendileriyle görüştüğünü oyunculara anlatan Koç, on-
ların da şampiyonluğa inancının tam olduğunu ancak
bunun takımın sahada topyekün sergileyeceği radikal
değişikliklere, takım oyununa bağlı olduğunu dile ge-
tirdi.

Hedefe yürüyeceğiz

Trabzonspor maçını kazanacaklarına olan inancını
ifade eden Başkan Ali Koç, takımın gücüne ve karakte-
rine güvendiğini kaydetti. Fenerbahçe'de şampiyonluk
yaşamanın başka takımlarda yaşananlar ile hiç benze-
mediği ve mutlu sona erişilmesi durumunda daha
önce tecrübe etmedikleri bir mutluluk yaşayacaklarını
oyuncu grubuna anlatan Ali Koç, bir maçla camiadaki
havanın değişeceğini, Trabzonspor maçı ile yeniden bu
çoşkuyu yaşayabileceklerini söyledi. Taraftarın şu an
mutsuz olduğunu, bundan dolayı kendisinin de çok
üzüldüğünü dile getiren Başkan Ali Koç, camiayı
mutlu etmenin yolunun futbolcuların sahada savaş-
masından, formaya yakışır bir mücadele ortaya koy-
masından ve takımın tek odağının taraftarın
inancı-desteği ile yeniden camia ile bir ve bütün olup
hedefe yürümek olması gerektiğini vurguladı.

Başakşehir
sıkı çalışıyor

B eşiktaş ile Yukatel Denizlispor arasında 28
Ağustos 1983 tarihinde Ali Sami Yen Sta-
dı'nda yapılan ve Beşiktaş'ın 3-1 üstünlü-

ğüyle tamamlanan karşılaşmayla başlayan
rekabette, geride kalan 41 maçta siyah-beyazlılar
29, yeşil-siyahlılar 4 galibiyet aldı, 8 müsabaka ise
berabere sonuçlandı. Beşiktaş'ın toplam 75 go-
lüne, Denizlispor 37 golle cevap verdi. Bu sezo-
nun ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş,
rakibini deplasmanda 3-2 yendi.

Denizlispor 14 maçtır kazanamıyor

Denizlispor, Beşiktaş'ı ligde 14 maçtır mağlup
edemiyor. Süper Lig'de Beşiktaş karşısında son
galibiyetini 2004-2005 sezonunda Denizli'de oy-
nanan maçta 3-1'lik skorla alan yeşil-siyahlılar,
daha sonraki 14 müsabakada 3 puana ulaşa-
madı, son 11 randevuyu ise kaybetti. Rekabetteki
son 14 maçta Beşiktaş 13 kez galip geldi, bir mü-
sabaka berabere sonuçlandı.

Tek galibiyeti 1996'da

Denizlispor, Beşiktaş karşısında İstanbul'daki tek
galibiyetini 1995-1996 sezonunun ikinci yarı-
sında, 5 Mayıs 1996 tarihinde 4-0'lık skorla
aldı.Bu mağlubiyetin ardından rakibine üstünlük
şansı vermeyen Beşiktaş, İstanbul'da oynanan 20
maçın 15'ini kazandı, sadece bir kez yenildi, 4 kez
de berabere kaldı.İstanbul'da siyah-beyazlıların
34 golüne, yeşil-siyahlılar 14 golle karşılık verdi.

TOTTENHAM RAHAT TURLADI
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turunda Tottenham Hotspur dep-
lasmanda 4-1 kazandığı maçın rövanşında sahasında Wolfs-
berger’i 4-0 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. İngiltere
Premier Lig ekiplerinden Tottenham, UEFA Avrupa Ligi Son
32 turu rövanş karşılaşmasında sahasında Avusturya temsil-

cisi Wolfsberger’i konuk etti. Tottenham iki maç sonunda
toplamda 8-1’lik skorla rakibini eledi. White Hart Lane’da
oynanan karşılaşmada Tottenham’a galibiyeti getiren golleri
10’uncu dakikada Dele Alli, 50 ve 83’üncü dakikalarda Car-
los Vinicius ile 73’üncü dakikada Gareth Bale kaydetti.
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İSTANBUL 
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 

