
Büyükçekmece Belediyesi 24
Kasım Öğretmenler Günü

için ‘’Geçmiş Zaman Olur ki’’
isimli fotoğraf sergisi düzenledi.
Öğretmen ve öğrencilerin geçmiş-
ten günümüze kadar birlikte çekil-
miş fotoğrafları bir bir sıralanarak
Kurşunluhan’da sergilendi. Bele-
diye Başkanı Hasan Akgün, “Öğ-
retmenler bizim baş tacımızdır”
ifadelerini kullandı. I SAYFA 4 
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Öğretmenler 
baş tacımızdır

24 KASIM KUTLANDI

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

ÖZLENEN MANZARA

25 Kasım Kadına Yönelik
Şiddetle Uluslararası Mü-

cadele ve Dayanışma Gününde,
İstanbul Emniyet Müdürlüğüne
bağlı çeşitli birimlerden polis
ekipleri kadınlara çiçek dağıttı.
Taksim Meydanı'nda kadınlara
çiçek dağıtmaya başlayan polis
ekipleri daha sonra atlı polisler
eşliğinde İstiklal Caddesi'nde da-
ğıtıma devam etti. Çiçek alan ka-
dınların durumdan memnun
oldukları görüldü. Polis ekipleri
ayrıca KADES uygulama hak-
kında kadınlara bilgi verdi.
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SAYFA 9Halit ÇELİKBUDAK

Almanya
ve aşı

SAYFA 4Rahsa Pınar ÇETİNKAYA

Sanal
mutluluk...
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Avcılar'da evinde 45 gün
önce evine gelen iki kişi ta-

rafından boğazı kesilerek öldürü-
len Esra Yıldız'ın (38) annesi
Yasemen Dallı, aradan geçen 1
buçuk aydan bu yana öldürülen
kızı ve damadını kimlerin neden
öldürdüğünün ortaya çıkarılama-
dığını belirterek, "Şu anda benim
için yaşamak ödül
değil. Bilin-
mezlik bizi
öldürüyor”
ifadelerini
kullandı.

Polis Taksim’de
çiçek dağıttı

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenle-
nen ve kadın radyocuların konuk olduğu etkin-

likte erkek radyo programcısı Cem Arslan’a yapılan
makyajla, kadına şiddete dikkat çekildi. Plastik mak-
yajla dayak yemiş insan haline getirilen Arslan, duy-
gularını “Profesyonel bir makyajla bu hale gelmem
yarım saat aldı. Bu işin gerçeği bir iki cisim, tekme
ve tokatla saniyeler içinde oluyor. Gerçekten çok
utanç verici bir şey” şeklinde açıkladı. I SAYFA 8
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GERÇEKTEN
UTANÇ VERİCİ ç

Moda ve Hazır Giyim Federas-
yonu (MHGF) ve İstanbul

Aydın Üniversitesi iş birliğiyle ‘22
Medeniyetin Kapısı Kars, Sözcüsü
Ani’ başlıklı defilelerin görkemli kos-
tümlerinden oluşan sergi, Rapsodi
Çorap Sanat Galerisi’nde düzenle-

nen törenle açıldı. MHGF Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk,
“Urartu Dönemi’ndeki Ani Harabe-
lerini ve Selçuklular'daki Kars Ka-
lesi’ni işleyen 120 kostüm hazırlandı.
Burada 45’ini sergiliyoruz” açıkla-
malarında bulundu.  I SAYFA 16
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Kars kostümlerde saklıKars kostümlerde saklıKars kostümlerde saklıKars kostümlerde saklıKars kostümlerde saklıKars kostümlerde saklı

Bilinmezlik 
bizi öldürüyor

Yasemen
Dallı

Emniyetteki işlemlerinin tamam-
lanmasının ardından Kartal'daki

Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli
Emrah Yılmaz burada soruşturmayı yü-
rüten Cumhuriyet Savcısı Fatmagül 
Yörük'e ifade verdi. Savcı Yörük'ün ha-
kimliğe gönderdiği sevk yazısında şüpheli-
nin elindeki bıçakla metro içerisindeki

yolculara tehdit ve hakarette bulunarak
olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, "Şüphe-
linin savunmasız gördüğü müşteki kadın-
lara saldırıda kullanıldığı takdirde
öldürücü olacağı neredeyse muhakkak bir
kesici aletle tehdit ve yaralamaya teşebbüs
eylemi şüphelinin işlediği suçun vahamet
derecesini arttırmaktadır" denildi. I SAYFA 3
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Motroda Senanur Damgacı'ya elinde bıçakla tehditler savuran saldır-
gan Emrah Yılmaz tutuklandı. Hakimliğe gönderilen sevk yazısında
"Sokaklar, metrolar, korku dolu değil; güven dolu olmalıdır” denildi

SALDIRGAN 
TUTUKLANDI

Avcılar Belediyesi
Kadın Yaşam Mer-

kezi ve Firuzköy Çocuk
Evi'nin açılışında konuşan
Turan Hançerli, “Burayı
dezavantajlı olarak gördü-
ğümüz bir bölgeye yaptık.

Bu tesadüf değil, bu bir
tercih. Özellikle eşitlik so-
runu yaşanan dezavantajlı
gruplara hizmet etmeyi
öncelikli ilkelerimiz ara-
sında tutuyoruz” ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 9

Su içmenize rağmen şiddetli susuzluk
hissi yaşıyor musunuz? Çevrenizi

puslu mu görüyorsunuz? Yorgunluk ve
karın ağrısı yakınmalarınız mı başladı? Son
zamanlarda bu sorunlardan şikayet etmeye
başladıysanız, dikkat! Yakınmalarınızın ne-
deni; günümüzde gençlerde dahi sıkça gö-
rülen ‘yüksek kan şekeri’ olabilir! I SAYFA 2
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GERGİN BAŞLAYAN İBB MECLİSİ’NDE İMAMOĞLU, AK PARTİLİ KAYNAR’IN MİKROFONUNU KAPATTIRDI

Ekrem İmamoğlu tarafın-
dan veto edilen Osmanlı
Arşiv Külliyesi’nin İBB’ye 
ait parsellerinin tahsis 

kararının tekrar oylanması sırasında gerilim çıktı. AK
Partili Muhammed Kaynar,  İmamoğlu'nu şov yapmakla suçladı, Osmanlı yadigarı
arşivlerin, işgalci pozisyo-nuna sokulduğunu söyledi.İmamoğlu ise “Yerine otur,nefes al” dediği Kaynar'ın

mikrofonunu kapattı

YERINE OTUR
NEFES AL!

YERINE OTUR
NEFES AL!

YERINE OTUR
NEFES AL!

YERINE OTUR
NEFES AL!

YERINE OTUR
NEFES AL!

YERINE OTUR
NEFES AL!

ECDADIMIZLA
PROBLEMİNİZ VAR

İmamoğlu'nun veto kararını sert sözlerle 
eleştiren Muhammed Kaynar, “Ecdadımızla

arkadaşların bir problemi var. Osmanlı 
mezarlarını açıp kemikleri toplayıp başka

yerlere götürdüklerini biliyoruz. Şov için har-
cadığınız paraları, Osmanlı arşivlerine ecrimi-

sil çıkararak mı çıkaracaksınız?” diye sordu. 

Ekrem İmamoğlu'nun
başkanlık ettiği İBB Meclis

oturumu gergin başladı. İmamoğ-
lu'nun veto ettiği Kağıthane'deki
Osmanlı Arşiv Külliyesi binasının
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri
Başkanlığı'na tahsis kararı yeniden
gündeme geldi. CHP grubu karara;
teknik inceleme ve kurumlar arası
istişare yapılmadan alınması nede-

niyle karşı çıktı. AK Partili Muham-
med Kaynar ise “Osmanlı yadigarı
arşivler, işgalci pozisyonuna sokul-
muş rencide edilmiştir. Bu bir utanç
tablosudur. Bir kamu kurumu,
kamu kurumuna ecrimisil yazamaz.
Beylikdüzü'nde başkanın ortağı 
olduğu şirketin işgal ettiği kamu
arazisine ecrimisil yazsın İBB” 
eleştirisinde bulundu. 

ç
BU BİR UTANÇ TABLOSUDUR

Kaynar'a cevap veren İBB
Başkanı İmamoğlu, “Burada

olmadığımız zaman diliminde Mu-
hammed beyin bu tarafının tedavi
edilmemiş olmasını şaşkınlıkla izli-
yorum” dedi. İmamoğlu, oylamaya
geçince AK Partili Muhammed
Kaynar ayağa kalkarak ısrarla söz
istedi. İmamoğlu “Yerine otur,
nefes al, söz vereceğim” dedi. 

Kaynar, mikrofonu açılınca “Yılda
bir defa buraya gelip burada şov
yapmaya çalışmayın, burası mec-
lis” deyince İmamoğlu mikrofonu
kapattırdı. Ve oylamaya geçildi. AK
Parti grubu masalara vurarak tepki
gösterdi. Karar oy çokluğu ile geçti.
Tepkiler sürünce İmamoğlu mec-
liste saygısızlığa müsaade etmeye-
ceğini söyledi. I SAYFA 9
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AK PARTİLİLER MASALARI YUMRUKLADI

İBB Meclisi kasım ayı top-
lantısında konuşan Silivri

Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İSKİ’nin asli görevleri arasında
yer alan içilebilir su temin etmek
ve atık suları arıtarak deşarj etmek

konusunda sınıfta
kaldığını söyledi.
Yılmaz, “En güzel
yaptığınız iş bahane
üretmek, topu taca
atmak, minderden
kaçmak, eski defter-
leri karıştırmak. Ar-
kadaşlar sizin iş
yapmaya niyetiniz
yok mu?” diye
sordu. I SAYFA 5
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Sizin iş yapmaya 
niyetiniz yok mu?

BÜYÜKŞEHİR’E SORDU

Volkan Yılmaz

İSKİ Genel Kurulunda ko-
nuşan Kadıköy Belediye

Başkanı Şerdil Dara Odabaşı,
“Kanal İstanbul rüyasının peşin-
desiniz. Ne pahasına? İstanbul’un
suyunu, havasını, doğasını, yaban
hayatını bitirme pahasına. 13 bin
400 hektar orman arazisini, 394

bin ağacı kesme pa-
hasına, yeraltı sula-
rına tuzlu su
karıştırma, her gün
tek atımla 11 ton di-
namit patlatılarak
aktif fay hatlarında
enerji birikmesine
neden olma paha-
sına” ifadelerini 
kullandı. I SAYFA 5
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Bir rüyanın 
peşindesiniz

KANAL İSTANBUL ELEŞTİRİSİ

Şerdil Dara Odabaşı

İBB’NİN BÜTÇESİ 104 MİLYAR 578 MİLYON
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2022 bütçesini meclise sundu.
2021 yılı bütçesi 28 milyar 900 milyon TL olan İBB'nin 2022 büt-
çesi; 43 milyar 650 milyon lira olarak belirlendi. Bütçenin 3 milyar
604 milyon 325 bin lirası iç ve dış borçlanma ile denkleştirilecek.

İBB'nin 2022 yılı konsolide bütçesi ise İSKİ ve İETT dahil toplam
104 milyar 578 milyon lira. İmamoğlu, İBB'nin toplam dış kredi
borcunun 2 milyar 544 milyon avro olduğunu, bunun yaklaşık 
2 milyar avrosunun önceki dönemden kaldığını belirtti. 

KADINLAR HAYKIRDI

AK Parti Kadın Kolları 25
Kasım "Kadına Yönelik

Şiddetle Uluslararası Mücadele
Günü" nedeniyle kadına yönelik
şiddetle mücadeleye dikkat çek-
mek için 81 ilde eş zamanlı basın
açıklaması yaptı. İstanbul'daki
açıklamada kadınlar, “Kadına
şiddet insanlığa ihanet”, “Şiddet
dili değil empati dili” yazan 
dövizler taşıdı. I SAYFA 9
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Kadına şiddet 
insanlığa ihanet

ÖĞRETMENLERE ÖVGÜ

24 Kasım Öğretmenler
Günü dolayısıyla Çatal-

ca'da görev yapan öğretmenlere
mektup gönderen Belediye Baş-
kanı Mesut Üner, “Mensubu ol-
duğunuz meslek o kadar asil ve
değerli ki, yarınlarımızın teminatı
çocuklarımıza ve gençlerimize
sadece bilgi aşılamakla kalmıyor,
asil duruşunuz ve davranışları-
nızla onlara rol model oluyorsu-
nuz” açıklamasını yaptı. I SAYFA 8
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Çocuklarımıza
rol modelsiniz

YOLCULARA TEHDİT VE HAKARETBeylikdüzü’ne 18. kütüphane

KAN ŞEKERİNİZ
YÜKSELMESİN!

Beylikdüzü Belediyesi Öğret-
menler Günü’nde ilçeye bir

kütüphane daha kazandırdı. Ya-
kuplu Mahallesi’nde yer alan Betül
ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin
açılışını Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, gerçekleştirdi.  I SAYFA 5
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Sayfa 14



Kulak iltihabı 
ihmale gelmez

'Küçük yaşta görülen kimi hastalıkların belirtileri,
çocukların konuşma becerilerinin henüz yeterince
gelişmemiş olması nedeniyle gözden kaçırılabili-
yor' diyen Koç, “Çok şiddetli kulak ağrısına neden
olmasının yanı sıra denge ve iştahta sorun, huzur-
suzluk, uyku problemleri gibi ilgisiz olduğu düşü-
nülebilecek belirtileri de bulunan orta kulak
enfeksiyonları, tedavi edilmediğinde beyin zarı ilti-
habı, menenjit ve kalıcı duyma kaybına yol açabili-
yor.Çocukların elini sürekli kulağına götürmesi,
kulaklarını çekiştirmesi, denge sorunu yaşamaları,
iştahlarında azalma ya da huzursuzluk yaşamaları
durumunda “Nasıl olsa geçer!” dememek gereki-
yor. Orta kulak iltihabı sıklıkla iki yaşa kadar görü-
lüyor. Okul öncesi çağdaki çocukların da yüzde
80’i yılda en az bir kez bu hastalığa yakalanıyor.
Havaların soğuması, okulların açılması ve çocuk-
ların kapalı, kalabalık ortamlarda kalma süreleri-
nin artmasıyla orta kulak iltihabı artış gösteriyor.
Bir kulağını sürekli çekiştiren, denge kaybı yaşa-
yan, iştahı azalan, kulağından sıvı gelen, normal-
den daha fazla ağlayan, huzursuz, sesleri
duymada ve cevap vermede sorun yaşayan çocuk-
larda da orta kulak iltihabının akla gelmesi gereki-
yor. Çocuğunuzun şikayetleri başlar başlamaz
hekime başvurmayı ihmal etmeyin” dedi. 

Uykudan uyandırıyor

Sinüzit, büyümüş geniz eti, alerji, burun eti, üst
solunum yolu enfeksiyonları gibi nedenlerin yanı
sıra burun anatomisindeki farklılıkların da bu has-
talığa davetiye çıkardığını belirten Doç. Dr. Ayça
Koç şöyle konuştu: “Ayrıca diyabet ve bağışıklık
sisteminin zayıflaması, genetik yatkınlık, damak
anormallikleri, koklear implantlar, beslenme yeter-
sizliği, alerji, emzirme eksikliği, sigara dumanına
maruz kalma, emzik kullanımı, kreş ve kalabalık
aile ortamı da sıklıkla karşımıza çıkan faktörler
arasında yer alıyor.” Orta kulak iltihabının en iyi
göstergelerinden birinin şiddetli kulak ağrısı oldu-
ğunu, anne babaların, gece ağrı ile uyanan çocuk-
larını endişeli bir biçimde acil servise getirdiklerini
belirterek, orta kulak iltihabının düzeyinin tedavi
seçeneklerini de etkilediğini söyledi.  Antibiyotik ve
burun açıcı ilaçların yeterli olduğu durumların
yanı sıra cerrahiye ihtiyaç duyulan vakalar da ol-
duğunu kaydeden Koç, “Sağlık hizmetlerine hızlı
erişim, çok önemlidir” diye konuştu.

M edhair Clinic’in kurucu ortağı saç
ekimi uzmanı Vedat Tosun, saç
ekimi trendleri ve yöntemleri hak-

kında değerlendirmelerde bulundu. Vedat
Tosun, DHI saç ekimi ve Safir saç ekimi yön-
temlerinin en çok tercih edilen saç ekimi pro-
sedürleri olduğunu belirterek, “Saç ekimi
teknikleri özellikle son 10 yıldır önemli bir ge-
lişme kaydetti. Geçmişte saç ekimi teknikleri
ve kullanılan ekipmanlar sınırlıydı. Gelişen
tıbbi teknoloji ile birlikte saç ekimi prosedür-
leri ve yöntemleri de gelişti. Bu yöntemler
arasında en popüler olanlar DHI ve Safir saç
ekimi yöntemleridir" ifadelerini kullandı.

Açmadan ekim yapılıyor

14 binden fazla saç ekimi operasyonu ger-
çekleştirdiklerini ve yeni nesil saç ekimi tek-
niklerinin birçok avantaj sağladığına dikkat
çeken Tosun, şu bilgileri paylaştı: “DHI saç
ekimi, implanter kalem ile doğrudan saç
ekimi uygulamasıdır. FUE saç ekimi tekni-
ğinden yola çıkılarak geliştirilen DHI saç eki-
minde, FUE’den farklı olarak saç kökleri

ekilmeden önce kanal açılması gerekmiyor.
Donör bölgeden alınan greftler yani saç kök-
leri, doğrudan açık alana ekiliyor. Yani DHI
saç ekiminde kanal açmadan saç ekimi yapı-
lıyor. Bu sebeple güvenli bir saç ekimi yön-
temi olarak çok tercih ediliyor.”

Konforlu hale getirdi

Vedat Tosun, Safir saç ekimi tekniği hak-
kında da bilgi verdi. “En doğal sonuçları
Safir saç ekimi tekniğinde elde ediyoruz”
diyen Tosun, “Safir, FUE’nin daha gelişmiş
bir uygulamasıdır. Bu teknikte, en fazla
grefti, en sık ve en ideal şekilde donör böl-
geye naklediyoruz. Böylece ekilen saçlar ola-
bildiğince sık görünüyor. Saç ekildiği
anlaşılmayacak şekilde en doğal görünüm
sağlanıyor” ifadelerini kullandı. “Mükem-
melliğe en yakın saç ekimi yöntemi Safir’dir”
diyen Tosun, kusursuz saç ekimi hayal eden-
lerin tercihinin Safir yöntemi olduğuna işaret
ederek, saç ekiminde Safir uç yönteminin
klasik FUE yöntemini daha konforlu 
hale getirdiğini vurguladı. DHA

Saç ekimi uzmanı Vedat Tosun, tıbbi teknolojiler sa-
yesinde saç ekimi yöntemlerinin geliştiğini belirte-
rek, en popüler yöntemlerin DHI ve Safir saç ekimi
olduğunu söyledi. Tosun, saç ekimi için merdiven altı
kliniklerin de bulunduğunu vurgulayarak, “Bu kli-
nikler, saç ekimi tekniklerine güveni az-
altıyor. Kaçak saç ekimi,
hastalarda telafisi ol-
mayan zararlara yol
açabiliyor” dedi

KAN SEKERINIZ YUKSELMESIN!
Su içmenize rağmen sık sık şiddetli susuzluk hissi yaşıyor musunuz? Çevrenizi puslu mu görüyorsunuz? 
Yorgunluk ve karın ağrısı yakınmalarınız mı başladı? Son zamanlarda bu sorunlardan şikayet etmeye baş-
ladıysanız, dikkat! Yakınmalarınızın nedeni; günümüzde gençlerde dahi sıkça görülen ‘yüksek kan şekeri’
olabilir! Dr. Ozan Kocakaya kan şekerini yükselten hataları anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

K anda şekerin belli düzeylerin üzerinde ol-
ması ‘diyabet’ olarak tanımlanıyor. Kan-
daki şeker yüksekliği ihmale gelmiyor,

çünkü damarlarda hasarlar oluşturarak; kalp kri-
zinden inmeye, böbrek yetmezliğinden kalıcı
görme kaybına kadar pek çok ciddi sorunlara yol
açabiliyor. Dolayısıyla vücudumuza verdiği hasar-
dan korunmak için kan şekerinin ideal değerlerde
olması büyük önem taşıyor. Ancak yaptığımız bazı
hatalar var ki kan şekerini hızla yükseltebiliyor.
Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya kan şekerini yükselten
10 hatayı şöyle sıraladı; 

Sağlıksız beslenmek 

Çok su içmek, çok sık idrara çıkmak, görme bo-
zuklukları, kilo kaybı, yorgunluk – bitkinlik gibi
belirtileri göz ardı etmek, yüksek kan şekerinin
tanı ve tedavisini geciktiriyor. Şekerli veya şeker,
yağ ile tuzla işlenmiş gıdaları fazla tüketmek de
kan şekerini yüksel-
ten önemli
fak-

törler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Kaslar ha-
yatta kalmak için şeker yakarlar. Dolayısıyla ye-
terli egzersiz  yapmamak, harcanan enerji
miktarını sınırlı tutarak, şekerin yakılmadan vü-
cutta kalmasına neden oluyor. Bunun sonucunda
da kan şekeri yüksek değerlere ulaşıyor. Kas küt-
lenizi kaybetmemek için bolca hareket etmeye ve
düzenli olarak egzersiz yapmaya özen gösterin. İç
Hastalıkları Uzmanı Dr. Ozan Kocakaya, yürümek
gibi hafif fiziksel aktivitenin bile şekerin yakılma-
sında son derece etkili olduğunu belirtiyor. 

Tedaviyi aksatmak

Ailede diyabet hastalığı tanısı alanlar olduğunu
göz ardı etmek de kan şekerini yükselten önemli
hatalardan. “Genetik mirasımız kaderimiz değil
ama bize hangi konularda daha çok farkındalığı-
mız olması gerektiği konusunda uyarıcı oluyor”
diyen Dr. Ozan Kocakaya, ailenizde, özellikle bi-
rinci derece yakınlarınızda diyabet hastası varsa,
belirtiler konusunda dikkatli olmanız, yakınmanız
varsa zaman kaybetmeden hekime başvurmanız

gerektiğini hatırlatıyor. Polikistik Over Sen-
dromu, gebelik şekeri ve pankreatit gibi

hastalıklar geçirdiyseniz, bunları unut-
mayın. Çünkü bu hastalıklara hayatı-

nın bir döneminde yakalanmış
olanlar, ilerleyen yaşlarda diya-

bete daha yatkın oluyorlar. Do-
layısıyla kan şekerinizi en az
yılda bir kez ölçtürmeyi ihmal
etmeyin.  Kan şekerini yük-
selten bir başka önemli hata
da, tedaviyi aksatmak. Di-
yabet hastalarının ilaçlarını
mutlaka düzenli almaları
gerektiğine işaret eden Dr.
Ozan Kocakaya, “İster hap
ister insülin olsun, diyabet
tedavisine düzenli devam et-
memek kan şekerini yükselti-

yor ve sizi diyabetin neden
olduğu hastalıklarla karşı kar-

şıya bırakıyor” diyor. 

Halk arasında orta kulak iltihabı olarak
bilinen akut otitis media da bu
hastalıklardan biri. Doç. Dr. Ayça Koç,
anne babaların bu nedenle, özellikle
şikayetlerini tam olarak ifade ede-
meyen küçük çocuklarını iyi gözlem-
lemeleri, elini sürekli kulağına
götürmek gibi bazı sinyalleri mutlaka
dikkate almaları gerektiğini vurguluyor
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GÜVENİ AZALTIYOR
Saç ekimi uzmanı Vedat Tosun,
Medhair Clinic olarak kişiye en
uygun saç ekimi teknikleri ile hiz-
met verdiklerini belirterek, “Cerrahi
tecrübemizle yıllardır saç ekiminde
güven tesis ettik. Ancak sektörde
saç ekimi için merdiven altı klinik-
ler de var. Bu klinikler, saç ekimi
tekniklerine güveni azaltıyor.
Kaçak saç ekimi, hastalarda telafisi
olmayan zararlara yol açabiliyor.
Saç ekimi yaptırayım derken ciddi
sağlık sorunları yaşayan hatta ha-
yatını kaybedenler bile olabiliyor.
Bu sebeple saç eki-mi yaptıracak
kişilere alanında uzman, Sağlık
Bakanlığı’ndan gerekli izinleri
almış ve deneyimli bir ekibi olan

klinikleri tercih etmelerini tavsiye
ediyorum. Aksi halde saç ektirirken
farklı sağlık sorunları ile mücadele
etmek zorunda kalabilirler. Hem
saçlarından hem sağlıklarından
olabilirler” diye konuştu.

Bakan’dan 
ilginç itiraf

Oyuncu Seda Bakan,

Şamdan Plus’a verdiği

röportajda ilginç 

itiraflarda bulundu.

“Oyunculuğa ailem

sıcak bakmadı. Ama

şevkimi de kırmadı-

lar” diyen oyuncu,

ünlü yıldız Meryl Stre-

ep’i kendisine örnek

aldığını açıkladı. Seda

Bakan, hayatında al-

dığı en güzel iltifatı da

açıkladı: “Kayınvali-

dem ilk tanıştığımızda

‘Hoş geldin kurşun

kalem’ demişti. Bu

şimdiye kadar duydu-

ğum en güzel iltifattı.” 
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Kağıthane'de bir mobilya imalathane-
sinde çıkan yangın korku ve paniğe neden
oldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa

sürede söndürülürken, binanın önünde bulunan elek-
trik direği de alev alev yandı.Yangın saat 01.15 sırala-
rında henüz belirlenemeyen bir nedenle, Yavuz Selim
Mahallesi, Aybike Sokak'ta bulunan 6 katlı binanın 3.
katında meydana geldi. Mobilya imalathanesi olarak
kullanılan iş yerinden dumanların yükseldiğini gören
vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bil-
dirdi. Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye, polis
ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında binanın
önünde bulunan elektrik direğinde de yanma mey-
dana geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren
çalışmalarının ardından yangın söndürüldü. Yangın
sırasında atölyede hasar meydana gelirken, ölen yada
yaralanan olmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatı-
lırken, kesin çıkış nedeni ise yapılacak olan inceleme-
lerin ardından belirlenecek. 
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esenyurt'ta, bindiği tak-
sinin şoförüyle tartışan kişi,
aracın kontak anahtarını

aldı. Arkadaşlarının çağrısıyla olay
yerine gelen taksi şoförleri, yolcuyu
dakikalarca dövdü. Yolcu, "Haksız-
sam dövün" derken, o anlar cep tele-

fonu kamerasına yansıdı. Olay, gece
saat 04.00 sıralarında Esenyurt Gü-
zelyurt Mahallesi Orhan Gazi Cad-
desi’nde yaşandı. Taksiye binen yolcu,
taksinin şoförü ile bilinmeyen nedenle
tartışmaya başladı. Yolcu, taksiciye
kızması üzerine aracın anahtarını

kontaktan çekip aldı. Bunun üzerine
tartışma büyüdü. Taksi şoförü, telsiz-
den meslektaşlarına durumu bildirdi.
Olay yerine gelen taksiciler, yolcuyu
dakikalarca darbetti. Yolcu, "Haksız-
sam bir daha dövün" derken, o anlar
cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kadıköy-Tavşantepe metrosunda
dün akşam saatlerinde Senanur

Damgacı'ya elinde bıçakla tehditler
savuran saldırgan Emrah Yılmaz'ın
(32) emniyette verdiği ifade ortaya
çıktı. Ekmek bıçağını biletmek için

yanına aldığını söyleyen Yılmaz, 
“50-60 kişi üzerime geldiği için
kendimi kurtarmak adına bıçak 

gösterdim” dedi

Ş üpheli Emrah Yılmaz'ın emniyetteki
ifadesinde olay günü evinde bulunan
ekmek bıçağını biletmek için poşetin

içine koyarak yanına aldığını söyledi. Poşe-
tin yırtılması sonucu bıçağı gazete kağıdına
koyarak pantolonunun arka cebine koydu-
ğunu ifade eden Yılmaz, metroda karşı-
sında oturan kadının maskesini
takmadığını gördüğünü, maske takması yö-
nünde uyardığını ve kadının kendisine kız-
gın bir şekilde karşılık verdiğini iddia etti.

Bana tekme attı

Astım hastası olmasına rağmen kendisinin
maske taktığını kadına söylediğini belirten
şüpheli Yılmaz, olayla ilgisi olmayan ve is-
mini bilmediği başka bir kadının ve annesi-
nin kendisine bağırdığını ve hakaret ettiğini
öne sürdü. Tartışmanın büyüdüğünü, met-
rodaki diğer insanların kendilerini ayırdığını
ifade eden Yılmaz'ın "Bu sırada genç bayan
bana döner tekme attı, tekme karnıma

geldi. Araya girenler beni tutmuş olduğu
için ben karşılık veremedim" dediği 
öğrenildi.

Şikayetçi oldu

Kadının ve annesinin kendisine saldırdığını
ve hakaret ettiğini söyleyen Yılmaz, kendi-
sini korumak, darp ve linç edilmekten kur-
tulmak için bıçak çıkardığını, kapıya
yönelerek ortamdan kaçmaya çalıştığını
iddia etti. Kimseyi tehdit etmediğini iddia
eden Yılmaz, "50-60 kişi üzerime geldiği
için kendimi kurtarmak için bıçak göster-
dim" dedi. Suçlamayı kabul etmediğini,
kimseye hakaret etmediğini, kimseyi tehdit
ve darp etmediğini iddia eden Yılmaz, ken-
disine darp ve hakaret edildiğini söyleyerek
Semanur Damgacı ve Nilgün Damgacı'dan
şikayetçi olduğunu söyledi. Emniyetteki iş-
lemlerinin tamamlanmasının ardından ad-
liyeye sevk edilen Yılmaz'ın adliyedeki
işlemleri ise devam ediyor. DHA

KendInI KorumaK 
ICIn bICaK CeKmIS!

Haksızsam dövün dedi dövüldü

Dolandırıcılar
yakayı ele verdi
Ümraniye'de telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtarak, 69 yaşındaki
emekli S.İ.'nin farklı tarihlerde toplam 2 milyon lira değerinde ziynet ve parasını
çaldıkları iddia edilen biri kadın 3 şüpheli polis tarafından yakalandı

Ümranİye'de po-
lise başvuran S.İ.,
kendisini telefonla

arayan kişilerin polis oldukla-
rını söyleyerek para ve ziynet
eşyalarını çaldığını söyledi.
Karakolda ifade veren S.İ.
"Hesaplarımın terör örgütü
tarafından ele geçirildiğini
söylediler. Onlara inandım,
bankadaki paralarımı çekip
onlara verdim. Daha sonra
tekrar arayarak bu kez evdeki
ziynet eşyalarını istediler. On-
ları da verdim. Operasyon bi-
tince para ve ziynet eşyalarımı
vereceklerini söylemişlerdi.
Ancak bir daha aramadılar.
Dolandırıldığımı anladım."
dedi. Yankesicilik ve Dolandı-
rıcılık Büro Amirliği ekipleri
tarafından olayla ilgili başlatı-
lan çalışmada polis şüphelile-
rin kimliklerini tespit etti.
Önceki gün yapılan operas-
yonda şüpheliler İbrahim
C.(44), Vedat D.(39), ve eşi
Saadet K.(36)'yı gözaltına
aldı.

Tutuklandılar

Asayiş Şube Müdürlüğüne
getirilen şüphelilerin benzer
suçlardan daha önce de defa-
larca gözaltına alındıkları or-
taya çıktı. Şüphelilerin
evlerinde yapılan aramada
380 bin lira nakit para bu-
lundu. Poliste işlemleri ta-
mamlanan şüpheliler adliyeye
sevk edildi. Şüpheliler tutukla-
narak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, önceki gün Kağıthane
Seyrantepe Mahallesi'nde bulu-

nan tekstil atölyesinin bir bölümünde uyuştu-
rucu imal edildiği yönünde bilgi aldı. Dün
harekete geçen ekipler, saat 13.00'te adrese
baskın düzenlendi. Seraya çevrilen bölümde
yapılan aramada 115 kök Hint keneviri, 535
gram marihuana, uyuşturucu madde imala-
tında kullanılan çok sayıda elektronik ve kim-
yasal malzeme ele geçirildi. Serada
yetiştiricilik yaptığı belirlenen, baba H.A.Ö. ve
oğlu Ö.E.Ö. aynı gün, Sarıyer, Zekeriyaköy
Mahallesi'nde kısa bir kovalamaca sonra-
sında yakalandı. Şüphelilerin üst aramasında
4,5 gram marihuana, uyuşturucu madde ti-

caretinde kullanıldığı değerlendirilen cep tele-
fonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde
edildiği değerlendirilen 575 lira para ele geçi-
rildi. Şüpheliler, "Uyuşturucu veya Uyarıcı
Madde İmal ve Ticareti" suçundan bugün
adli makamlara sevk edildi.

Atölye değil
uyuşturucu serası

Kağıthane'de baba oğulun
uyuşturucu serasına

çevirdiği tekstil atölyesine
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Yine Esenyurt yine olay
Esenyurt Sanayi Sitesi içerisinde çıkan kavgada, görev istirahatli bir polis memurunun da
bulunduğu 3 kişi, tabanca ile vurularak yaralanmıştı. Olaya ait ortaya çıkan güvenlik kamerası
kayıtlarında, saldırganların ateş ettiği ve yaraladıkları bir kişiye tekme attıkları anlar bulunuyor

Olay, 12 Şubat 17.00 sıralarında
Esenyurt Sanayi Sitesinde mey-
dana gelmişti. İddiaya göre, 2

grup arasında çıkan tartışma kısa sürede
kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan kişiler-
den bazıları, tabanca ile ateş etmeye başladı.
Tabancadan çıkan mermiler içinde polis me-
muru Yaşar A.'nın da olduğu 3 kişiyi yara-
ladı. Saldırganlar, ihbar üzerine olay yerine
gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak,
tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edilmiş.
Polis memurunun ve beraberindeki 2 kişinin
vurulduğu anlara dair güvenlik kamerası ka-
yıtları ortaya çıktı. Görüntülere, 2 kişinin
ateş ettiği, 3 kişinin vurulduğu, daha sonra
yaralılardan birinin saldırganlar tarafından
tekmelendiği yansıdı.