BAŞKANLIĞI’NDAN

Planın Özü : MALTEPE ilçesi, Başıbüyük Mahallesi’ne
ilişkin 1/5000 ölçekli plan; Büyükşehir Belediye Mecli-
since kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca
24.07.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız
Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat
ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında
bir ay süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Yeşil-beyazlı ekip, 26 Şubat Cuma günü sahasında
Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın ha-
zırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri’nde teknik
direktör İlhan Plaut yönetiminde yapılan antren-
manatedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı
çalışan Alper,Anicic, Volkan ve Musa Çağıran katıl-
madı.Hadziahmetovic, Sehic, Shengelia ve Sekidi-
ka’nın takımla çalıştığı antrenman, ısınma
hareketleri ve pas çalışmasıyla devam etti. 6 maçlık
kötü gidişattan sonra alınan Denizlispor ve Malat-
yaspor galibiyetleriyle son verdiklerini ifade eden
Sokol Cikalleshi, Gaziantep FK maçını kazanarak
çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi. Antren-
man öncesinde basın mensuplarının sorularını ce-
vaplayan Cikalleshi, ''Ben gollerimden öte
Konyaspor’un başarısını önemsiyorum. Bu maçta
önemli olan da Konyaspor’un galip gelmesiydi.

Buna katkıda bulunduğum için çok mutluyum.
Çünkü bizi burada harikulade destekleyen taraftarları-
mız var. Atmosferi de çok güzel bir takıma sahibiz.
Galip gelmeyi ve başarılı olmayı hak eden bir
takımız" dedi.

Seriyi sürdürmek istiyoruz

Yeni Malatyaspor maçında 2-0 geriden gelerek aldık-
ları 3-2’lik galibiyetin daha da anlam kazanması adına
Gaziantep FK mücadelesinden 3 puanla ayrılmak is-
tediklerini söyleyen  Diomande, "Bizim için çok önemli
olan bir maçtı. Maça kesinlikle kazanmak için çıktık.
Ama maalesef soyunma odasına 2-0 yenik durumda
girdik. Daha sonra benim attığım golle birlikte takımı-
mız daha da ateşlenmiş oldu. Galibiyet serimizi sür-
dürmek istiyoruz. Bunu yaptığımız zaman takımımız
ligde hak ettiği yere doğru yükselişe geçecektir” dedi.

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında Adanaspor, saha-
sında ağırladığı Giresunspor’a 4-0 yenilerek haftayı puansız
kapattı. Ev sahibi 26 puanda kalırken, üst üste 12'nci galibi-
yeti alan lider Giresunspor puanını 53 yaptı.12’nci dakikada
serbest vuruş kazanan Giresunspor’da topun başına gelen
Eren’in vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta
çıktı. 15’inci dakikada sol kanattan atak geliştiren Giresuns-
por’da topla buluşan Hüseyin'in orta şut karışımı vuruşunda
meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 34’üncü dakikada Gire-
sunspor’da orta sahada topla buluşan Mehmet, pasını ceza

sahası içerisindeki Napela’ya gönderdi. Kaleciyle karşı kar-
şıya kalan Napela, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara
gönderdi: 0-2. İlk yarı Giresunspor’un 2-0’lık üstünlüğüyle
son buldu. 52’nci dakikada Giresunspor’da topla buluşan İb-
rahima, orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar so-
kuldu. Kaleciyle baş başa kalan İbrahima kontrollü bir
vuruşla farkı açtı: 0-3.85’inci dakikada Giresunspor’da Ke-
rem’in ceza sahasına gönderdiği ortaya yükselen Uzo-
dimma’nın kafa vuruşunda kaleci Burak iki hamlede topa
sahip olarak mutlak golü önledi. 90+1’inci dakikada Gire-
sunspor’da köşe vuruşu kullanan Milinkovic ceza sahası içe-
risine ortaladı. Topa yükselen Sergen’in kafa vuruşuyla meşin
yuvarlak ağlara gitti: 0-4 Kalan dakikalarda başka gol olma-
yınca Giresunspor, Adana deplasmanından 3 puanla ayrıldı.

Spor Toto Süper
Lig’in 27’nci hafta-
sında deplasmanda
Fraport TAV Antal-
yaspor’a konuk ola-
cak Medipol
Başakşehir, yaptığı
antrenmanla hazır-
lıklarını sürdürdü.
Dinamik ısınmayla
başlayan antren-
man, taktik çalışma-
larla devam eden
antrenman çift kale
maçla sona erdi. Tu-
runcu-lacivertli
ekipte; Caiçara, Bo-
lingoli ve Chadli’nin
tedavilerine devam
ederken, Ömer Ali
Şahiner ve Mehmet
Topal kondisyoner
eşliğinde çalıştı.
Deniz Türüç ve Edin
Visca ise fizyotera-
pist eşliğinde saha
ve salon çalışmaları
gerçekleştirdi. Medi-
pol Başakşehir, yarın
yapacağı çift an-
trenmanla hazırlıkla-
rına devam edecek.

Giresun uçuyor!

Beşiktaş ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bu akşam 42. kez
karşı karşıya gelecek. Kara Kartal, karşılaşmadan galip ayrılması
durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak

KARA KARTAL’IN
HEDEFI ZAFER
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GAZİOSMANPAŞA
6. İCRA DAİRESİ
2020/448 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1318728)

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Sultangazi İlçesi, Zübeyde Hanım Mah. 632 ada11 parsel sayılı 217m2 
yüzölçümlü taşınmazda 20/120 arsa paylı bodrum kat, 2 Bağımsız bölüm mesken borçlunun 1/2 hissesi,
idari adresi: 75. yıl mahallesi, 1324 Sok. No 13 bodrum kat d:2 Sultangazi/İstanbul 06/02/2020 tarihli inşaat
mühendisi bilirkişi raporuna göre Sultangazi tapu müdürlüğünden elde edilen projesinde ve yerinde 
yapılan incelemelerde binanın bodrum kat+zemin kat + 3 normal kattan ibaret olduğu 1324 sokaktan zemin
kattan girişli olarak projelendirilen taşınmazın merdivenlerle giriş kapısına ulaşılan giriş holü zemini merdiven
basamakları ve kat sahanlıkları mermer merdiven kovası duvarı alçı astar üzeri plastik ve yağlı boya kapla-
malı merdiven korkuluklar alüminyum profil esaslı malzemeden dış cephenin ön ve arka cephesi ise 
dekoratif dış cephe kaplaması ile kaplanmıştır. Mimari projeye göre ve yerinde her katta 2 daire olarak
yapılmış taşınmazda asansör bulunmaktadır. Bölgede 4-5 katlı konut nitelikli yapılaşma yaygın olup kamu
hizmetlerinden tam olarak istifade edilmektedir. Bodrum kat 2 nolu bağımsız bölümlü daire olup 1 adet 
oda,1 adet salon, antre ,mutfak, banyo+Wc bulunmaktadır. Zeminler salon ve odalarda laminat parke,
mutfak antre banyo ve tuvalet seramik kaplamadır. Duvarları plastik boyalı olan taşınmazın mutfakta ahşap
mutfak dolapları mevcut olup tezgah mermerdir. Taşınmazın giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşap panel kapı
pencereleri PVC mamuldendir. Isınması doğalgaz yakıtlı kombi ile sağlanmaktadır. Dairenin kullanım alanı
49,22 m2 net alanlıdır. Bina yaklaşık 5 yıl önce yapılmıştır. İmar planında Blok nizam 4  kat konut alanında
kalamaktadır.
Arsa Payı : 20/120
İmar Durumu : Sultangazi Belediye Başkanlığı'nın 18/02/2020 tarih, 2812 sayılı yazı 

cevabında parsel 30/12/2011 tasdik tarihli, Sultangazi Uygulama İmar 
Planında, Blok nizam, 4 Kat, Konut alanında kalmaktadır. 

Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4/L Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 20/04/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 24/05/2021 günü 11:20 - 11:25 arası
Satış Yeri : GAZİOSMANPAŞA ADLİYESİ EK HİZMET BİNASI MEZAT SALONU, 

YENİ MAH. 542. SOK. NO:1 KÜÇÜKKÖY, GAZİOSMANPAŞA/İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden, artırma 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda 
birinci artırmadan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla be-
delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıla-
rın satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muay-
yen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za-
rarlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/448 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.23/02/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 
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8 Nisan 2018’de göreve
seçilen ve halen gör-
evine devam eden

Ahmet Ağaoğlu’nun geride
kalan 1054 günlük görev
sürecinde ligde 99 maça
çıkan bordo-mavililer, 53
galibiyet, 27 beraberlik ve
19 mağlubiyet alırken, buna
karşılık 213 puan topladı.
Pazar günü sahasında Fe-
nerbahçe’yi konuk edecek
olan bordo-mavililerde baş-

kan Ahmet Ağaoğlu, bu
mücadele ile birlikte kulü-
bün başında ligdeki
100’üncü maçına ulaşacak
ve dalya diyecek. 2017-18
sezonunun son haftasında
göreve soyunan Ahmet
Ağaoğlu döneminde Trab-
zonspor 2018-19 sezonunu
4’üncü, 2019-20 sezonunu
ikinci tamamlarken, bu
sezon ise geride kalan 25
maç sonunda 38 puana

ulaşarak 4’üncü sırada yer
aldı. Bordo-mavililer Ahmet
Ağaoğlu döneminde bir
süper kupa ve bir de Ziraat
Türkiye Kupası’nı müzesine
getirdi.