Zehİr 
tacirlerine
baskın

KadıKöy, Bayrampaşa ve Esenyurt'ta 6
ve 20 Kasım tarihleri arasında uyuşturucu
imalatı ve satışı yapan şüphelilere yönelik

3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 65
kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı metamfe-
tamin,  5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin ve 7
kilo 800 gram aseton ele geçirildi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Mü-
dürlüğü ekipleri, 6 ve 20 Kasım tarihleri arasında,
Kadıköy Bayrampaşa ve Esenyurt'ta uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal veya ticareti yaptığı tespit
edilen 5 şüpheliye yönelik 3 farklı operasyon düzen-
lendi. Ekiplerce adreslere düzenlenen operasyonda,
65 kilo 280 gram skunk, 18 kilo 280 gram sıvı me-
tamfetamin, 5 kilo 980 gram kristalize metamfetamin
ve 7 kilo 800 gram aseton ele geçirildi. Gözaltına alı-
nan 5 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 1 şüpheli adli
kontrolle serbest bırakıldığı öğrenildi. Operasyon an-
ları kameraya yansırken, ele geçirilen uyuşturucu
maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan
Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

İmalathane
alev alev

Cengiz 
Kurtoğlu 

için şok iddia

Sarıyer'de bir doğum günü 
partisine katılan şarkıcı Cengiz

Kurtoğlu, iddiaya göre aynı
masada oturduğu iş insanı

Mustafa Can'a bıçakla saldırdı

Yüzünden yaralanan Mustafa Can,
"Cengiz Kurtoğlu bana bir yumruk sa-
vurdu. Ben kaçtım saldırıdan ama gö-

züme bir şey ilişti. Baktım birkaç kişi ellerimi tutuyor.
Burnumda bir darbe hissettim. İkinci hamleyi yaptı.
Bir darbe daha aldım. Oradan uzaklaştım, arabada
aynada bir baktım kan akıyor. Karakola gittim
hemen. Gündem olmak için bizi mi seçti ne yaptı an-

lamadım." dedi. Olay, 22 Kasım Pazartesi günü saat
23.00 sıralarında Sarıyer'de bulunan bir restoranda
meydana geldi. İddiaya göre, bir arkadaşının doğum
günü partisine katılan şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, aynı
masada oturduğu iş insanı Mustafa Can ile tartış-
maya başladı. Ardından masadan aldığı servis bı-
çağı ile Can'a saldıran Cengiz Kurtoğlu'nu araya
girenler sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan olay iş yeri-

nin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay-
lar sırasında yüzünden yaralandığını iddia eden iş in-
sanı Mustafa Can polise giderek, Cengiz
Kurtoğlu'ndan şikayetçi oldu. Restoranın güvenlik ka-
meralarını inceleyen Sarıyer İlçe emniyet Müdürlüğü
Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cengiz Kurtoğlu'nu göz-
altına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi
alınan Kurtoğlu, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.



BARIŞ KIŞ
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“ Mutluluk bir varış değil, bir yolculuk-
tur. Pek çokları mutluluğu insandan
daha yüksekte ararlar, bazıları da

daha alçakta. Oysa mutluluk insanın boyu
hizasındadır.” Konfüçyüs

Bu güzel sözü duyunca, sanal alemdeki
yalnız ruhların kendini mutlu etme çalışma-
ları aklıma geldi. Beğeni derdiyle yapama-
yacakları olmayan çılgınlığın arzı endam
gösterileri...

Sanal hayat, ‘olmaktan’ çok ‘görünmek’
üzerine kurulu bir şeydir. Güçlü,mükemmel,
başarılı,bilgili, güzel, mutlu, iyi görünmek
ama aslında öyle olmak değil. Olmak ile gö-
rünmek arasındaki bir farktır bu. Maalesef
görsellik, bilgi, zeka, mutluluk tablosunun
kelimeler ile resmedilişine tanık oluyoruz
sadece.Kullanıcıların bu mücadelesi onların
ekonomisi için de geçerli.

Hoş bunlara sanat camiası dediğimiz

karma ünlülerin de takipçi sayısının yük-
sekliğine göre rol aldıklarını duyduğumda
da oldukça şaşırmış "yok artık" demiştim.
Nasıl olabilir sanalı gerçek hayatta yaşama
gayreti. Çünkü gerçek yaşamın izleri sanala
taşınmalı, sanal gerçeğe değil.Ruhlar reelde
de yalnız ve mutsuz olduğu için mi sanal
ortam içinde, olmayan kişilik ve görsellikle-
riyle mutluluk aramanın beyhude çabasın-
dalar, bilemedim.

Mesela;Bir ortama girince önce resim ile
taçlandırarak sosyal medyaya yüklediğiniz,
ortamda eğlenmeye çalıştınız ya da eğlendi-
niz arada sürekli beğenileri yorumları kont-
rol ettiniz, bu da yetmedi sayfasındaki
takipçisi yüksek kişilerin mesaj kutusuna
(dm) o paylaşımı da gönderdiniz daha da
artış olsun diye diye süreniz bitince bir bak-
tınız ki beğenileri sayısı düşük, eyvah eyvah
bütün keyif bitti mi gerçekten hani eğleni-

yordun ne oldu şimdi yüzün asıldı. Mutluluk
sanal beğeni sayısının içinde değil mi? Oysa
sen o gün sanalda herkese ne kadar çok be-
ğeni yapmış, yorum yazmıştın ki seni de be-
ğensinler sayını artırsın ve havan civan
olsun mamafih beyhude bir çaba ile mutlu
olamadın ne oldu diyesim var.Şu bir gerçek
ki; sanal ortamın toprağı, gerçek hayattan
daha çabuk kuruyor olmasını düşünmek
lazım. Çabuk harcıyor zamanı ve değerleri.

Yalnızlığı gidermek için sadece sosyal
medyanın sanal dünyasında kaybolundu-
ğunda gerçek hayatın içinde boğulmaktan
kaçılamaz.Sanal dünya araç olmalı amaç
değil. Reel yaşamın içindeyken sanalın dal-
larındaki meyveyi bekleyip görmek varken,

sanal dünyanın kölesi olmak mutluluk ola-
maz o kendine yapılan büyük bir kaybedilen
zaman bahisidir.

Sanal sevgili yapanlara latife etmeyece-
ğim. O konu reele taşınmadığı sürece şimdi-
lik gerçek olmayacağını söyliyeyim, başka
bir yazıda latife ederek konuşuruz.

Ayrıca sanal kumar oynayıp o kumar sa-
yılamaz kumar oynamıyorum ama çok bor-
cum var diyen o ünlüden daha fena
durumda olanları da mevzu bahis 
etmeyeceğim.

Resimlere filtreler uygulayarak harika bir
değişiklik geçiren ve bundan mutlu olanlar
acaba aynaya bakınca nasıl hissediyorlar.

Ya da karşı cins olarak kendini takdim
edenlerin sanal mutluluklarının psikolog-
lara göre hangi durum ile adlandırırlar 
bilemedim.

Mutluluğun telefonda, tabletde, bilgisa-
yarda olmadığını, dokunduğun yürekteki si-
caklıkta olduğunu, hayatı paylaştığın kadar
uzun soluklu oluşunu düşünmek gerekir.

Sosyal medya hayatın görselini, videosunu
ve kişisel fikirlerini paylaşırken haz vermeli
ve gerçek hayatın ön kısmına geçmemeli.
Elbette sosyal medyanın gücü önemsenmeli
fakat bizim toplum olarak yeniliğin tekno-
lojinin kötü kısımlarını hayatımıza adapte
etmekte üstümüze yok gerçekten. Sanal
dünyanın içinde mutluluk ararken esiri
olmak da var işin içinde.

Mutluluk insanın boyu hizasında demiş
Konfüçyüs ne de güzel söylemiş. Pek çokları
mutluluğu insandan daha yüksekte arar-
lar,bazıları da daha alçakta…

Oysa mutluluk insanın boyu hizasında-
dır.Hayat yolculuğunun içinde saklıdır ama
gizli değildir. Doğru bakıldığında gerçek
mutluluğu görmek için saklıdır. Belirli bir
kapasitenin üstüne sanal da olsa çıkmamak
en güzel mutluluktur.

Mutluluğa bakılan noktanın yeri ger-
çeklerin arasındaki özde gizlidir. Özünde
kalmanın dayanılmaz hafifliği sanala
ağır gelir.

Sanal mutluluğun esirleri

K ültürpark Kurşunluhan’da
açılışı gerçekleştirilen sergide,
geçmişten günümüze ulaşan

öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte
ilk ve ortaokul yıllarında çekilen
siyah-beyaz fotoğrafları yer aldı. Açı-
lışa katılanlara geçmiş zaman yolcu-
luğu yaşatan sergi zaman zaman
duygusal anlara sahne oldu. Sergiyi
ziyaret eden Büyükçekmece Belediye
Başkanı Dr. Hasan Akgün, öğret-
menlerin bizlerin baş tacı olduğunu
ve bizleri yetiştiren öğretmenleri an-
manın ulvi bir görev oldu-
ğunu söyledi. Tüm emekli
ve görevi başındaki öğ-
retmenlere teşekkür
eden Başkan Akgün
sergiyi öğretmenler ile
birlikte gezdi. Katılım
ve ilginin yoğun ol-
duğu “Geçmiş Zaman
Olur ki’’ fotoğraf sergi-
sinde gelen tüm katılımcılara
çiçek dağıtıldı. 

Eğitimin ışığında söyleşi

24 Kasım Öğretmenler Günü kapsa-
mında “Eğitimim Işığında” konulu
bir de söyleşi etkinliği düzenlendi.
Moderatörlüğünü Büyükçekmece
Belediye Başkan Danışmanı Bayram
Ali Üner’in yaptığı söyleşiye İsmail
Ertürk, Süheyla Ercen, Metin Usta ve
Fulya Yener konuşmacı olarak katıldı.
Başkan Hasan Akgün, söyleşi so-
nunda konuşmacılara çiçek takdim
ederek Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 24 Kasım
Öğretmenler Günü nedeniyle bir program dü-
zenlendi. Nikâh Sarayı’ndaki programa Üm-

raniye Belediyesi bünyesinde yer alan; meslek edindirme
kursları, geleneksel sanatlar atölyesi, spor okulları, üniver-
site hazırlık ve ortaokul takviye kurslarında görev yapan
öğretmenler katıldı. Program, geçtiğimiz günlerde haya-
tını kaybeden Şair ve Fikir Adamı Sezai Karakoç'un iki
şiirinin yer aldığı video gösterimiyle başladı. Merhum Yö-
netmen ve Seslendirme Sanatçısı Sacit Onan Mona Roza
şiirini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Sürgün
şiirini seslendirdi. Şiirler salondan büyük alkış aldı.Baş-
kan İsmet Yıldırım konuşmasına tüm öğretmenlerin, Öğ-
retmenler Günü'nü kutlayarak başladı. Başkan Yıldırım,
"Büyük bir özveri ile genç dimağları geleceğe hazırlayan
sizler, aslında bugünden yarına bir köprü kuruyorsunuz.
Tedrisatınızdan geçen her bir talebe yarının mühendisi,
mimarı, öğretmeni, doktoru olacak” diye konuştu.

Başkan İsmet Yıldırım, Nikâh Sarayı’nda
düzenlenen yemekli programda Ümraniye
Belediyesi’nde görevli öğretmenlerle bir araya
geldi. Yıldırım, "Büyük bir özveri ile genç
dimağları geleceğe hazırlayan sizler, aslında
bugünden yarına bir köprü kuruyorsunuz" dedi

OGRETMENLER 
BAS TACIMIZDIR Bugünden yarına 

köprü oluyorsunuz

Kartal Belediyesi,
24 Kasım Öğretmen-
ler Günü’nde unut-

madı. Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in yanı sıra; başkan yar-
dımcıları, meclis üyeleri ve birim
müdürlerinden oluşan heyet, 24
Kasım Öğretmenler Günü dola-
yısıyla Kartal’daki okulları ziya-
ret ederek öğretmenlere günün
anısına hediye takdim etti.
Çelenk sunumu yapıldı

Öğretmenler Günü programı ilk
olarak sabah saatlerinde Ata’nın
huzuruna çelenk sunulması ile
başladı. Kartal Meydanı’nda
bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk
sunma törenine; çok sayıda kişi
katıldı. Çelenk sunumu sonrası
Gazi Mustafa Kemal Atatürk,
silah arkadaşları ve aziz şehitle-
rin manevi hatırası için bir daki-
kalık saygı duruşunda
bulunuldu ve ardından İstiklal
Marşı okundu. Çelenk töreninin
ardından Kartal İlçe Milli Eği-
tim Müdürlüğü tarafından Kar-
tal Sabiha Gökçen Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi’nde Öğ-
retmenler Günü etkinliği gerçek-

leşti. Kartal Kaymakamı Abdul-
lah Demir, İlçe Milli Eğitim
Müdürü Harun Tüysüz’ün yanı
sıra; programa Kartal Belediye
Başkanı Gökhan Yüksel adına
katılan Kartal Belediyesi Başkan
yardımcıları; Adem Uçar ve
İmam Aydın, okul müdürü ve
öğretmenleri ile öğrenciler tara-
fından hazırlanıp okulun konfe-
rans salonunda gerçekleşen
Öğretmenler Günü etkinliğini
takip etti.
Geleceğimiz parıldıyor

Kartal Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel de Kartal Belediyesi
Başkan Yardımcısı Mustafa

Oktay Aksu ve Kreş Müdürü
Enif Yavuz Dipşar ile birlikte
Kartal Belediyesi Kreşlerine
bağlı faaliyet gösteren Zübeyde
Hanım Çocuk Gelişim Mer-
kezi’ni ziyaret ederek, kreşli mi-
nikler ve öğretmenleri ile bir
araya geldi. Yüksel, “Sizler, be-
lediyemizin Kartal’ımıza kazan-
dırdığı en önemli hizmetlerden
olan kreşlerin; birbirinden kıy-
metli, güzide öğretmenlerisiniz.
Sizlerin ellerinde, sizlerin büyük
emekleriyle geleceğimiz parıldı-
yor. Çocuklarımız çağdaş bir
ekolle; bilim, kültür, sanat, spor
ile tanışıp kimlik kazanıyor. Aynı
zamanda Başöğretmenimiz
Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke-
leri ve rehberliğinde yol almayı
henüz çok küçük yaşta öğreni-
yorlar. Emekleriniz asla öden-
mez” diye konuştu.

Rahsa Pınar ÇETİNKAYA
İnfo@gazetedamga.com.tr

pinargunes4@hotmail.com

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1498766)

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU –  KLİMA SANTRALLERİ,

4 ADET KOMPRESÖR, VRF KLİMA 
SİSTEMİ KONTROL PANELİ ALIM İHALESİ   

İhale Adı :T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU –  KLİMA 
SANTRALLERİ,4 ADET 
KOMPRESÖR, VRF KLİMA 
SİSTEMİ KONTROL PANELİ 
ALIM İHALESİ   

İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU-KONFERANS 
SALONU

İhale Tarihi :03/12/2021
İhale Saati : 10:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 250,00 TL Karşılı-

ğında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

satın almaları zorunludur.
Katılımcıdan İstenen Belgeler
• Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza

Beyannamesi veya İmza Sirküleri
• Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza

beyannamesi
• Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel

kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel ki-
şiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha-
linde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

• Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen 
geçici teminat ödeme dekontu

• Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen 
teklif mektubu

• Vergi veSgk Borcu yoktur yazıları.
(Güncel Tarihli)

• Ticaret Sicil a ve b bendi yazıları
Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: T.C İstanbul Şişli

Meslek Yüksekokulu-İhale Komisyonu 03/12.2021
Saat :09.00’a Kadar

(Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:100 Kat :5
D.504 ŞİŞLİ/İSTANBUL)

Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarının
en az %3 ü belirtilen banka hesabına geçici teminat
olarak yatırılacaktır.

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat
esasına göre belirlenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1498586)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

31. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYI : 2021/250 ESAS   23/11/2021
İLAN

Davacı , HASAN BARAN AYHAN ile  Davalı ,
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde
görülmekte olan Nüfus (Adın İptali İstemli) davası
nedeniyle;

Erzincan ili, Kemaliye ilçesi, Subaşı
Mahallesi/Köyü, Cilt no:85, Hane no:36, Bsn no:82
ile nüfusa kayıtlı 27211632004 TC kimlik numarası
ile nüfusa kayıtlı Muhittin ve Elif'den olma
11/07/2001 doğumlu Hasan Baran Ayhan'ın "Hasan
Baran" olan adının "Emir" olarak düzeltilmesine, bu
şekilde nüfusa kayıt ve tesciline, İLAN olunur.     

Büyükçekmece Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü için ‘’Geçmiş Zaman Olur ki’’ isimli fotoğraf sergisi 
düzenledi. Öğretmen ve öğrencilerin geçmişten günümüze kadar birlikte çekilmiş fotoğrafları bir bir sıralanarak
Kurşunluhan’da sergilendi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Öğretmenler bizim baş tacımızdır” diye konuştu

Büyükçekmece’de kent 
tarımının yaygınlaşması için
faaliyetlerini sürdüren Büyük-
çekmece Belediyesi Tarım İş-
leri Müdürlüğü, ilaçsız ve
organik ürünlerin yetiştiril-
mesi için ürün çeşitliliği ve
buğday çeşitliliğini bölgede

arttırıyor. Bilimsel tarımının
geliştirilmesi ve tarımda yeni
uygulamalar alanında pek çok
projeye imza atan Büyükçek-
mece Belediyesi, makarnalık
buğday yetiştirilmesinin böl-
gede yaygınlaştırılması içinde
çalışmalarına devam ediyor.

Büyükçekmece Belediye
Başkanı Hasan Akgün, daha
önce seferden kaldırılan 76C
Büyükçekmece - Bakırköy
hattı'nın 29 Kasım pazartesi
günü itibariyle eski kalkış
noktası olan ilçe merkezi
Ağız ve Diş Sağlığı Hasta-

nesi önünden aynı güzer-
gahta sefere başlayacağını
açıkladı. Akgün, “Başta
İETT Genel Müdürümüz
Alper Bilgili ve ekibi olmak
üzere tüm emeği geçenlere
büyük Büyükçekmece ailem
adına teşekkür ederim” dedi. 

İLK BUĞDAY
EKİMİ YAPILDI

İLK BUĞDAY
EKİMİ YAPILDI

İLK BUĞDAY
EKİMİ YAPILDI

İLK BUĞDAY
EKİMİ YAPILDI

İLK BUĞDAY
EKİMİ YAPILDI

İLK BUĞDAY
EKİMİ YAPILDI

76C SEFERİNE 
BAŞLIYOR!