Puanlar eşitlenebilir

Bu arada Abdullah Avcı yö-
netiminde çıktığı 17 karşı-
laşmada tek mağlubiyeti
bulunan Trabzonspor’da,
Fenerbahçe maçı öncesi

tüm hesaplar galibiyet üze-
rine yapılıyor. Karadeniz
ekibi, pazar günü oynana-
cak karşılaşmayı kazanması
durumunda puanını 51’e
yükseltecek ve üçüncü sıra-
daki Fenerbahçe ile puanını
eşitleyecek. Ligde 10 maçtır
kaybetmeyen bordo-mavili-
ler, Fenerbahçe’yi mağlup
etmesi durumunda zirve ya-
rışında da daha iddialı ko-
numa gelecek. DHA

Trabzonspor’da 8 Nisan 2018’de başkanlık görevine seçilen
Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili takımın başında Fenerbahçe
karşılaşmasıyla ligde 100’üncü maçına ulaşacak
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Kızlar tarihi
başarı peşinde
Türkiye'ye tarihi bir başarı yaşatarak Avrupa Şampiyonu olan Kadın Ritmik Cimnastik
Grup Milli Takımı sporcuları, Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota almayı hedefliyor
UKRAYNA'NIN başkenti Kiev'de aralık
ayında düzenlenen Avrupa Şampiyo-
nası'nda altın madalya kazanan ay-
yıldızlı ekip, Bulgaristan'da yıl
içerisinde gerçekleştirilecek Dünya
Kupası ve Avrupa Şampiyonası için
hazırlıklarını sürdürüyor. Yeni madal-
yalara odaklanan Kadın Ritmik Cim-
nastik Grup Milli Takımı sporcuları,
iki organizasyonda da başarılı perfor-
mans göstermek istiyor.Avrupa Şam-
piyonası'nda, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıla
ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları
için kota mücadelesi verecek olan milli
cimnastikçiler, yeniden tarih yazmayı
hedefliyor. Duygu Doğan, Peri Berker,
Nil Karabina, Azra Akıncı, Eda Asar,
İrem Ökçün ve Defne Alpaslan'dan
oluşan ay-yıldızlı ekip, olimpiyat ha-
yalini gerçekleştirmenin hesaplarını

yapıyor.

İlk olmak istiyoruz

Kamp çalışmalarını Mersin'de sürdü-
ren ay-yıldızlı ekibin takım kaptanı
Duygu Doğan, yaptığı açıklamada,
elde ettikleri başarı nedeniyle çok
mutlu olduklarını söyledi. Bulgaris-
tan'da gerçekleştirilecek Dünya Ku-
pası ve Avrupa Şampiyonası'nda yeni
başarılara ulaşmak istediklerini dile
getiren Duygu, "Tokyo Olimpiyat
Oyunları 2021'e ertelendiği için, geçen
yıl altın madalya kazandığımız Av-
rupa Şampiyonası'nda kota alama-
mıştık. Önümüzdeki Avrupa
Şampiyonası'nda olimpiyatlar için
kota seçmeleri olacak. Organizasyona
sıkı şekilde hazırlanıyoruz. Yeniden
tarih yazıp, olimpiyatlara katılan ilk
takım olmak istiyoruz." ifadelerini kul-

landı. Milli sporculardan Azra Akıncı,
ay-yıldızlı formayla ilkleri yaşayıp,
tarih yazdıklarını vurguladı. Takımın
haziran ayında gerçekleştirilmesi plan-
lanan Avrupa Şampiyonası'na odak-
ladığını belirten Azra,
"Organizasyonda ilk 8'e girip olimpi-
yat kotası almayı hedefliyoruz. Cim-
nastiğe başladığım günden bu yana
olimpiyatların hayalini kuruyorum.
Olimpiyata gitmenin hayalde kalma-
sını istemiyoruz. Takım arkadaşla-
rımla beraber birçok ilke imza attık.
Olimpiyatlara da gidebileceğimize
inanıyoruz." diye konuştu.

Olimpiyat rüyası bir başka 

Milli cimnastikçilerden Nil Karabina,
son Avrupa Şampiyonu unvanını elle-
rinde bulundurduklarını anımsattı.
Tokyo Olimpiyatları için kota müca-
delesi verdiklerine işaret eden Nil,
"Haziran ayındaki Avrupa Şampiyo-
nası'nda mücadele edeceğiz. Orada iyi
bir performans sergileyip, olimpiyat
kotası almak en büyük hedefimiz.
Olimpiyatlara gidebilmeyi düşündü-
ğümde bile tüylerim diken diken olu-
yor. Bayrağımızı dalgalandıracağımız
güzel bir seri ortaya koymak istiyo-
ruz." değerlendirmesinde bulundu.
Ay-yıldızlı sporcu Peri Berker, Türki-
ye'de ritmik cimnastiğin son yıllarda
büyük gelişim gösterdiğini aktardı.
Takım olarak büyük başarılara imza
attıklarına dikkati çeken Peri, "Hem
hedeflerimizin hem de sorumluluğu-
muzun arttığının farkındayız. Her
sporcunun olduğu gibi hayalimiz
olimpiyat kotası alabilmek. Şu ana
kadar takım olarak olimpiyatlara hiç
katılamadık. Olimpiyat kotası alırsak,
Türk cimnastik tarihinde bir ilki başar-
mış olacağız." şeklinde konuştu. Milli
cimnastikçilerden Eda Asar, emekleri-
nin karşılığını almaya başladıklarını
belirterek, bir zamanlar hayal olan
olimpiyatların artık hedefe
dönüştüğünü ifade etti.
DHA

Halil kendini
aştı gidiyor
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü Gürsel 
Aksel Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek
Göztepe'de 2011-12 sezonundan beri 10 yıldır
kadroda yer alan altyapı patentli takım kaptanı
Halil Akbunar bu sezon kariyer rekoru kırdı
KADRONUN en eski ismi olduğu sarı-kırmızılıların saha-
daki en önemli kozlarından biri konumundaki 27 yaşındaki
kanat oyuncusu Göztepe'de en golcü sezonunu yaşadı.
Resmi maçlarda ağları 8 kez sarsıp 6 da asist yapan Halil
Akbunar, sergilediği müthiş performansla A Milli Takım'a
da göz kırptı. 10 yılda 3 farklı ligde boy gösterdiği Gözte-
pe'de daha önce bir sezonda en fazla 7 gol atabilen Halil,
teknik direktör Ünal Karaman'ın vazgeçilmezleri arasına
adını yazdırdı. Halil, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyas-
por, MKE Ankaragücü, Demir Grup Sivasspor, Gençler-
birliği (2) ve Fenerbahçe maçlarını boş geçmedi. İzmir
temsilcisi, Halil'in gol attığı hiçbir maçta mağlubiyet yüzü
görmedi. Sarı-kırmızılılar Halil'le gol bulduğu karşılaşma-
larda 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 16 puan top-
ladı. Göztepe ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan
Halil için şimdiden birçok kulübün Göztepe yönetimine
transfer teklifinde bulunduğu vurgulandı. A Milli Takım
Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de deneyimli oyuncuyu
yakından takip ettiği ve Halil'e ay-yıldızlı formayı verebile-
ceği ifade edildi. DHA

Mert Hakan’ın tadı tuzu yok
Transfer döneminde ismi Galatasa-
ray ve Fenerbahçe ile uzun süre
anılan, sonrasında tercihini Fener-
bahçe'den yana kullanan Mert
Hakan Yandaş, geçen sezon Sivass-
por'da gösterdiği performansın geri-
sinde kaldı.Fenerbahçe'nin büyük

umutlarla kadrosuna kattığı 26 ya-
şındaki orta saha, geçtiğimiz sezon
gösterdiği performansı aratıyor.
Demir Grup Sivasspor'da geçen
sezon 37 maçta görev yapan fut-
bolcu, bu maçlarda 10 gol atıp, 5
asist yapma başarısı gösterdi. Mert
Hakan Yandaş, 34 hafta süren
geçen sezonun 32 maçında görev
alırken, bu maçların tamamına
11'de başladı. Geçtiğimiz sezon at-
tığı 10 golle Demir Grup Sivass-
por'un en golcü ikinci ismi olan
Mert Hakan, Fenerbahçe'de şu ana
kadar çok fazla skor katkısı vere-
medi. Bu sezon Fenerbahçe'de ligde
21 maçta görev alan Mert Hakan
Yandaş, bu maçların 10 tanesine ilk
11'de başladı. 26 yaşındaki oyuncu,
bu maçlarda takımına 3 gollük bir
katkı sağladı. Mert Hakan Yandaş,
bu maçlarda asist yapma başarısı
ise gösteremedi.