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Zübeyde Hanım Çocuk Geli-
şim Merkezi’ni ziyaret eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,
öğretmenlere seslenerek, “Sizlerin ellerinde, sizlerin büyük emekle-
riyle geleceğimiz parıldıyor. Emekleriniz asla ödenmez” dedi

Emekleriniz asla ödenmez
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Kasım Ayı Toplantısı 5.
Oturumunda MHP Grubu adına

söz alan Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz İSKİ’nin faaliyetleriyle ilgili
açıklamalarda bulundu. Oturumda bir
sunum yapan İSKİ Genel Müdürü Raif
Ermutlu’nun 2022 yılında yatırım yap-
makta zorlanacaklarına yönelik ifadele-
rini değerlendiren Başkan Yılmaz,
dünyadaki büyük şehirler arasında
marka değeri olan İSKİ’nin bu du-
rumda olmasından üzüntü duyduğunu
ifade etti. İSKİ’nin asli görevleri ara-
sında yer alan içilebilir su temin etmek
ve atık suları arıtarak deşarj etmek ko-
nusunda sınıfta kaldığını ifade eden
Volkan Yılmaz ayrıca, ocak ayında yü-
rürlüğe girecek olan Kırsal Mahalle Ya-
sası ile birlikte İstanbul’un köylerinde
yaşayan vatandaşların indirimli su tari-
fesinden yararlanacağını dile getirdi.  

Bizleri çok üzdü

İSKİ Genel Müdürü Raif Mermut-
lu’nun meclis toplantısında yaptığı su-
numa ilişkin açıklamalarda bulunan
Volkan Yılmaz, “Az önce İSKİ Genel
Müdürü Raif Ermutlu’nun sunumunu
dikkatle takip ettim. Sayın Genel
Müdür diyor ki; ‘Biz 2022 yılında İs-
tanbul’a kullanım amaçlı suyu temin
ederiz, atık suların bertaraf edebildiği-
miz kadarını ileri biyolojik arıtma tesis-
lerinden bertaraf eder, edemediklerimizi
de derelere ve denizlere bırakırız. Bu
gelir ve gider dengesi ile biz ancak İS-
Kİ’nin rutin işlerini yaparız. Önümüz-
deki dönem İstanbullu
vatandaşlarımız, çevre severler, doğa
severler bizden herhangi bir yatırım
beklemesin. Biz yeni biyolojik arıtma
tesisi, yeni kanallar, yeni isale hatları
yapmakta zorluk çekeriz.’ İSKİ, 16 mil-
yon insanımıza ve bu yurttaşlarımızın
yaşadığı İstanbul’umuza hizmet eden
güzide bir kurumumuz. Dünyadaki
tüm büyük şehirler arasında marka de-
ğeri olan İSKİ’nin önümüzdeki dö-
nemde yatırım yapmakta zorlanacağı
ifadelerini duymak bizleri ziyadesiyle
üzüyor” dedi.

Sitenizden kaldırın

İSKİ’nin asli görevlerini yerine getire-
mediğini dile getiren Başkan Yılmaz,
“İSKİ’nin internet sitesinde diyor ki;
‘İSKİ su havzalarından alınan ham su-
ları Dünya Sağlık Teşkilatı, ABD Çevre
Koruma Ajansı ve Avrupa Birliği içme
suyu standartlarına uygun olarak arıtıp
içilebilir su temin etmeyi, çevre ve insan
sağlığını esas alarak atık suları biyolojik

veya ileri biyolojik tesislerinde arıtarak
alıcı ortama deşarj etmeyi kendisine bi-
rincil görev olarak benimsemiştir.’ Bu
söylemlerden anlaşılacağı üzere İS-
Kİ’nin iki tane asli görevi bulunuyor.
Şimdi gelin birinci asli görevini hep bir-
likte tartışalım: İSKİ vatandaşlarımıza,
İstanbullu hemşehrilerimize içilebilir su
temin edebiliyor mu? Bu salonu varlık-
larıyla şereflendiren meclis üyelerine,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ve
İSKİ Genel Müdürüne soruyorum;
hanginiz evinizde İSKİ’nin musluktan
arıttığı suyu içiyorsunuz? İSKİ içme
suyunu musluklardan akıtamayarak bi-
rinci asli vazifesini yerine getiremiyor.
Eğer içme suyu temin etmek gibi bir id-
dianız yoksa lütfen içilebilir su ibaresini
internet sitenizden kaldırın. Durum
böyle ise ben hem Ekrem Bey’e hem de
İSKİ yönetimine önümüzde kalan 2
buçuk yıllık görev sürelerinde içilebilir
suyu musluklardan akıtmayı kendile-
rine hedef olarak koymalarını tavsiye
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bahane üretiyorsunuz

İSKİ’nin internet sitesinde yer alan ‘İs-
tanbul’da su baskını tarih olacak’ baş-
lıklı yazı hakkında da açıklamalarda
bulunan Yılmaz, “Raif Bey, İstanbul’da
su baskını yaşanan 104 noktadan
83’ünde bu sorunu çözdüklerini iddia
ediyor. Arnavutköy’den başlayıp Ataşe-
hir, Avcılar, Bağcılar, Kadıköy, Beşiktaş
ve Bahçelievler’e kadar bütün sıkıntılı
noktaların belirlenip projelendirildiğini

ve 21 projenin hâlâ devam ettiğini dile
getiriyor. Biz İstanbul’un sadece Su-
riçi’nden ya da merkez ilçelerden ibaret
olmadığını bas bas bağırıyoruz ama
burada Genel Müdürün saydığı ilçeler
yine merkez ilçeler. İstanbul’da ölümlü
su taşkınlarının yaşandığı ilçeler Silivri,
Çatalca ve Şile. Niye biliyor musunuz?
Çünkü derelerin ekseriyetle olduğu ilçe-
ler bunlar. Büyük dere yatakları ve
büyük derelerimiz var. Peki, Türkiye’nin
bir saat içerisinde bir metrekareye en
fazla yağış alan iki ilçesinin de İstan-
bul’da olduğunu biliyor musunuz?
Evet, birinci ilçe Silivri, ikinci ilçe ise
Çatalca. Bu nedenle Silivri ve Çatal-
ca’da daha önce can kayıplı taşkın
olayları yaşandı. 2009 yılında Silivri’nin
Selimpaşa Mahallesi’nde E-5 kena-
rında annesinin elinden kayıp giden be-
beğin görüntüleri hâlâ
hafızalarımızdayken ve veriler ortaday-
ken bu iki ilçemize taşkınlar konusunda
bir şey yapılmamasına anlam veremi-
yorum. Buna paralel olarak geçtiğimiz
gün internette Ekrem Bey’in bir videosu
ile karşılaştım. Ekrem İmamoğlu vi-
deoda ‘İSKİ 100’e yakın noktada 1 mil-
yar TL’yi aşkın yatırımla su baskını
riskine son verdi.’ diyor. Şimdi ben bu-
radan İBB Başkanına sormak istiyo-
rum: Bu 100’e yakın nokta arasında
Silivri’nin taşkın riski çok yüksek olan
Kula Deresi, Tuzla Deresi, Çamurlu
Deresi var mı? Yok! Peki Şile’de taşkın
riski çok yüksek olan Süleymanlı De-
resi, Pot Deresi, Kabakoz Deresi, Sa-

dıklı Deresi var mı? Onlar da yok! İki
tane basit soru sormak istiyorum: İS-
Kİ’nin 2 buçuk yıl içinde başladığı bir
dere ıslah projesi var mı? Yine İSKİ’nin
bu 2 buçuk yıl içerisinde temelini attığı
bir ileri biyolojik arıtma tesisi var mı?
En güzel yaptığınız iş bahane üretmek,
topu taca atmak, minderden kaçmak,
eski defterleri karıştırmak. Arkadaşlar
sizin iş yapmaya niyetiniz yok mu ki sü-
rekli eski defterleri karıştırıyorsunuz?”
dedi. MÜGE CESUR ÖZMEN

Ölmüşüz ağlayanımız yok!

TÜRKİYE olağanüstü ekonomik krizin içinden
çıkmaya çabalarken çamura saplanan araba
gibi sürekli patinaj yapıyor.Daha beter çamura

saplanıyor. İlaç yok, benzinde kuyruk, un ve şeker ile
kahvede kota var. İşte 2 yıllık AKP iktidarının son du-
rumu budur. Yani ülkenin yarısı yoksul yarısı aç. Kim-
ler tok derseniz bize akıl verenlere bakın derim.Adına
serbest piyasa denilen ekonomik koşullar siyasal ikti-
darın da yanlışlarıyla içinden çıkılamaz hale geldi.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin ekono-
mik kurtuluş savaşı verdiğini ve bu savaştan zaferle çı-
kacağını ilân etti. Türk ekonomisinin kurtuluş savaşı
verecek kadar kötü durumda olduğu bilinmiyordu.Ay-
rıca Erdoğan ilk kez ekonomik kurtuluş savaşından
söz etmiyor. Erdoğan, “ekonomik kurtuluş savaşı” ifa-
desini ilk kez 16 Ekim 2018 tarihinde de kullanmıştı.
O zaman bir dolar 5,78 liraydı. Erdoğan, bu ifadeyi
daha sonra da kullandı. Kur krizinin yaşandığı ve faiz
tartışmalarının yoğunlaştığı 31 Ekim 2020 tarihinde
Türkiye’nin “ekonomik kurtuluş savaşı” verdiğini söy-
ledi. Erdoğan, o tarihte “Ülkemizi ekonomi alanından
kuşatmaya çalışanlara cevabımızı yeni bir ekonomik
kurtuluş savaşıyla veriyoruz” diye konuşmuştu. Ne
düşük faiz yüksek kur politikasının ne ekonomik kurtu-
luş savaşı söyleminin yeni olmadığını biliniyor. Ancak
iktidar aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemekte
ısrar ediyor.

Söyledikleri başka olan bambaşka

Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere
AKP'liler Türk ekonomisinin çok iyi durumda oldu-
ğunu söylüyorlardı. Pandemi koşullarında en iyi müca-
deleyi Türkiye’nin verdiğini, en çok büyüyen ülkelerin
başında geldiğini vurguluyorlardı. O kadar ki ABD,
Almanya, Fransa ve İngiltere’de durumun çok kötü ol-
duğunu, benzin bulunamadığını, rafların boşaldığını,
insanların gıdaya ulaşamadıklarını da söylemişlerdi ki
bunların hepsi olmasada büyük çoğunluğu aniden
bizim başımıza geldi.

Ve aynı terane dillerinde "Ekonomi tıkırında, eko-
nomi tıkırında..."Bakın AKP ekonomi yönetimi hep
böyle yapıyor. 2022-2024 Orta vadeli planlamada
2024 ylılı için belirlenen ortalama kur  $/TL 10.30
olarak çıkmış.(şu anda Dolar 12.00). 10. Beş Yıllık
Kalkınma Planı’nda Planın TBMM’de kabul edildiği
saatte (01/07/2013) $/TL 1.92 idi, 5 sene sonrası için
hesapladıkları kur da 1.97 idi. Şaka gibi.

Ve Bunlara İBB sözcüsü Murat Ongun'un acı açık-
lamasını da ekleyelim diyor ki Murat Ongun: “Döviz-
deki artış İBB’ye 10 milyar TL ek dış borç yükü
getirdi”. Gördünüz mü dolarla maaş mı alıyorsunuz
diye laf salatası yapanların durumunu. İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da son
krizle ilgili olarak gelinen durumu attığı şu tweetle
gözler önüne serdi:"İstanbul’da yıllık 1.3 milyar lira
harcayarak 300 bin ihtiyaç sahibi aileye sosyal destek
sağlıyoruz. Bugünkü kur artışının İBB’ye maliyeti ise;
3.5 milyar lira. Takdir Türk Milleti’nin."İBB Sözcüsü
Murat Ongun ise sosyal medya hesabından yaptığı
paylaşımda "Dövizdeki artış İBB’ye 10 milyar TL ek
dış borç yükü getirdi. 10 milyar TL’ye 2 tane Göztepe-
Ümraniye Metrosu yapılıyor" dedi. Ongun bir gün
sonra ise "Yabancı paralar karşısında Türk Liramız ne
yazık ki hızla değer kaybediyor. Dün akşam attığım
tweette 25 km’lik metro yatırımını, kur artışıyla kay-
bettiğimizi yazmıştım. Bugün itibariyle maalesef 27
km’lik metro yatırımı, kurdaki artışa kurban oldu.
YAZIK" açıklamasında bulundu. Yazık değil mi bu
millete bu ülkeye!Ve Anlaşılıyor ki Türk ekonomisi
hakkında çizilen tozpembe tablo, tıpkı enflasyon ve iş-
sizlik rakamları gibi, tıpkı koronavirüs vaka ve vefat
sayıları gibi gerçeği yansıtmıyordu.

Bu kronolojiye dikkatle bakın!

Doların; 1'den 2'ye çıkması 9 yıl- 2'den 3'e çıkması
3 yıl- 3'den 4'e çıkması 2 yıl-4'den 5'e çıkması 1,5 yıl,
5'ten 6'ya çıkması 1 yıl-6'dan 7'ye çıkması 5 ay-7'den
8'e çıkması 3 ay-8'den 9'a çıkması 2 ay-9'dan 10'a çık-
ması 1 ay-10'dan 11'e çıkması 1 hafta sürdü. 13 lira
ve üzerini görmesi ise 2 gün aldı. Yani Timur Sel-
çuk'un 1978 yılında ODTÜ’de verdiği konserden oku-
duğu o şarkı gibi. "Ekonomi tıkırında" Bu şarkı sözleri
hemen her kriz döneminde mırıldanılan bir şarkıdır.
Şarkının son bölümü ise bugünkü halimiz yansıtır. 

SIZIN IS YAPMAYA 
NIYETINIZ YOK MU?
İBB Meclisi kasım ayı toplantısında konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İSKİ’nin asli görevleri arasında yer alan içilebilir
su temin etmek ve atık suları arıtarak deşarj etmek konusunda sınıfta kaldığını söyledi. Yılmaz, “En güzel yaptığınız iş bahane üret-
mek, topu taca atmak, minderden kaçmak, eski defterleri karıştırmak. Arkadaşlar sizin iş yapmaya niyetiniz yok mu?” diye sordu 

BeyliKdüzü Belediyesi, 24
Kasım Öğretmenler Günü’nde
Beylikdüzü’ne 18. kütüpha-

neyi kazandırdı. Betül ve Rafet Yılmaz
Kütüphanesi’nin açılış törenine Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık’ın yanı sıra siyasi parti temsilci-
leri, ilçe protokolü, muhtarlar, Yılmaz
ailesi mensupları ve çok sayıda vatan-
daş katılırken, katkılarından dolayı
emekli öğretmen Rafet Yılmaz ve eşi
Betül Yılmaz’a çiçek ve plaket takdimi
yapıldı. İçerisinde 4 bin kitabı barındı-
ran kütüphane Yakuplu Mahallesi’nde
vatandaşlara hizmet verecek. 
Yanlarında olacağız

Bugünün çocuklarını, yarının liderleri
olarak yetiştirecek ve onları topluma
kazandıracak kişilerin öğretmenler ol-
duğuna dikkat çekerek konuşmasına
başlayan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Başöğretmeni-
miz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ‘Öğ-
retmenler, yeni nesil sizin eseriniz
olacaktır.’ sözüyle eğitime ve öğretmen-
lere ne kadar önem verdiğini vurgula-
mıştır. Dolayısıyla biz de Beylikdüzü

Belediyesi olarak öğretmenlerimizin ve
eğitim camiasının her zaman yanında
olacağız. Eğitime yapılan her şey karşı-
lık bulur. Beylikdüzü’nde bugün on se-
kizinci kütüphanemizi açıyoruz.
Kentimizde mümkün olduğunca her
ortamda kitap okunması amacıyla ge-
zici kütüphanelerle birlikte kütüphane
hizmetlerini vatandaşların ayağına
kadar götürüyoruz. Bu kente yeni kü-
tüphaneler kazandırmak için çalışmaya
devam edeceğiz. Bu kent adına kütüp-

hanenin yapımına katkı veren başta
Rafet Yılmaz ve kıymetli eşi Betül Yıl-
maz olmak üzere herkese çok teşekkür
ediyorum. Ayrıca içeride bulunan ki-
tapların bağışlanmasında emek veren
Beylikdüzü Kent Konseyi ile çok kıy-
metli STK üyelerine de teşekkür ediyo-
rum. Hep birlikte güzel bir tesisi
Beylikdüzü’ne kazandırmanın onurunu
yaşıyoruz. Bütün öğretmenlerimizin
öğretmenler gününü kutluyorum” ifa-
delerini kullandı. Başkan Çalık ayrıca,

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayı-
sıyla ilçede bulunan okulları da ziyaret
ederek Beylikdüzü’nün öğretmenleriyle
hafta boyunca da birçok etkinlikte bir
araya geldi.
Sizler de okuyun!

Konuşmasında geleceği yaşatacak ve
ilerletecek olanların çocuklar olduğunu
belirten emekli öğretmen Rafet Yılmaz
ise “Karne dönemlerinde öğrencilerime
üstün başarılarının devamı için kitap
armağan ederdim. Bunu uzun yıllar
boyunca devam ettirdim. Memlekete ne
yapılabilir diye düşündük ve belediye
başkanımızın önderliğinde bu eseri ar-
mağan etmek için karar verdik. Kütüp-
haneyi ilçemize kazandırmış olmanın
heyecanı içerisindeyiz. Anne ve baba-
lardan bir isteğim var. Lütfen sizlerde
çocuklarınızla birlikte kitap okuyun.
Onlara ne kadar iyi örnek olabilirsek
bizler için o kadar önemli. Kütüphane-
mizin yapımında bizlere desteğini eksik
etmeyen Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık’a ve belediye ça-
lışanlarına çok teşekkür ederim. Herke-
sin emeğine sağlık” şeklinde konuştu.

Beylikdüzü Belediyesi 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde ilçeye bir kütüphane daha kazandırdı. Yakuplu Ma-
hallesi’nde yer alan Betül ve Rafet Yılmaz Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştiren Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Eğitime yapılan her şey karşılık bulur. Beylikdüzü’nde bugün 18. kütüphanemizi açıyoruz” dedi

Beylikdüzü’ne 18. kütüphane

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

damgaweb@gmail.com

ÇATIR ÇATIR
SORARIM!
Verdiği örneklerle İSKİ’nin yerine
getiremediği asli görevler üzerinden
açıklamalarını sürdüren Yılmaz,
“İSKİ’nin internet sitesinde yer
alan yazıya göre ikinci asli görevi
ise ‘İnsan sağlığını, çevreyi, doğayı
önceleyen bir anlayışla biyolojik ve
ileri biyolojik tesisler marifetiyle
atık suları deşarj etmektir.' Peki
İSKİ bu ikinci asli görevi olan evsel
atıkları biyolojik veya ileri biyolojik
tesislerden geçirerek mi Marmara
Denizi’ne bırakıyor? İstanbul’da
bir günde veya bir aydaki kaç met-
reküp evsel atık suyun kaç metre-
küpünün arıtma tesislerinden
geçirildiğini, kaç metreküpünün de
hiçbir arıtma olmaksızın derelere
ve Marmara Denizi’ne aktığını sor-
mak istiyorum. Bu noktada Si-
livri’nin Gümüşyaka
Mahallesi’nden bahsetmek istiyo-
rum. Gümüşyaka Mahallesi inci
gibi sahili ve kumsallarıyla Mar-
mara Denizi’nin en müstesna ma-
hallelerinden bir tanesi. Sahildeki
villaların, evlerin bütün atık suları
hiçbir arıtmadan geçmeden doğru-
dan Marmara Denizi’ne gönderili-
yor. İki yıldır İSKİ’ye adeta
yalvarıyoruz. Şu gün bugün, şu ay
bu ay sürekli tarih veriyorlar ama
bir türlü yatay delgiyi bitirip Gü-
müşyaka’daki bu sorunu çözmü-
yorlar. Marmara Denizi’nden
alınan numunelerde bir tek Gü-
müşyaka sahilinde denize girilemi-
yor. Bu sorunun kaynağı ise
İSKİ’nin umursamaz tutumu. Si-
livri’nin Bekirli, Büyüksinekli, Gazi-
tepe, Kavaklı Hürriyet, Kavaklı
İstiklal, köylerin foseptikleri denize
akıyor.” dedi.

Hayatımızdan
vazgeçmiyoruz

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mü-
cadele ve Uluslararası Dayanışma
Günü’nde Sarıyer Belediyesi’nin kadın

çalışanları giderek artan erkek şiddetine tepki için
ellerinde pankartlarla Büyükdere Caddesi’ne yü-
rüdü, üstgeçide pankart astı. Kadınlar, “Hakları-
mızdan da hayatlarımızdan da vazgeçmiyoruz”
dedi. Birleşmiş Milletler’ in 25 Kasım’ı ‘Kadına
Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma
Günü’ ilan etmesi şiddet gören tüm kadınlar için
umut verici olsa da Türkiye’nin şiddet karnesi
umut verici değil. Resmi olmayan rakamlara
göre Türkiye’de 2021 yılında 350 kadın cinayete
kurban gitti. Neredeyse her gün bir kadının öldü-
rüldüğü ve sistematik şiddete maruz kaldığı gü-
nümüzde milyonlarca kadın haklarından
vazgeçmeyeceğini bir kez daha hatırlatmak için
sokaklardaydı. Sarıyer Belediyesi’nin kadın çalı-
şanları da bu acı tablo karşısında farkındalık
oluşturmak için bir yürüyüş gerçekleştirdi. 
DHA

Volkan
Yılmaz



T arım sektörünün stratejik
önemi nedeni ile her
zaman kontrol altında

tutulması ve desteklenmesi ge-
rektiğini söyleyen Yayla, “Bu
kapsamda yaklaşık 3 milyon çift-
çiyi ilgilendiren bir düzenleme
7338 sayılı Vergi Usul Kanunu
ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ile ya-
pılmış ve gelir vergisi mükellefi
çiftçilerin destek gelirleri vergiden
istisna tutulmuş ek olarak da
geçmişte alınan vergilerin iadesi
ile de ayrı bir destek verilmek is-
tenmiştir. Buna göre; bundan
sonra gelir vergisi mükellefi çift-
çilere yapılacak ödemelerden
herhangi bir vergi stopajı yapıl-
mayacağı gibi şimdiye kadar ya-
pılan vergi ödemeleri de çiftçilere
faizi ile iade edilecektir” dedi.

Vergi alınıyordu

Kanun yayımından önceki uygu-
lamanın oldukça tartışmalı oldu-
ğunu vurgulayan Yayla,
“Çiftçileri yani üretimi destekle-
mek için verilen tarımsal destek-
lerin vergi kapsamında olduğu
düşünülüyor ve bu tutarlar üze-
rinden önce verilen desteğin
yüzde 4’ü kadar stopaj ile vergi
alınıyor daha sonra da çiftçinin

mükellefiyet durumuna göre be-
yanı ile de ek gelir/kurumlar ver-
gisi alınıyordu. Dolayısıyla,
devlet bir yandan üreticiyi des-
teklerken diğer yandan daha ilk
başta ödeme yaparken destek tu-
tarından stopaj kesmekte daha
sonra da beyan yolu ile yine ver-
gileyerek toplamda verilen deste-
ğin yaklaşık yüzde 20’sini vergi
yolu ile geri almaktaydı. Bu
durum da desteklerin yeteri
kadar çiftçiler tarafından hisse-
dilmesini engellemekteydi” diye
konuştu.

İstisna geldi

Yayla konuya ilişkin açıklaması-
nın devamında, “Yapılan son
düzenleme ile Gelir Vergisi Ka-
nuna mükerrer 20/C maddesi
eklenmiş ve kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından yapılan ta-
rımsal destekleme ödemelerinin
gelir vergisinden istisna olacağı
belirtilmiştir. Buna göre; artık
destek ödemeleri vergiden istisna
olduğu için gelir vergisi mükellef-
leri tarafından bu gelirler beyan
edilmeyeceği gibi pek tabii ki bu
kişilere kamu kurum kuruluşla-
rından yapılacak olan ödeme-
lerde yüzde 4’lük vergi stopajı
yapılmayacaktır. Bu noktada, is-

tisnanın sadece Gelir Vergisi mü-
kelleflerine getirildiğini vurgula-
mak gerekmektedir. İstisna
uygulaması verilen destekleri
daha da amacına uygun hale ge-
tirmekle birlikte sadece gelir ver-
gisi mükelleflerine bu istisnanın
getirilmesi; Kurumlar Vergisi
mükellefi çiftçiler ile Gelir Vergisi
mükellefi çiftçiler arasında bir
farklılığa yol açacaktır” ifadele-
rini kullandı.

İadesi yapılacaktır

“Yine 7338 Sayılı Kanun ile Ta-
rımsal Destek Ödemeleri üzerin-
den geçmişte yapılan vergi
kesintilerinin de iadesi yapılma-
sına yönelik düzenleme yapıl-
mıştır” diyen Yayla,
“Düzenlemeye göre; kamu
kurum ve kuruluşları tarafından
yapılan tarımsal destek ödeme-
leri üzerinden yüzde 4 oranında
kesilerek tahsil edilen gelir vergi-
lerinin, çiftçilerin düzeltme za-
manaşımı süresi içerisinde tarha
yetkili vergi dairelerine başvur-
maları ve dava açmamaları, açıl-
mış davalardan vazgeçmeleri
şartıyla, tahsil tarihinden itibaren
hesaplanacak faizi ile ret ve iade
edilmesi hükme bağlanmıştır”
dedi.

Hu kuk Danýþman larý: av. uğur SayaNer, av. Mustafa eNgİN
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İSTANBUL ANADOLU

24. İCRA DAİRESİ
2021/10010 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belir-
tilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları,
İstanbul Anadolu 24 İcra Dairesinin T. Vakıflar Bankası Anadolu Adalet Sarayı Şubesinde bulunan TR 02 0001
5001 5800 7290 4942 98 İBAN numaralı hesabımıza T.C. Kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya
bu miktar kadar milli bir bankanın şartsız kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri, Vakıfbank Bankomat
kartı olanların teminatlarını POS cihazından yatırmaları, elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların
teminat göstermeleri gerekmektedir. Satış mahallinde NAKİT TEMİNAT ALINMAYACAKTIR
(Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 2020/1064 Karar sayılı kararı, Onama:
Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar sayılı kararı), 
05 BE 250 plakalı araç İstanbul - Yediemin Otopark Yık.ve Ot.San.Tic.Ltd.Şti. - Armağanevler mah. 23 Nisan
cad.No:61/1 Ümraniye-istanbul Yediemin Otoparkı adresinde olup, ihaleye girecek kişilerin araçları bu adres-
lerde görebilecekleri, ihaleye iştirak edenlerin aracı görmüş, tüm özelliklerini incelemiş ve tüm hukuki sonuçlarına
muttali olmuş sayılacağı ilan olunur.  23/11/2021

1.İhale Tarihi : 27/12/2021 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.
2.İhale Tarihi : 11/01/2022 günü, saat 13:40 - 13:45 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu 1 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 285.000,00 1   %1  

(İİK m.114/1, 114/3)* 
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Son dönemde tarım sektörü 
girdilerinde yaşanan yüksek fiyat

artışlarının maliyetlere de
yansıdığını söyleyen Mazars

Denge’den yeminli mali müşavir
İlyas Emre Yayla, “Destek

ödemeleri vergiden istisna 
olduğu için gelir vergisi 

mükellefleri tarafından bu 
gelirler beyan edilmeyeceği gibi

pek tabii ki bu kişilere kamu
kurum kuruluşlarından yapılacak

olan ödemelerde yüzde 4’lük
vergi stopajı yapılmayacaktır.
Şimdiye kadar yapılan vergi

ödemeleri de çiftçilere faizi ile
iade edilecektir” dedi

CIFTCILERE FAIZI
ILE IADE EDILECEK!

Şoför krizine 
hazırlıklıyız!
İngiltere ve diğer Avrupa Birliği
ülkelerinde son dönemlerin en büyük
krizlerinden biri haline dönüşen tır
şoförü ihtiyacına yönelik yeni bir
açıklama geldi. TÜRK TIR Genel
Müdürü Tamer Oğuz, "Ülkemizde 
olası bir ‘tır şoförü’ krizin karşı
hazırlıklıyız" dedi

ingiltere başta olmak üzere dünyanın
dört bir yanında büyük bir kriz haline dö-
nüşen gıda ve yakıt gibi sektörleri etkileye-

rek adeta hayatı durma noktasına getiren şoför
eksikliği için, Türkiye'den de binlerce kişi yurt dışında
şoför olabilmek için ilgili kurumlara başvuruda bulun-
maya başladı. Türkiye’de nitelikli ve uluslararası stan-
dartlara uygun şoför eğitimi konusunda uzman
kurum ve kuruluşlar bu süreçte gerekli adımları atarak
tedarikte yaşanabilecek problemlerin önüne geçebilir.
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TÜRK TIR
Genel Müdürü Tamer Oğuz, “Sadece İngiltere’de ha-
lihazırda yaklaşık 100 bin tır şoförü ihtiyacı olduğunu
göz önünde bulunduracak olursak bu ihtiyacın karşı-
lanması nitelikli ve Avrupa deneyimi olan bir şoför
kadrosuyla mümkün olabilir. 
Türkiye-İtalya arası aktarmasız direk taşımacılık ve
proje taşımacılığı hizmetleri ile ağır nakliye ve lojistik
alanında yetişmiş bir kadroya sahipler.Bu alanda çalı-
şan şoförler güvenilir ve işinin ehli olduğu için Avru-
pa’da tercih ediliyor ve filolarında bulunan tüm
şoförlere ileri düzey sürüş eğitimlerini uluslararası
standartlara uygun olarak veriliyor” dedi.

Şoför ihtiyacı oluşacak

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Alman-
ya'da her yıl emekliye ayrılan şoför sayısı yaklaşık 30
bin ve buna karşılık her yıl direksiyona geçen ortalama
şoför sayısının ise 15 bin civarında olduğunu aktaran
Oğuz, “Hesaplamalara göre; işe başlayan ve emekli
olan şoför sayıları arasındaki bu orantısızlık telafi
edilmez ise 2030 yılında Almanya 150 bin kamyon ve
tır şoförüne ihtiyaç duyacak. 
Yaşanan bu tip küresel çaplı krizler sektörde bulunan
tüm firmaları doğrudan veya dolaylı olarak etkilemek-
tedir” diye konuştu.

Gençler öncülük edilmeli

TÜRK TIR Genel Müdürü Tamer Oğuz, pandemi dö-
neminde nakliye sektörünün hayati bir önem taşıdığı-
nın bir kez daha ortaya çıktığını İngiltere’de ordunun
duruma müdahale etmesini sağlayacak kadar büyük
bir sorun oluşturduğuna dikkat çekerek özellikle önü-
müzdeki yıllarda en önemli mesleklerden biri haline
gelecek olan TIR şoförlüğüne hevesi olan Türk genç-
lerinin yetişmesine öncülük edilmesi gerektiğinin altını
çizdi.

Örnek No: 25*

05 BE 250 plakalı NISSAN marka Qashqai 
model, 2016 model beyaz renkli araç. Muhtelif
yerlerinde çizikler var. Anahtar, ruhsat yok. 
1.6 DCI dizel SKYPACK XTRONI otomatik vites
SJNFDAJ11U1859315 şase nolu otomobil. 
Araç çalışır durumda.

Sadece Gelir Ver-
gisi Mükellefi Çiftçi-
lere almış olduğu
tarımsal destekler
üzerinden yapılan
stopajların iade edi-
leceğini hatırlatan
Yayla, “Kurumlar
Vergisi mükellefleri
iade alamayacağı
gibi Gelir Vergisi
mükelleflerinden de
bu destekler kapsa-
mında beyan yolu
ile ek bir ödeme ya-
panların olması du-
rumunda da bu mükelleflere de bu
ek vergi ödemesi iade alınamaya-
caktır. Ayrıca; dönem olarak iade
alınabilecek vergi 1/1/2016 tarihi
ve sonrasında kamu kurum ve ku-
ruluşları tarafından yapılmış bulu-
nan tarımsal destek ödemelerinden
kesilen gelir vergisiyle sınırlı bu-
lunmaktadır.  1/1/2016 tarihinden
önce kamu kurum ve kuruluşları
tarafından yapılmış bulunan tarım-
sal destek ödemeleri üzerinden
stopaj suretiyle ödenmiş
bulunan gelir vergileri
yönünden geçici
madde hükmün-
den faydalanıl-

ması mümkün de-
ğildir. Gelir vergisi
mükellefi Çiftçilerin
kendisi veya vekil-
lerinin düzeltme za-
manaşımı süresi
içerisinde vergi
dairesine (bağlı
vergi dairesi statü-
sündeki mal mü-
dürlükleri dâhil)
dilekçe ile başvur-
maları üzerine ken-
dilerinden önceden
stopaj yolu ile kesi-
len vergi faizi ile

red ve iade edilecektir. Başvuruda
bulunulabilecek vergi dairesi mü-
kellef tarafından serbestçe belirle-
necektir. Ayrıca mükellefler
dilekçelerini elden veya posta yo-
luyla ilgili vergi dairesine verebile-
cekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi
üzerinden elektronik ortamda da 
verebileceklerdir”
dedi.

KİMLER ALABİLECEK?

İlk
toplantı

1 Aralık’ta  

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit
Komisyonu'nun ilk toplantısının 
1 Aralık'ta yapılacağını duyurdu

Bilgin, belirlenecek asgari ücret
miktarı konusunda Türk-İş ile uzlaş-
maya yakın olduklarını, bu yılki gö-

rüşmelerin erken biteceğini söylüyor. Asgari
ücretin toplumu tatmin edecek, adalet duygu-
sunu pekiştirecek bir seviyede olacağına inandı-
ğını bir kez daha yineleyen Bilgin, “Türk-İş ile
bu konuda uzlaşmaya yakınız” dedi.

Biter demişti

Bilgin, bu hafta yapılan Kabine Toplantısının
ardından iki gün önce gazetecilere açıklama-
larda bulunmuş, asgari ücretin tespitine ilişkin
görüşmelerle ilgili şunları söylemişti: “Ben gö-
rüşmeleri ilk haftada bitirme kararındayım.
Olur gibi görüyorum. Çünkü taraflarla, sosyal
ortaklarımızla görüşüyoruz. Araştırmamızın ilk
verileri de onlarla uzlaşabileceğimiz yönünde.”