ULUSAL ve uluslararası birçok sanat projesine imza
atan Bilkent Center, Kadın Oyunları Festivali ile tiyatro
severleri Bilkent Sahne AST’ta ağırlamaya devam ede-
cek. 4 Mart ’ta perdelerini açan Kadın Oyunları Festi-
vali, 10 Mart’ta “Evin Kokusu” oyunu ile devam
edecek. Nagihan Gürkan’ın yazıp yönettiği oyun, dış
dünyanın düşünme biçimine göre değil içten gelen
duygular ile olayları gözlemleme imkânı sunuyor.
”Evin Kokusu” oyununun başrolünü Sıla Erkan üstle-
niyor. %100 doğal havalandırma sistemi bulunan Bil-
kent Sahne AST’ta üst düzey hijyen önlemleri
uygulanıyor. Bu kapsamda tiyatro severler salona HES
kodu uygulaması ve ateş ölçümü ile alınacak. Sosyal
mesafe kuralları gereği koltuk sayısının yarıya indirile-
ceği salonda misafirlerin maske kullanım zorunlulukla-
rına dikkat edilecek. Festival boyunca sosyal mesafe
kuralları gereği boş bırakılan koltuklara, toplumsal far-
kındalık yaratılması amacıyla erkek şiddeti sonucunda
yaşamını yitirmiş kadınların fotoğrafları yer-
leştirilecek. Bu koltukların
satışından elde
edilen gelir
Kadın Cinayetle-
rini Durduracağız
Platformu ve Mor
Çatı sivil toplum
kuruluşlarına ba-
ğışlanacak. NERGİS
DEMİRKAYA

DÜNYAYI ve ülkemizi etkisi altına alan
Covid-19 salgını dolayısıyla yüz yüze eği-
time geçici süreyle ara veren Gaziosman-
paşa Belediyesi, bu süreçte öğrencilerin
derslerinden geri kalmaması adına online
eğitim hizmeti gerçekleştirdi. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim kararının ar-
dından Gaziosmanpaşa Belediyesi Bilgi Ev-
leri ve Gençlik Merkezi de kapılarını
yeniden öğrencilere açtı. Sınıf kapasitesinin
yarı yarıya düşürüldüğü eğitim birimlerine
girişlerde HES kodu kontrolü ve ateş öl-
çümü yapılırken, derslerde maske, mesafe
ve hijyen kuralları uygulanıyor. 6 Hazi-
ran’da gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş
Sınavı’na (LGS) hazırlanan bilgi evi 8. sınıf
öğrencilerine; Türkçe, Matematik, Fen ve

Teknoloji, İngilizce, İnkılap Tarihi ve Din
Kültürü olmak üzere 6 branşta eğitimler ve-
riliyor. Haftanın 5 günü gerçekleştirilen
dersler, müfredat dahilinde uzman eğitimci-
ler tarafından anlatılıyor. Derslerde bire bir
soru çözümleri ve tekrarlarla öğrencilerin
konuları pekiştirmesi sağlanıyor. Düzenli
deneme sınavları ile değerlendirmelerin ya-
pıldığı bilgi evlerinde rehberlik ve sosyal ak-
tivitelerle öğrenciler psikolojik yönden de
sınava hazırlanıyor.

YKS hazırlık kursu var

Üniversiteye adaylarına yönelik gerçekleşti-
rilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı
(YKS) hazırlık kursu da Gaziosmanpaşa
Belediyesi Gençlik Merkezi bünyesinde yüz

yüze eğitimlere yeniden
başladı. 26-27 Hazi-
ran tarihlerinde yapı-
lacak olan sınavlara
hazırlık kapsamında
öğrencilere Geo-
metri, Türkçe,
Tarih, Fizik,
Kimya, Biyoloji,
Matematik, Edebi-
yat, Coğrafya,
Türkçe ve Din
Kültürü dersleri
veriliyor. İki grup
halinde verilen eği-
timler mezun grup-
lar için haftaiçi 5
gün, 12. sınıflar için
ise hafta sonu 2 gün
olarak gerçekleştirili-
yor. Her Çarşamba ya-
pılan TYT-AYT deneme
sınavlarıyla öğrencilere
kendilerini ölçme ve değer-
lendirme imkanı sunuluyor.
Rehberlik, bire bir danışmanlık
hizmetleri, seminerler ve etkin-
liklerle öğrencilerin bu süreçte
moral bulması sağlanıyor. 
FATİH POLAT

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen
çalışma, ilginç sonuçlarıyla dikkat çekti. Pandemiye ilişkin ruh halimizi en iyi