M HP Lideri Devlet Bahçeli, partisi-
nin Merkez Yönetim Kurulu
(MYK) ve Merkez Disiplin Ku-

rulu (MDK) ortak toplantısının ardından
basın toplantısı düzenledi. Bahçeli, bu dö-
nemde her zamankinden daha fazla dik-
katli, dirayetli, dengeli, hazırlıklı, uyanık,
ihtiyatlı, sabırlı ve şuurlu bir duruşa ihtiyaç
duyulması gerektiğini bildirdi. Türkiye'yi ka-
rıştırmak, karanlığa çekmek ve kaosa sürük-
lemek maksadıyla fırsat kollayanların tetikte
beklediğini söyleyen Bahçeli, "Bu tahrik sü-
recinin öncüsü ve önde gideni CHP ve
HDP başta olmak üzere zillet ittifakının
hastalıklı paydaşlarıdır. Ülkemizin bugünkü

gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.
Türkiye ekonomisinin malum bazı yapısal
zaaf ve açmazları varsa da bunlar dövizdeki
tırmanışın bahanesi değildir, olamayacaktır.
Tehdit saçan gelişmeler karşısında, devlet
milletiyle kenetlenmiş, milli duruş iç ve dış
komploya karşı direnç ve dik duruş göster-
miş, göstermeye de devam edecektir. Eko-
nomik darbecilere, canlı döviz
bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine
sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah et-
meyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla ku-
rulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Biz
milletimizin yanındayız, devletimizin arka-
sındayız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun referansı HDP

Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu'nun 'helalleşme' çağrısına terör ele-
başlarının 'özerklik ve özyönetimin kabul
edilmesi, Kürt kimliğinin ve dilinin tanın-
ması' şartıyla tamam dediğini belirterek,
"Öyle bir vahim aşamaya gelinmiştir ki;
terörist Demirtaş'ın sabah saatlerinde
cezaevinden yayımladığı karanlık tali-
matlar akşamına Kılıçdaroğlu tarafın-
dan heyecanla telaffuz edilerek siyasi
bir programa haline dönüştürülmüş-
tür. Bir terörist, bir suçlu, bir bölücü;
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu
alenen yönetmeye, yön vermeye ve
ona akıl hocalığı yapmaya başla-
mıştır. Terörist Demirtaş'ın 24
Kasım 2021 tarihinde, Meclis'te
grubu bulunan partilerin başkan-
larını ortak bir basın toplantısıyla
hükümeti istifaya çağırmalarını,
dahası yedi bölgede ortak mi-
ting yaparak derhal seçim iste-
melerini dayatması günün
sonunda Kılıçdaroğlu tarafın-
dan benimsenmiş ve kabulle-
nilmiştir. Cumhuriyet
tarihinde böyle bir eziklik ve
erdemsizlik hiç görülmemiş-
tir. Kılıçdaroğlu'nun 24
Kasım 2021 tarihinde par-
tisinin olağanüstü MYK
toplantısından sonra yap-
tığı kokuşmuş açıklama-
ların referansı HDP'dir,
terörist Demirtaş'tır,
PKK terör örgütüdür.
Ekonomik sorunları
bahane göstererek
'haydi meydana'
diyen, 4 Aralık günü
Mersin'de ilk mitingi
yapacaklarını duyu-
ran Kılıçdaroğlu te-
röristleri hararetle
selamlamıştır. On-
ların dikte ettiği ne
varsa sahiplene-
rek sahaya in-
meye karar
vermiştir. Nite-
kim Türki-
ye'nin kaosa
sürüklendiğini
iddia eden
müfteri Kılıç-
daroğlu, asıl
kaosu kendi
içinde,
kendi itti-

fakında, kendi vicdanında, kendi partisinde
yaşadığını görmeyecek kadar körleşmiştir"
diye konuştu.

Türkiye sokakta bulunmadı

Bahçeli, Türkiye'nin döviz sabotajlarına ye-
nilmeyeceğini, küresel sermaye çetelerine ve
terör örgütlerine pes etmeyeceğini vurgula-
yarak, şöyle konuştu: "Türkiye faiz lobisine
eğilmeyecektir. Türkiye hayat pahalılığına
boyun eğmeyecektir. Türkiye zilletin uçuru-
muna asla çekilemeyecektir. Cumhur İtti-
fakı alayını birden göğüslemeye, Türk
milletinin bağımsızlık onurunu yere düşür-
memeye yeminlidir. İçinde bulunduğumuz
riskli süreç siyasi ve ekonomik beka müca-
delesinin kahramanca, vatan ve millet sev-
dasıyla icrasını şart koşmaktadır. Sokaklara
inerek hükümeti istifa ettirmeye, terörizmin
ve yabancı güçlerin tetikçiliğine soyunarak
ülkemizi felaket dolu bir mecraya taşımak
isteyenlere asla izin, asla icazet verilmeye-
cektir. Demokrasi sokakta değil milletimizin
iradesindedir, sandığın içindedir. Yasa dışı
sol ve marjinal grupları sokağa sürüp mille-
timizin duyarlılıklarını ve sabrını test etmeyi
aklından geçirenler bu gafil tezgahın, bu le-
keli kumpasın sonuçlarına ağır şekilde kat-
lanacaklardır. Türkiye sokakta
bulunmamış, sokak meraklısı zillet ittifakına
bırakılmayacaktır. CHP Genel Başkanı ne-
reye giderse gitsin, milli nefesimiz ensesinde
olacaktır. Darbe teşebbüsüyle yapamadıkla-
rını dövizle de başaramayacaklardır."

Erken seçim diyenlere ihtiyaç yok

"Kılıçdaroğlu ve terörist yandaşlarının erken
seçim ezberleri ise sonuçsuzdur" diyen Bah-
çeli, "Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem
Milletvekili Genel Seçimleri 2023 yılının ha-
ziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesa-
yetçilerle, statükocularla, hainlerle, millete
tepeden bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu
tarihte olacaktır. Erken seçim diyenlere ihti-
yacımız yoktur. Cumhur İttifakı birdir, bera-
berdir, imanla, inançla, yüreklice vatana,
millete, demokrasiye ve milli ekonomiye
sahip çıkacaktır" ifadesini kullandı.
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel
Seçimleri 2023 yılının haziran ayında yapılacak, mandacılarla, vesayetçilerle, statükocularla,
hainlerle, millete tepeden bakan kimliksizlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır" dedi

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak

Seçim 2023
yılında
olacak AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türk

Devletleri Teşkilatı'na üye üyelerin sayısının
artacağını belirterek, "Balkan coğrafyasında
Macaristan başta olmak üzere Bulgaristan, Bosna
Hersek, Sırbistan. Arnavutluk, Makedonya ve
bütün Balkan devletleri Türk Devletleri Teşkilatı'nın
doğal bir üyesidir. Yine Rusya ve Çin de bu
topluluğun doğal üyeleridir" dedi

İzmİr Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) ile
Moğolistan Devlet Üniversitesi'nin ortak-
laşa kurduğu Türkoloji Enstitüsü'nün açılışı

yapıldı. Açılışa AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıl-
dırım'ın yanı sıra İKÇÜ Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse
ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi temsilci-
leri katıldı. Yıldırım, açılış öncesinde dombra dinletisi
veren sanatçı Şemsigül Jakupova'ya çiçek verdi. İKÇÜ
Rektörü Saffet Köse ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İş-
birliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Sultanbai Ra-
ev'in kürsüden, Türkiye'nin Ulanbator Büyükelçisi
Zafer Ateş ile Moğolistan Devlet Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Ochiryag Bayanjargal'ın video kayıt yoluyla
konuşmaların ardından Binali Yıldırım kürsüye çıktı.
'Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları' isimli konferans
veren Yıldırım, Türk dünyası ile ilgili konuştu.

Adriyatik'ten Moğolistan'a

Türk dünyası deyince, Güneydoğu Avrupa'dan, Adri-
yatik'ten başlayıp Moğolistan Sarı Irmak'a kadar uza-
nan bir coğrafyanın hayal edilmesi gerektiğini belirten
Yıldırım, "Tarihi İpek Yolu'nun yüzyıllarca ticaret
amaçlı kullandığı güzergah Türk dünyasıdır. Moğolis-
tan aslında Altay dil grubu ile Türkçemiz ile aynı yapıyı
taşıyan, bir akraba ülkedir. Moğolistan esasında Gök-
türklerin, Uygurların izlerini, tarihi geçmişini de barın-
dıran çok önemli bir ülkedir. Dolayısıyla Moğolistan ile
Türk dünyası arasındaki ilişkilerin her bakımdan geliş-
mesi, bölgenin, coğrafyanın refahı ve güvenliği için ha-
yati öneme sahiptir. 1,5 milyon kilometrekarelik geniş
bir ülke. Buna rağmen 3 milyonun biraz üzerinde
küçük bir nüfusu var. Ancak her tarafı buram buram
tarih kokan, muazzam, bakir bir yer. Orhun Yazıtları'na
yaptığımız ziyarette ülkemizin gücünü, itibarını bir kez
daha gördük. Çünkü Orhun Yazıtları'na giden ulaşımı,
yolu da yine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın riyasetinde
biz gerçekleştirdik. Bugün memnuniyetle görüyorum ki;
İKÇÜ ile karşılıkları olan Moğolistan Devlet Üniversi-
tesi'nin birlikte yaptıkları arkeolojik kazılar, esasında
ortak tarihimizi ortaya çıkaracak en önemli adımları
oluşturuyor. Bunun yanı sıra ikili öğrenci değişimleri,
bu programlarda ülkelerimizi birbirine yaklaştıran ve
bu anlamda ortak tarihimizi ortak dilimizi, ortak kültü-
rümüzü ihya eden önemli faaliyetlerden biri" dedi.

Bahçeli, açıklamasının ardından bir ga-
zetecinin, 'Geçtiğimiz hafta İYİ Parti lideri
Akşener Denizli'de miting yaptı, dün de
Kılıçdaroğlu Mersin'de start vereceğini
ifade etti. Siz bu miting hamlesini nasıl
değerlendiriyorsunuz? Bir de 6 muhale-
fet partisi bu defa ekonomiyi görüşmek
için bir araya gelecek. Bu durumları nasıl
değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Dost-
luklarına, kaynaşmalarına devam etme-
lerinde yarar var. Görüşmede zarar yok.
Herkes her yerde görüşebilir. Mitinglerle
seçime doğru gitmek istiyorlar ise geç-
mişte MHP'nin 9 bölgede anlamlı miting-
leri ile Türkiye'de halkla buluşmuştur
ama seçim için değil, milletin huzuru
için" diye yanıt verdi.

Herkes her yerde
görüşEbİlİr

Büyük bir devletin
öğretmenisiniz!
'Maarif Vakfı Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video mesaj  gönderen
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eğitimcilere seslendi. Erdoğan, “Sizler büyük
ve güçlü bir ülkenin öğretmenisiniz. Bu bilinçle çalışmaya devam edin” dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Maarif Vakfı
Uluslararası İstanbul Eğitim Zirvesi'ne video
mesaj gönderdi. Erdoğan, zirvenin hayırlı ol-

masını dileyerek, Türkiye Maarif Vakfı'nın yönetimiyle bu
önemli zirveye destek veren tüm kurum ve kuruluşları teb-
rik etti. Erdoğan, 'Eğitimde Yeni Eğilimler ve Dönüşüm' te-
masıyla düzenlenen zirvenin, eğitime dair yaklaşımların ve
uygulamaların tartışılacağı uluslararası bir platform haline
geleceğini belirterek, şöyle konuştu: "Değerli fikirleriyle zir-
veye katkı sunacak herkese ülkem ve milletim adına teşek-
kür ediyorum. Türkiye'yi, milletimizin değerlerini ve
evrensel ilkeleri sınırlarımız dışında başarıyla temsil eden
kurumlarımızdan biri de Türkiye Maarif Vakfı'dır. Vakfımız,
Anadolu'nun ilim ve irfan geleneğinden tevarüs ettiği biri-
kimi dünyanın dört bir tarafındaki gencecik dimağlara ak-
tarıyor. Böylece insanlığın ortak geleceği, barışı ve huzuru
için erdemli ve nitelikli nesillerin yetişmesine katkı sunuyor.
Türkiye Maarif Vakfı'nın kuruluşundan itibaren bu mis-
yonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmaları memnuniyetle
takip ediyoruz. Bugün vakfımız 6 farklı kıtanın 47 ülke-
sinde açtığı 414 eğitim kurumuyla yaklaşık 50 bin öğren-
ciye hizmet veriyor. Dünyanın en sıkıntılı, en zorlu
coğrafyalarında Türkiye Maarif Vakfı mensupları büyük
bir özveriyle samimiyetle çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye
Maarif Vakfı, sadece FETÖ'cü alçakların sebep olduğu
tahribatın giderilmesinde değil aynı zamanda bulunduğu
ülkelerde eğitimde fırsat eşitliğinin temininde de önemli rol
oynuyor." 

Bulunduğu ülkede takdir topluyor

Erdoğan, Maarif okullarının yerel müfredatın yanı sıra
uluslararası eğitim sistemlerini de uygulayarak dünyanın

dönüşüm ve kalkınmasında, dostlu-
ğun gelişmesinde pay sahibi

olduğunu söyleyerek,
"Türkiye, bu çalışmala-

rıyla Birleşmiş Millet-
ler'in 2030 Vizyon
Belgesi'nde ilan edi-
len; sürdürülebilir
kalkınma için kaliteli
eğitim hedeflerine de
katkı sunmaktadır.
Vakfımıza bağlı okul-
lar eğitim öğretim hiz-

metlerini teknolojinin
getirdiği imkanlardan
faydalanarak koronavi-

rüs döneminde
de kesin-

tisiz

bir şekilde devam ettirmiştir.
Kritik bir süreçte sergilediği bu
kararlı tutumuyla vakfımız, eği-
tim misyonundaki kalitesini de
ortaya koymuştur. Vakıf okulları-
nın eğitim kalitelerinin yanı sıra öz-
verili kadrosuyla da bulundukları
ülkelerde büyük takdir topladığını
görüyoruz. Gerek ülkemizde ağırla-
dığımız devlet ve hükümet başkan-
ları, gerekse yurt dışı ziyaretlerinde
muhataplarımız vakfımızın mevcudi-
yetinden duydukları memnuniyeti sık
sık dile getiriyorlar. Biz de bu başarıyla
gurur duyuyor, ülkemiz ve milletimiz
adına iftihar ediyoruz" dedi. DHA

Eğitimcilere, "Sizlerden büyük bir devletin
ve büyük bir milletin mensupları olduğunu-
zun bilinciyle temponuzu daha da artırmanızı
bekliyoruz" diye seslenen Cumhurbaşkanı Er-
doğan, bunun yolunun da çalışmaktan, eği-
timdeki yenilikleri takip etmekten ve yerelden
kopmadan evrenseli kucaklamaktan geçtiğini
söyledi. Küresel alanda rekabet ederken yerel
ihtiyaçları ve yerel değerlere saygı duyacak bir
anlayışı yaygınlaştırmaları gerektiğini kaydeden
Erdoğan, "Mazisinde sömürgecilik lekesi bulun-
mayan bir ülke olarak, insanı ve fıtratı merkeze
alan eğitim tasavvurunun güçlendirilmesine Tür-
kiye Maarif Vakfı'nın öncülük edeceğine inanıyorum.
İstanbul Eğitim Zirvesi'nin, vakfımızın yol haritasının
belirlenmesi ve
başarı grafiğinin
artırılmasında
bir dönüm nok-
tası olmasını te-
menni
ediyorum. Zir-
venin başarılı
geçmesini dili-
yor, zirveye
emek veren
herkese teşek-
kür ediyorum.
Dünyanın 46 ül-
kesinde sami-
miyetle
fedakarlıkla
aşkla hizmet
eden tüm vakıf
mensuplarımıza
şükranlarımı
sunuyorum"
diye konuştu. 

Eğitimdeki 
yenilikleri 
takip edin

Seçim 2023
yılında
olacak
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HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ -BEYKOZ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) 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 :2021/754643
1-İdarenin
a) Adresi :Saip Molla Cad.Kısayol Sok. No:1 34800 Paşabahçe 

BEYKOZ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2163222210 - 2164137959
c) Elektronik Posta Adresi :satinalmapasabahce@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :12 AY SÜRELİ HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ 

(HBYS)HİZMETİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi
c) Süresi :İşe başlama tarihi 01.01.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi İdari Birimler 2 binası 

Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :13.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel 
olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1.HBYS üreticisi istekliler Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıtlı olduklarına dair belgeyi,
2.İsteklilerin Kültür Turizm Bakanlığından,program lisans tescilinde kullanılacak olan Bil-Kod num-
arasını almış olmalı;teklif dosyalarında buna ilişkin belgelerin sunulması zorunludur.Ortak girişim
olarak ihaleye iştirak edecek istekliler için,her iki ortak Bil-Kod numarasına sahip olmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler ta-
rafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki
kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir
banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bi-
lançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu 
üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde,
son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek ka-
zanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son
iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması
şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali 
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,

Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın
parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren bel-
geler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporu:
1. İstekliler, proje sürecinde yer alan aşamalar ve her aşama için önerdiği süreleri kapsayan bir işi pla-
nını,teklif dosyasında sunacaklardır.
2.İstekliler, teklif ettikleri uygulama yazılımının %100 uyumlu olduğu Veritabanı Yönetim Sistemi ve İşle-
tim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon)bilgilerini bir belge halinde teklif dosyasında sunacaklardır.
3.İstekliler,teklif ettikleri uygulamaların her biri için ayrı ayrı olabilecek şekilde %100 uyumlu olduğu
Veri Tabanı Yönetim Sistemi ve İşletim Sistemlerinin ismini ve sürüm (versiyon)bilgilerini bir belge
halinde teklif dosyasında sunacaklardır.
4.İstekliler,kullanıcı hesabını ve anlatıldığı işleri yapılabilmesi için sözleşme bitiminden sonra her
türlü desteğini vereceğini ve gerekli yıllık destek ve HBYS lisans ücretini teklif dosyasında sunacak-
lardır.Çalışır vaziyette bırakacağı sistemlerin donanımlarının bozulması veya HBYS yazılımının son
bırakıldığı hali ile doğru çalışmaması durumunda sözleşme sonrası için yıllık yeniden kurulum ve
garanti hizmeti ücretlerini teklifinde belirtilmelidir.
5.İstekliler,teklif ettiği mimariyi teklif dosyasında sunacaklardır.
6.İstekliler, olağanüstü durumlarda, önerdikleri çözümlerin (yangın,sel,deprem, vb.)nasıl bir teknol-
jik önlem ile sürekliliğini sağlayacaklarını ve sistemdeki bilginin nasıl kurtulacağına dair planlarını
(DisasterRecovery)teklif dosyasında sunacaklardır.
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1.İstekliler, TS İSO 9001 Kalite Güvence Sistemi Sertifikasını ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesini
teklif dosyasında sunacaklardır.
2.İstekliler, TS İSO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Yeterlilik Belgesini teklif dosyasında
sunacaklardır.
3.İstekliler, TS ISO/IEC 15504-SPİCE en az Level 2 veya CMMI Level 3 belgesini ve Sağlık Bakanlığı
Bilgi Sistemleri Kayıt Tescil belgesini teklif dosyasında sunacaklardır.
Kalite yönetim sistem belgesi ve çevre yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite
edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer
alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zo-
runludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında
yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluş-
larca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile
teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk
Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve
TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması
zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ve Özel Sektörde gerçekleştirilen her türlü Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmeti 
işleri benzer iş 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 İstanbul Beykoz Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,83
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı(R):Bilgisayar Sistemleri Yönelik Hizmetler /0,83

Ç atalca’da Öğretmenler Günü
programları, Cumhuriyet Mey-
danı'nda Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ün aziz hatırasında saygı duruşu,
İstiklal Marşı okunması ve çelenk sunul-
masıyla başladı.Cumhuriyet Meyda-
nı'nda gerçekleşen programın ardından,
Çatalca Belediyesi Nazım Özbay Kültür
Merkezi'nde ilçe protokolü ve öğretmen-
lerin katılımıyla bir etkinlik düzenlendi. 