yansıtan şarkı, Mümin Sarıkaya’nın “Ben Yoruldum Hayat” şarkısı oldu

BİlİŞİM Uzmanı ve Astrolog Aygül Aydın 2021’de ya-
şanacak gelişmeleri anlattı. Önümüzdeki yıllarda Dün-
yadaki en büyük devrimin tıbbi devrim olacağına
inandığını belirten ünlü astrolog, 2021 yılında da Tür-
kiye’nin dengeye sahip olacağını belirtti. Türkiye’nin
yakın gelecekte güçleneceğini de dile getiren Aydın
şunları söyledi: “Türkiye için 2021 yılı, önemli bir
yıl. Ülkemiz, Doğu ve Batı’nın ortasındaki konumu
ve birbirinden farklı etnik yapıdaki insanlarıyla şu
an Dünya’nın en güçlü ülkelerinden biri olarak
görülmektedir. Satürn - Uranüs karesi büyük öl-
çüde etkileyecek ve en büyük sorun ekonomik
olurken bir vatandaşın ortalama mali refahı çok
tartışılacak. Bu, Türk toplumundaki iç çalkantı-
nın bir başka nedenidir. Türkiye, depremler ve
bazı ekolojik felaketler gibi doğal afetler konu-
sunda da dikkatli olmalıdır. Jüpiter - Satürn
kavuşumu 8. evimizde olduğundan mali du-
rumumuzu nasıl ele aldığımıza dikkat etmek
daha iyi yoksa 2021’de çok fazla krediye
ihtiyaç duyacak ülkelerden olacağız. Öte
yandan Türkiye daha da küresel hale ge-
lecektir. Özellikle Ortadoğu, Kazakistan
ve Tacikistan gibi Türk kardeşliği bölge-
lerindeki dış hedeflerin çoğu ile olan
ilişkilerinde güçlü başarılar elde ede-
cektir.”  SEMANUR POLAT

2021 YILINDA
NELER OLACAK?

Pandeminin şarkısı:
BEN YORULDUM 

HAYAT

Pandemi 
döneminde 
vatandaşların çok 
dinlediği şarkı Ender
Balkır'ın çalıp 
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Ü sküdar Üniversitesi Sosyoloji
Bölümü Öğretim Üyesi Dr.
Tuğba Aydın Öztürk, Method

Research Company Proje Direktörü
Hale Aslı Kılıç ve Pazarlama Uzmanı
Şeyda Aydın tarafından yürütülen ‘2.
Dalga Sonrası Türkiye Araştırması’ so-
nuçlandı. Araştırmada katılımcılara
“Pandemi sürecinde kendinizi düşün-
düğünüzde hangi şarkı sizi en iyi yan-
sıtmaktadır’ şeklinde açık uçlu bir soru
da yöneltildi. Şarkıların çok büyük bir
çoğunluğunun arabesk müzik türünde
olup olumsuz duyguları temsil ettiği
görüldü. Ancak yine de umut, sabır, te-
selli gibi duyguları yansıtan şarkılar da
listede yerini aldı. Buna göre Türkiye
genelinde ruh halimizi en iyi yansıtan
şarkı Mümin Sarıkaya’nın ‘Ben Yorul-
dum Hayat’ isimli şarkısı oldu. Kadınlar
en çok Göksel’in ‘Depresyondayım’

isimli şarkısını ve erkekler ise Müslüm
Gürses’in ‘İtirazım Var’ isimli şarkısının
kendilerini en iyi şekilde yansıttığını
söyledi.

Pandemiyle ilgili
şarkı listemiz

Genel ortalamaya bakıldığında Tür-
kiye’nin pandemi ile ilgili duygu ve dü-
şüncelerini en iyi anlatan şarkıların
sıralaması ise şu şekilde oldu:
1.Mümin Sarıkaya- Ben Yoruldum
Hayat
2.Göksel- Depresyondayım
3.Edip Akbayram- Güzel Günler 
Göreceğiz
4.Sezen Aksu- Geçer
5.Müslüm Gürses- İtirazım Var
6.Pinhani- Dünyadan Uzak

arabesk dePresyona sokar

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü,
Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Müzik tercihlerinde en çok “Ben Yo-

ruldum Hayat” ve “Depresyondayım”
şarkılarının tercih edilmesi, bu dö-
nemde arabesk hissiyata sığınma duy-
gusunun ortaya çıktığını gösteriyor.
Arabesk hissiyat, depresif hissiyattır”
dedi.

arabesk üretkenliği
düşürür

Arabesk hissiyatın, insanı depresyona
sokan ve depresyonda olmaktan zevk
aldıran bir yaklaşım olduğunu belirten
Prof. Dr. Nevzat Tarhan, şunları söyledi:
“Bu da geçici olarak rahatlatıyor ama
insanın çalışma motivasyonunu kırıyor,
üretkenliğini azaltıyor. Biz ağlamayı yü-
celten bir kültüre sahibiz. Sinemaya
giden bir kimseye ‘film nasıldı’ diye so-
rulduğunda ‘iyi değildi, ağlatmadı ki’
yanıtını veriyor. Bu arabesk hissiyatı
aslında bizim için bir rahatlama yönte-
midir ama insanın özgüvenini düşürür,
yetersizlik ve acizlik duygusu 
oluşturur.”