Asil bir mesleğiniz var

Çatalca Belediye Başkan yardımcıları ve
Meclis Üyelerinin katılımıyla öğretmenler
ziyaret edildi. Ziyaret sırasında günün
anısına öğretmenlere hediye ve Belediye
Başkanı Mesut Üner’in kutlama mek-
tubu sunuldu. Üner, mektupta, “Türkiye
Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatark, ne güzel ifade etmiş;
“Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak
öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden
mahrum bir millet, henüz bir millet adını
alma yeteneğini kazanamamıştır. Ülke-
mizi gerçek hedefe, gerçek mutluluğa ka-
vuşturmak için iki orduya ihtiyaç vardır.

Biri vatanimizi kurtaran asker ordusu, 
diğeri ulusumuzun geleceğini yoğuran
irfan ordusudur.” Mensubu olduğunuz
meslek o kadar asil ve değerli ki, yarınla-
rımızın teminatı çocuklarımıza ve gençle-
rimize sadece bilgi aşılamakla kalmıyor,
asil duruşunuz ve davranışlarınızla on-
lara rol model oluyorsunuz. Bu duruşu-
nuzla ülkemizin temellerine sevgiyi,
saygıyı, vatanımıza ve cumhuriyetimize
olan sonsuz bağımızı konumlandırıyor-
sunuz. Çatalca Belediyesi olarak böylesi
değerlere sahip eğitim neferlerimizin ya-
nında olmanın ve birlikte çalışmanın,
“muasır medeniyet seviyesinin üzerine
çıkma” ülkümüze ulaşmada en gerekli
unsur olduğunu biliyor ve bu prensiple
adımlar atmaya devam ediyoruz. Saygı-
değer öğretmenlerim; Bu vesile ile öğret-
menler Günü’nüzü en içten duygularımla
kutluyor, görevi sırasında şehit olan öğ-
retmenlerimize ve vefat etmiş tüm öğret-
menlerimize Allah’tan rahmet diliyor,
size ve kıymetli ailelerinize sağlıklı, mutlu
ve huzurlu bir ömür temenni ediyorum”
ifadelerini kullandı. 

Kadına şiddeti 
makyajla anlattılar

25 KASIM Kadına Yönelik Şiddetle Müca-
dele Günü’nde farkındalık oluşturmak iste-
yen Bağcılar Belediyesi farklı bir etkinliğe

imza attı. Bu amaçla Türkiye’nin önde gelen kadın
radyo programcıları, Bağcılar Belediyesi hizmet bi-
nasında bir araya geldi. 

Utanç verici bir şey

“Bizim yerimizde olsanız” sloganıyla gerçekleşen et-
kinlikte; konuklar arasında tek erkek radyocu olan
Cem Arslan’a kadına şiddeti anlatan makyaj yapıldı.
Arslan, plastik makyajla gözü morartılıp ve alın böl-
gesi yarılarak şiddete uğramış bir insan durumuna
getirildi. Dayak yemiş bir insan görüntüsü çizen Ars-
lan, neler hissettiğini şöyle anlattı: “Profesyonel bir
makyajla bu hale gelmem yarım saat aldı. Bu işin
gerçeği bir iki cisim, tekme ve tokatla saniyeler içinde
oluyor. İnsanı bu hale getirip toplum içine çıkamaz
hale getirmek gerçekten çok utanç verici ve berbat bir
şey. Sizin yerinizde oldum, empati yaptım ve çok
utandım. Bu gerçekten utanç verici bir şey. Önüne
geçilmesi gereken bir şey.”  TAYLAN DAŞDÖĞEN

Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen ve
kadın radyocuların konuk olduğu etkinlikte erkek radyo
programcısı Cem Arslan’a yapılan makyajla, kadına şid-
dete dikkat çekildi. Plastik makyajla dayak yemiş insan
haline getirilen Arslan, duygularını “Gerçekten çok
utanç verici ve berbat bir şey” şeklinde açıkladı

Öğretmenler Günü dolayısıyla Çatalca'da görev yapan
öğretmenlere mektup gönderen Belediye Başkanı Mesut
Üner, “Yarınlarımızın teminatı çocuklarımıza ve gençleri-
mize sadece bilgi aşılamakla kalmıyor, asil duruşunuz ve
davranışlarınızla onlara rol model oluyorsunuz” dedi

SUNA VE KARACA SAHNE ALDI
Yoğun geçen öğretmenler günü etkinlik-
lerinde günün sonunda Belediye Baş-
kanı Mesut Üner'in organize ettiği
öğretmenler günü eğlence programı
gerçekleşti. Gecede tanınmış sanatçılar
Suat Suna ve Işın Karaca sahne aldı.
Gecenin sonunda öğretmenler Mesut
Üner’e teşekkür edip, günün anısına fo-
toğraflar çektirdi. Üner, “Hepimizin
üzerinde unutulamaz emekleri olan ve
yarınlarımızın teminatı çocuklarımızı ve
gençlerimizi emanet ettiğimiz öğretmen-
lerimiz için ne yapsak az ve yarım kalır.
Bugün öğretmenler günü kutlama prog-
ramlarımız oldukça yoğundu. İlçemiz
sadece mega projelerle anılmayacak.
Aynı zamanda özel gün ve haftalardaki
etkinliklerimizde dikkat çekecek. Bu ko-
nuda kararlıyız.  Güne cumhuriyet mey-
danımızdaki ve Nazım Özbay Kültür
Merkezimizdeki tören programlarımızla

başladık. Sonrasında Çatalca’mızdaki
tüm öğretmenlerimizi Başkan Yardımcı-
larımız ve Meclis üyelerimizin de katılı-
mıyla ziyaret edip, günün anısına
kaleme aldığım özel mektuplarımızı ve
hediyemizi takdim ettik. Günün so-
nunda emektar ve vefakar öğretmenleri-
miz unutulmaz bir gece organize ettik.
Bu vesileyle başta Başöğretmen Mus-
tafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm
öğretmenlerimizin öğretmenler gününü
kutlar, ömürleri boyunca sağlık, mutlu-
luk ve başarılar dilerim. Çatalca’mızda
çok kıymetli öğretmenlerimiz asla yalnız
yürümeyecekler” dedi.
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A lmanya zor günlerden geçiyor… Halen gö-
revdeki Sağlık Bakanı Jens Spahn, Pazartesi
günkü basın toplantısında durumun ciddiye-

tini vurgulamak için şöyle diyordu… ‘Bu kışın so-
nunda herkes ya aşı olacak ya da virüs bulaştıktan
sonra iyileşecek veya ölecek…‘ Bu doğru olabilir mi
?... Tabiiki olamaz ama arkasındaki mantık doğru…
Basınının önündeki bu ifade bir çağrı…  Hemen
hemen herkes biliyorki Covit-19 salgını ile mücadele-
nin anahtarı aşılama…  Yüksek aşılama oranına
sahip ülkeler var… İspanya, Portekiz veya İsrail
gibi…

* * * *
Almanya’da aşılama oranı arzu edilen seviyeye

ulaşmış değil… 26 Kasım Cuma itibariyle iki doz
tam aşılı olanların sayısı 56,6 milyon… Nüfusun
yüzde 68’i… Almanya’da tam 337 gündür aşı kam-
panyası yapılıyor… Üçüncü tazeleme aşısı olanların
sayısı ise 6,1 milyon… Arzu edilen seviye değil…
Dördüncü dalga tüm hızıyla yayılıyor… Vaka sayı-
ları günlük 50 binin üzerinde… Hastanelerde tedavi
altına alınanların, özellikle de yoğun bakımdakilerin
sayısı çok yüksek… Sağlık sistemi alarm veriyor…

* * * *
Almanya zorunlu aşıyı tartışıyor… İki önemli eya-

letin başbakanları aşı zorunluluğunu
savunuyorlar… ‘Aşı gerekliliği sivil özgürlüklerin ih-
lali değildir‘ diyorlar… Daha doğrusu ‘Daha ziyade,
özgürlüğümüzü yeniden kazanmamız için ön koşul-
dur‘ diyorlar… Bu tartışma bir şekilde nihai karara
bağlanacak sanırım… Bunu karara bağlayacak olan
sivil özgürlüklerin koruyucusu Federal Anayasa
Mahkemesi olacak…

* * * *
Pek çok hukukçu aşının Anayasa ile uyumlu oldu-

ğunu düşünmekte… Ama aşı zorunlu hale getirilirse
de dava açanlar mutlaka olacak… Zorunlu aşının
temel yaşam hakkı ve vücut bütünlüğüne bir müda-
hale olduğu tartışmasız… Ama devlet kişinin beden
sağlığını korumakla da yükümlü… Aşı gibi müdaha-
lelerin, bu amaca ulaşmak için uygun ve gerekliyse
hukuken mümkün olduğu söylenmekte…

* * * *
Anayasa Mahkemesi yargıçlarının bu konuda ve-

receği bir karar çok merak ediliyor tabii… Anayasa
hukuku uzmanları, zorunlu aşılamanın anayasa ile
uyumlu olacağını öne sürüyorlar… Hatta Alman
Meclisi’nin hukuki araştırma servisi daha 2016’da
genel bir aşılama şartının da temelde anayasal oldu-
ğunu tespit etmişti… Zorunlu aşıyla devletin bireysel
olarak vatandaşı ölümcül bir hastalıktan korumak
istediği söylenebilir… Giderek daha fazla yayılan vi-
rüsten nüfusu bir bütün olarak korumak istediğini
iddia edilebilir…

* * * *
Zorunlu aşı yüz yılı aşkın bir süredir tartışıl-

makta…  1905’te ABD'de onbir eyalet çiçek hastalı-
ğına karşı aşılamayı zorunlu hale getirmiş… Yüksek
Mahkeme, bu konuda açılan karşı davayı reddet-
miş… Kararda ‘Aşı, halkın sağlığını korumak ve
kamu güvenliğini sağlamak için gerekli‘ demiş… 
Almanya'da 1871'de çiçek hastalığı salgınından 
180 bin kişi ölünce Şansölye Otto von
Bismarck, Reich Aşı Yasası‘nı değiştirerek çiçek 
aşısını zorunlu yapmış…

* * * *
Ama belki de önemli bir diğer soru da şu… Zor-

lama gerçekten yardımcı olur mu… Almanya'da yak-
laşık 57 milyon kişi tam aşılı… 14 yaşın altında
yaklaşık 12 milyon çocuk var…. Basit bir hesapla şu
anda virüsün en azından potansiyel olarak bulaşa-
cağı yaklaşık 14 milyon kişi var…. Sağlık Bakanı
Jens Spahn kış sonunu işaret ediyor… Kışın sonunu
1 Nisan 2022 olarak kabul edersek yaklaşık daha
130 gün var… Her gün yaklaşık en az 200 bin kişiye
aşı yapılmalıki en az iki doz aşı olmayan insan kal-
masın… Aşılanma oranı önemli ölçüde artırılmalı…
Yoğun bakım ünitelerindeki  dramatik durum bu ko-
nuyu her geçen gün daha da alevlendiriyor….
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Almanya zorunlu 
aşıyı konuşuyor

İ BB Meclisi'nin kasım ayı otu-
rumlarının 6. birleşimi Lütfi Kır-
dar Kongre Merkezi'nde başladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
başkanlık ettiği oturum gergin başladı.
2022 bütçe sunumu öncesinde İma-
moğlu'nun daha önce veto ettiği bir tah-
sis kararı oya sunuldu. İBB mülkiyetinde
bulunan ve encümen kararı ile 2016 yılında
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlı-
ğı'na tahsis edilen Kağıthane'deki Osmanlı
Arşiv Külliyesi binasının bir kısmı ile arkasın-
daki duvarla çevrili yeşil alanın bir kısmının
tahsis süresi 2019 yılında dolmuştu. İBB,
Devlet Arşivleri Başkanlığı'ndan 2 yıldır süren
kullanımı nedeniyle 16 milyon lira ecrimisil
(işgal tazminatı) talep etmişti.

Oy çokluğu ile geçti

Tahsis kararının uzatılması talebi AK Partili
meclis üyelerinin verdiği önerge doğrultu-
sunda ekim ayı oturumlarında İBB Meclis
gündemine geldi. Oy çokluğu ile İBB mülki-
yetindeki alanların 25 yıllığına bedelsiz olarak
tahsisi kabul edildi. Karar, İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu tarafından veto edildi.
Veto kararı İmamoğlu'nun yönettiği otu-
rumda tekrar oya sunuldu. Meclis İmamoğ-
lu'nun veto kararına direndi. AK Parti-MHP
grubunun oyları ile “ısrar kararı” olarak tah-
sis kararı geçti. CHP grubu karara; teknik in-
celeme ve kurumlar arası istişare yapılmadan
alınması nedeniyle karşı çıktı.

Tekrar gözden geçirin

Oylama öncesinde söz alan CHP'li Meclis
Üyesi Filiz Öztürk Çelik, “AK Partili meclis
üyelerinin önergesi ile gündeme alındı. Ko-
misyonda tartışılmadı. 2 yıllık haksız işgal
söz konusuydu. 16 milyon lira ecrimisil ta-
hakkuk ettirildi. İki kurum arasında resmi ya-
zışma olmadan yapılmasına karşıyız.
Ecrimisil tahakkuk ettirildikten sonra bir ge-
lişme oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile

ara-
zinin

hazi-
neye devri

için görüşmeler
başlatıldı. Tahsis karar ge-

çerse 573 milyon devir bedeli ve 16 milyon
lira ecrimisil ile 590 milyon civarında kamu
zararını sebebiyet vereceğiz. Tekrar gözden
geçirin” açıklamasını yaptı. 

Bu bir utanç tablosudur

AK Partili Meclis Üyesi Muhammed Kaynar
ise “Osmanlı yadigarı arşivler, işgalci pozis-
yonuna sokulmuş rencide edilmiştir. Bu bir
utanç tablosudur. Ecdadımızla arkadaşların
bir problemi var. Osmanlı mezarlarını açıp
kemikleri toplayıp başka yerlere götürdükle-
rini biliyoruz. Şov için harcadığınız paraları,
Osmanlı arşivlerine ecrimisil çıkararak mı çı-
karacaksınız? Bir kamu kurumu, kamu kuru-
muna ecrimisil yazamaz. Beylikdüzü'nde

başkanın ortağı olduğu şirketin işgal ettiği
kamu arazisine ecrimisil yazsın İBB” eleştiri-
sinde bulundu. 

Şaşkınlıkla izliyorum

Kaynar'a cevap veren İBB Başkanı İma-
moğlu, “CHP ve partililerine ve şahsıma
dönük gıybet, yalan ve iftira kelimeleri. Bu
ciddi ortamda kahkaha atarak şov yapmaya
çalışan arkadaşları sükunete davet ediyorum.
Burada olmadığımız zaman diliminde Mu-
hammed beyin bu tarafının tedavi edilmemiş
olmasını şaşkınlıkla izliyorum. Konuya
odaklı konuşacağınız yerde milletin vatanse-
verliğini ta Osmanlı'la kadar taşıyarak hukuk-
sal cevabınız dışına taşımanızı da kınıyorum”
diye tepki gösterdi. CHP'li Meclis Üyesi Ülkü
Sakalar da “Muhammed bey hamaset yapa-
rak konuya yaklaşıyor. Kamu kurumu, başka
kamu kurumuna ecrimisil kesemez diyor
ama İBB metro inşaatı için Esenler'de triyaj
alanı kullandığı için Esenler Belediyesi ecmi-
risil tahakkuk ettirdi. Dava açtı İBB ve iptal
oldu” dedi. Sakalar “İBB'nin malının mülkü-
nün gaspı anlamına geliyor bu karar” dedi.

Yerine otur nefes al!