ÖMER FARUK ARPACIK

56 şehirde 3 bin 500 kişiyle gerçekleştirildi
Ocak 2021 boyunca Türki-

ye’nin 56 şehrinde yaşayan 18 yaş ve
üzeri 3 bin 500 katılımcı ile yapılan araş-

tırma, pandemide özellikle ikinci dalga sonrasının
etkilerini anlamayı amaçladı. Üsküdar Üniversitesi Rek-
tör Danışmanı, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi De-
kanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan’ın danışmanlığı ile
gerçekleşen araştırmada kaygı hali, kişilere, kurumlara

ve medya organlarına duyulan güven, Covid-19 kapsa-
mında alınan önlemler hakkındaki düşünceler, gele-
cekle ilgili olumlu ve olumsuz beklentiler, aşı
çalışmaları, uzaktan eğitim ve tüketim alışkanlıkları gibi
çok sayıda konu masaya yatırıldı. Ayrıca elde edilen ve-
riler Nisan 2020’de yapılan ‘Koronavirüslü Günlerde
Hayat Araştırması’ sonuçları ile karşılaştırmalar sun-
ması açısından da önem taşıyor.

GOP’ta yüz yüze
eğitimler başladı
Pandemi sürecinde uzaktan eğitimlerle öğrencilere destek olan Gaziosmanpaşa Belediyesi
Bilgi evleri ve Gençlik Merkezi, kapılarını yeniden öğrencilere açtı. Yüz yüze eğitime
kavuşan lise ve üniversite adayları, Covid-19 tedbirleri eşliğinde ders başı yaptı

Bilkent’te 
tiyatro var
Bilkent Center ev sahipliğinde Ankara
Sanat Tiyatrosu(AST) iş birliği ile 
düzenlenen Kadın Oyunları Festivali’nin
üçüncü oyunu Evin Kokusu, tiyatro 
severler ile 10 Mart’ta buluşuyor

Türk
çikolatası
bir başka

TÜRK şekerleme ve çikolata
sektörü dünyanın ağzını tat-

landırdı. Türk çikolata ve şeker-
leme ihracatçıları, pandeminin

gölgesinde geçen 2020 yılında 1
milyar 276 milyon dolarlık ihracat

yapma başarısı gösterdi. Sektör,
2021 yılında 1,5 milyar dolar ihracat

hedefliyor. Ege İhracatçı Birlikleri ve-
rilerine göre; Hububat Bakliyat Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri Sektörü,
Türkiye’nin 2020 yılında gerçekleş-
tirdiği 17 milyar 785 milyon dolarlık
gıda ürünleri ihracatının yüzde 41’ini
tek başına gerçekleştirdi. Şekercilik
mamulleri sektörü 644 milyon dolar-

lık, Çikolatalı şekercilik mamulleri
sektörü ise 633 milyon dolarlık ihra-
cat yapma başarısı gösterdi. Şekerci-
lik mamulleri sektörünün 2020
yılındaki toplam ihracatı 2019 yı-
lında 1 milyar 268 milyon dolar iken,
2020 yılında 1 milyar 276 milyon
dolar oldu.

ÜNLÜ manken ve oyuncu-
lardan Nefise Karatay ile
Didem Taslan, dün özel
bir diş polikliniğinden çı-
karken objektiflere takıldı.
Uzun zamandan beri çok
iyi bir dost olan Nefise
Karatay ve Didem Tas-
lan, diş sağlığı konu-
sunda da ortak bir diş
polikliniğiyle çalışıyor.
Covid-19 döneminde
de sağlıklarını hiç
bir şekilde tehli-

keye atmayı iste-
meyen Karatay

ve Taslan sık
sık sağlık

kontrol-

lerini yaptırmaya devam
ediyor. Ünlü ikili dün de
özel bir diş polikliniğinde
diş kontrollerini yaptırdık-
tan sonra çıkarken objek-
tiflere yakalandılar. Nefise
Karatay muhabirlerin
yeni bir proje var mı soru-
suna; "Belki yakında bir
sürpriz olabilir" ifadele-
riyle ekranlara geri döne-
bileceğinin sinyallerini
verirken Didem Taslan
ise; "Bugün İnvisalign te-
davimizin devamı için bu-
raya geldik, diş
sağlığımıza çok dikkat
ediyoruz" ifadelerine yer
verdi.

İki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir aradaİki güzel bir arada

Pandemi 
döneminde 
vatandaşların çok 
dinlediği şarkı Ender
Balkır'ın çalıp 
söylediği, 'Ben 
Yoruldum Hayat' oldu.

Aygül
Aydın
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