İmamoğlu, oylamaya geçince AK Partili Mu-

hammed Kaynar ayağa kalkarak ısrarla söz
istedi. İmamoğlu “Yerine otur, nefes al, söz
vereceğim” dedi. Kaynar mikrofonu açılına
“Yılda bir defa buraya gelip burada şov yap-
maya çalışmayın, burası meclis” deyince
İmamoğlu mikrofonu kapattırdı. Ve oyla-
maya geçildi. AK Parti grubu masalara vura-
rak tepki gösterdi. Karar oyçokluğu ile geçti.
Tepkiler sürünce İmamoğlu “Herkes meclisin
saygı çerçevesinde yürütülmesi konusunda
dikkat edecek. Dikkat edilip edilmediğine de
meclisi yöneten kişi karar verir. Kişilerin birbi-
rine saygısızlık etmesine müsaade edilmeme-
sine özen gösterilecektir. Meclis başkan
vekilinin temel gayesi budur. Ben buraya gel-
diğim andan itibaren Türkiye'nin şu anki acı
gündemine rağmen bana sataşmayla karşı-
lama gereksizliğini gösteren ve hala meclis sı-
ralarında bu çaba içinde olan sizleri
düşünmeye ve itinalı davranmaya davet edi-
yorum. Kendi gruplarında bu tür davranış-
larda bulunanlara grup  başkanvekillerinin
müdahale etmesini istirham ediyorum” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise
“Meclisin en büyük grubu gereksizlikle itham
ettiniz. Grup sözcümüz söz istedi vermedi-
niz. Şimdi sessizce dinleyeceğiz sonra gere-
ken yanıtı vereceğiz” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından veto edilen Kağıthane’deki
Osmanlı Arşiv Külliyesi’nin İBB’ye ait parsellerinin tahsis kararının
tekrar oylanması sırasında gerilim çıktı. AK Partili Muhammed Kaynar,

“Yılda bir defa buraya gelip burada şov yapmaya çalışmayın,
burası meclis” deyince Ekrem İmamoğlu mikrofonu kapattırdı

MİKROFONU 
KAPATTIRDI!

Tesadüf değil bu bir tercih
Avcılar Belediyesi Kadın Yaşam Merkezi ve Firuzköy Çocuk Evi'nin açılışında konuşan Turan Hançerli,
“Burayı dezavantajlı olarak gördüğümüz bir bölgeye yaptık. Bu tesadüf değil, bu bir tercih” dedi

25 KASIM Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Mücadele Günü’nde
Avcılar Belediyesi Kadın Sosyal

Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi
düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış
törenine Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli'nin yanı sıra belediye mec-
lis üyeleri, siyasi parti yöneticileri ve vatan-
daşlar katıldı.

2 merkeze açılış yaptık

Açılışta konuşan Avcılar Belediye Başkanı
Av. Turan Hançerli, "Özellikle eşitlik so-
runu yaşanan dezavantajlı gruplara hiz-
met etmeyi öncelikli ilkelerimiz arasında
tutuyoruz" dedi. Kadın Sosyal Yaşam
Merkezi ve Firüzköy Çocuk Evi'ni deza-
vantajlı olarak gördükleri bir bölgeye yap-
tıklarını ifade eden Hançerli, "Onlarca
yaptığımız hizmetten sadece 2 merkeze
açılış yaptık. Parklar, kapalı pazarlar açtık.
Onlarca hizmet ürettik. Buralarda hizmet
verilmeye başlandı. İlk açılışımızı engelliler
merkezini açtığımızda yapmıştık. 2'inci
açılışımızı da bir kadın yaşam merkezi
olarak ve özellikle dezavantajlı bir bölgede
açtığımız merkeze yapıyoruz. Bu tesadüf
değil, bu bir tercih. Özellikle eşitlik sorunu
yaşanan dezavantajlı gruplara hizmet et-
meyi öncelikli ilkelerimizarasında tutuyo-
ruz. Bu merkezlerimizin daha da
çoğalacağının sözünü vererek hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kul-
landı. 

Birçok hizmet bir arada

Avcılar Belediyesi'nin 2029 vizyonu çerçe-

vesinde açılışı gerçekleştirilen Kadın Sos-
yal Yaşam Merkezi ve Firüzköy Çocuk
Evi’nde birçok hizmet bir arada olacak.
Kadınlar, okuma- yazma kurslarının yanı
sıra Milli Eğitim Bakanlığı onaylı meslek
edindirme kursları ile üretime katılarken

bir yandan da el emeği kurslarında üret-
tikleri ürünlerden gelirle ev ekonomisine
katkı sağlayabilecek. Çocuklar ise diğer
çocuklar ile birlikte hem sosyalleşip hem
de okul öncesi eğitim alarak okula başlar-
ken zorluk çekmeyecekler.

Kadına şiddet insanlığa ihanet
AK Parti Kadın Kolları 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle kadına yönelik
şiddetle mücadeleye dikkat çekmek için 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması yaptı. İstanbul'daki açıklamada
kadınlar, “Kadına şiddet insanlığa ihanet”, “Şiddet dili değil empati dili” yazan dövizler taşıdı

KADINA Yönelik Şiddetle Uluslar-
arası Mücadele Günü nedeniyle
Adalet ve Kalkınma Partisi Kadın

Kolları 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması
yaptı. İstanbul'daki açıklamaya Adalet ve Kal-
kınma Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri
Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları
Başkanı Rabia İlhan, Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız ile çok sayıda kadın katıldı.
Kadınlar açtıkları dövizlerle kadına yönelik şid-
deti kınadı. Adalet ve Kalkınma Parti
İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Ka-
baktepe "Kadınlarımıza dönük şid-
detin hiçbir cümleyle
meşrulaştırılamayacağı, yumuşatıla-
mayacağı ve hiçbir zaman da farklı
bir bakış açısının açılamayacağı bir
noktasındaki inancımızı bugün 25
Kasım Şiddetle Mücadele Günü ve-
silesiyle tekrar altını çizmek istiyo-
rum. Her zaman her türlü şartta biz
kadına şiddetin karşısında olmaya
devam edeceğiz" dedi.

Tahammülümüz yok

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları
Başkanı Rabia İlhan ise "Bizim me-
deniyetimiz; kadın, erkek, çocuk, her

bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sev-
giyi esas alan bir medeniyettir. Biz, Şiddet kim-
den gelirse gelsin, kime karşı yapılırsa yapılsın,
fiziksel, psikolojik her türlüsüyle mücadelede ka-
rarlıyız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve kıymetli Ha-
nımefendi'nin de önemle vurguladıkları gibi 'ka-
dına şiddet, insanlığa ihanettir.' AK Parti
teşkilatları olarak, her adımımızda bu bilinçle
hareket ediyor, her fırsatta dile getiriyoruz. Tek

bir kadına yönelik şiddete daha tahammülümüz
yok" diye konuştu.

Mücadelemiz sürecek

Şiddete karşı kadın-erkek omuz omuza mücade-
lelerini sürdüreceklerini belirten Rabia İlhan,
"Öyle ki, kadına yönelik şiddet konusu, üzerin-
den siyaset yapılmayacak kadar hassas ve insani
bir konudur. Yakın zamanda, Sayın Cumhur-
başkanımız, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Ulusal Eylem Planı'nın dördüncü-
sünü açıkladı. Ardından boşanmış eşe
karşı işlenen şiddet suçuna da, ağır-
laştırıcı hükümler getirilmesi dör-
düncü Yargı Paketi'nde düzenlendi.
Attığımız tüm bu adımlar, kadına yö-
nelik şiddet konusundaki kararlılığımı-
zın en iyi göstergesidir. 25 Kasım
Dünya Kadına Yönelik Şiddetle
Uluslararası Mücadele Günü'nde bir
kez daha tüm gücümüzle haykırıyo-
ruz ki; şiddet uygulayana, şiddete
taraf olana, şiddet üzerinden siyaset
yapana, mobbing ve sözlü şiddet uy-
gulayana, şiddeti olumlayan zihniyete
karşı kadın-erkek omuz omuza müca-
delemizi sürdüreceğiz" şeklinde ko-
nuştu. DHA

Kadına şiddet
bir insanlık
SUÇUDUR!
Ataşehir’de yaşayan her sosyal kesimden
kadının korunması, desteklenmesi ve
güçlendirilmesi amacıyla Ataşehir
Belediyesi Kadın Danışma Merkezi
hizmete açıldı. Belediye Başkanı İlgezdi,
“Maalesef kadına yönelik şiddet kültürel,
coğrafi, toplumsal ve ekonomik bir hak 
ihlali ve insanlık suçudur” dedi

KADIN Dayanışma Merkezi’nin
açılışına Ataşehir Belediye Baş-
kanı Battal İlgezdi, Ataşehir Bele-

diye Meclis Başkan Vekili Kudret Aslan,
Meclis Üyeleri, Belediye Başkan yardımcıları,
CHP Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yalçın,
birim müdürleri ile muhtarlar katıldı. Ataşe-
hir Belediye Başkanı Battal İlgezdi açılış töre-
ninde yaptığı konuşmada, “Şiddete uğrayan
kadınların ihtiyaç duyabilecekleri psikolojik,
hukuki ve sosyal desteğin sağlayacağı Kadın
Dayanışma Merkezimizi bugün 25 Kasım
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası
Mücadele Günü’nde açmanın onur ve guru-
runu yaşıyoruz. Maalesef kadına yönelik şid-
det kültürel, coğrafi, toplumsal ve ekonomik
bir hak ihlali ve insanlık suçudur. Ülkemizde
olduğu gibi tüm dünyada da varlığını sür-
dürmektedir. Bir kez daha buradan hayatını
kaydetmiş bütün kadınları rahmetle anıyor
ve en yüksek sesle kadına yönelik her türlü
şiddeti kınıyorum. Ataşehir Belediyesi olarak
kadınların her zaman yanlarında olduğu-
muzu bilmeleri istiyoruz. Kadınları maddi
olarak güçlendirmekten, kimlik bilgilerinin
değiştirilmesine kadar birçok hak tanıyan
6284 Sayılı Kanun etkin uygulandığı taktirde
kadınları koruncağı açıktır” dedi.

ZAYİ İLANI 
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi İlk ve 

Acil yardım bölümü diplomamı kaybettim.
Hükümsüzdür. Ahmet ÇİNAR



İleri gitmenin yegâne kaynağı öğretmendir.

D ünya âlem hep kalkınmaktan bahse-
diyor. Peki kalkınmanın en değerli
kaynağı nedir? Elbette ki para pul

değil, insandır. Gelelim ikinci soruya, ikinci
önemli soru şudur: İnsanı değiştirip dönüştür-
menin en etkili yolu nedir peki? El cevap: Bu-
güne kadar bulunmuş en etkili yol eğitimdir.
Tabi her eğitim değil, iyi eğitim olduğu gibi
kötü eğitim de vardır. “İyi insan” yetiştiren eği-
tim olduğu gibi “kötü insan” yetiştiren eğitim
de olabilir. Ve bu konudaki kritik son soru:
Peki etkili ve iyi insan yetiştirmek için eğitimi
etkili ve verimli kullanacak kimdir? Elbette
öğretmendir. 

Neden mi? Çünkü salt iyi ya da salt kötü
insan yoktur, insan ikisinin toplamıdır ve aslo-
lan insanın içindeki kötüyü geriletmek iyiyi or-
taya çıkarmaktır. Bunu da en etkili yapacak
kişilerden biri öğretmendir. Levra, nasıl ki din-
ler, peygamberler, kutsal kitaplar insanın için-
deki iyiyi bulup çıkarmak iddiasındadırlar,
öğretmenin iddiası da budur. Bu konuda en
büyük gerçekçi iddia öğretmenindir. Çünkü bu
yolun en etkili kişisi öğretmendir. 

Öğretmen kişiyi yıllarca eğiterek içindeki
iyiyi ortaya çıkarınca kötü küçülür, gider bir
köşeye siner kalır. Demek ki öğretmenin görevi
her şeyden önce iyi insan yetiştirmektir. İyi bir
eğitim ve iyi bir öğretimle geçmiş yıllardan
sonra (ki ilk okul- üniversite asgari 16 yıl çeki-
yor) iyi insan ortaya çıkmamışsa başka nasıl
ne zaman ortaya çıkabilir? Görüldüğü gibi
işin başı da sonu da öğretmendir. 

Peki bizim ülkemizde böyle midir? Keşke
bu soruya “evet” diyebilsem. Hükümetler ge-
nellikle öğretmenden ziyade uyanık müteah-
hidi önemsiyor. Sistem öğretmeni değil parayı

öne çıkardığı müddetçe ülke düze çıkmaz. 
Neden mi?

Öğretmen müteahhitten daha fazla 
kıymet görmedikçe işler düzelmez

Yaşamdan aldıkların ve yaşama verdiklerin
senin özelliğini, yani seni diğerlerinden ayıran
yanını, farkını oluşturur. Peki kimdir bunu
yapan diye sorarsanız, ben size öğretmen
derim. Çünkü yaşamdan aldığını yaşama,
yani insanoğluna geri veren tek kişi odur. İş
adamı para kazanmak için iş yapar, bürokrat
yükselmek için çalışır, siyasetçi güç peşinde
koşar, güvenlikçi nasıl can alacağını öğrenir;
çiftçi doyurmaya, asker korumaya, tüccar alıp
vermeye çalışır. Bir tek öğretmen tıpkı bir bah-
çıvanın bir ağacı sulaması, bir çiçeği yetiştir-
mesi gibi aldıklarını her türlü fedakarlığı göze
alarak insanoğluna geri verir, onu hayata ha-
zırlar, eğitir yetiştirir. O yüzden de yaptığı iş
kutsaldır. 

Gel gör ki müteahhitler toplumda ondan
daha fazla değer görüyor, bu da can acıtıyor

ve işte toplumun ileri gidememesinin yegâne
sebebi de bu oluyor. İddialı bir laf ettiğimin
farkındayım, evet iddia ediyorum, ne zaman
bir ülkede öğretmenlerin para babalarından
daha kıymetli oldukları anlaşılırsa ve daha
çok değer görürlerse işte o zaman o top-
lum düzelir, o ülke yükselir. Dünyada
bunun örnekleri çoktur. 

Öğretmen fark yaratandır 

Neden mi? Çünkü toplumu düzeltecek
olan insandır. İnsanı değiştirecek olan eğitim-
dir. Eğitim iyi olduğu gibi kötü de olabilir de-
miştik. Eğitim iyi insan yetiştirdiği gibi kötü
insan da yetiştirebilir. Eğitim dediğiniz sadece
bina, tahta, tebeşir değildir, bunlar iyi bir eği-
timin yüzde onu ise tek başına öğretmen
yüzde doksanıdır. Çünkü eğitimi iyi, etkin ve
yetkin yapacak olan kişi öğretmendir. Öğret-
meni daha verimli ve saygın kılacak olan da
sistemdir. İşte her şey öğretmenle başlar de-
memin nedeni budur. Öğretmen sistemi,
sistem insanı ihya eder. Bunun için fark ya-
ratmak gerekir.

Farklılık önemli. Hepimiz hayat bo-
yunca farkındalığımız artsın diye çırpınır
dururuz. Yaşam mücadelesi bir yerde fark
yaratma mücadelesidir. Herkes kendi ala-
nında farklı olmak, önde olmak, birinci
olmak ister. Ama herkes bunu yapamaz,
başaramaz. Neden? Çünkü bunu yapa-
mayanlar, başaramayanlar biraz korkak,
biraz tembel, belki biraz da irade eksikli-
ğine sahiptirler. Çoğunlukla da iyi bir
eğitim sistemine ve o arada iyi öğret-
menlere sahip değiller. O yüzden hep
tereddüt ederler, her zaman “ya …”
diye düşünür, yapmaz, es geçer, öğre-
nilmiş çaresizliğin kollarında yaşam-
larını tüketir giderler. 

Oysa zafer atı öyle bir attır ki te-
reddüt edenleri sırtında taşımaz, fır-
latır atar. Düştüklerinde incinir ve
korkarlar, ona binmeye bir daha
da cesaret edemez, yeltenmezler.
Yani hayalleri gerçekleştirmeye,
onların peşinden ısrarla gitmeye,
denemeye çalışmazlar. Bu ne-
denle hayata çok az anlam ka-
tarlar. Yaşamdan aldıkları bir
şey olmadığı için bir şey de
veremezler. Çünkü iyi öğret-
menlerin rehle-i tedrisatın-
dan geçmemişlerdir. Oysa
eğer fark yaratsalardı,
bunu mutlaka biri-
leri görür,
örnek alır ve
ondan is-
tifade
ederdi. 
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YÜZLEŞMEK...!

OGRTEMEN

SADECE KUTLAMAK 
ALDATMAKTIR!

Öğretmene değer vermek sadece öğretmenler gü-
nünü kutlamakla olmaz. Devletin, hükümetin öğret-
men için yapması gerekenler vardır. İşe elbette ilk
okuldan başlamak lazım. Bakanlık, fiziki koşulları ve
standartları yükseltecektir. Ama en önemlisi önce-
likle öğretmenin özlük hakkını düzeltecektir. Onu kim-
seye muhtaç etmeyecek, pazarda limon satmaya
mecbur kılmayacaktır. Milli olan eğitim birilerinin
arka bahçesine döndürülmeyecek, dindar nesiller ye-
tiştireceğim diyerek yaz boz tahtası olmayacak, ideo-
lojilere kurban edilmeyecek, insana yönelecek. Kant’ın
dediği gibi, insanı araç olarak kullanmayacak insan
hep amaç olacak. 
Sonra da en iyi okullarını ve donanımını öğretmen ye-
tiştiren kurumlar için seferber edecektir. İnsanlar öyle
tesadüfen öğretmen olmayacaklar, öğretmen olmanın
ne demek olduğunu, öğretmenin ve öğrenmenin yüceli-
ğini içinde hissederek öğretmen olacaklar. İlkokuldan iti-
baren kademeli olarak (diğer mesleklerde olduğu gibi) bu
mesleğe yönlendirileceklerdir. Ve ülkenin en iyi öğretmen-
leri öğretmen yetiştirmeye ayrılacaktır daha doğrusu bu
işe adanacaklardır. İşte o zaman ülke kalkınır, ileri gider. 

BU DEVLETİN 
MİLLETE BORCUDUR

Nasıl ki devletin milletine borcu varsa bilenin de bilmeyene borcu
vardır. Nasıl ki gençlerin ihtiyarlara saygısı olacaksa toplumun yek-
pare öğretmene saygısı olmalı. Nasıl ki zenginlerin yoksullara borcu
varsa bilimin de yetiştireceği bu insanlara borcu ve ihtiyacı vardır. 
Bilenle bilmeyen bir olmaz. Şundan; bilmek sorumluluktur, sorumlu-
luk müdahale etmeyi ve paylaşmayı gerektirir. Birileri aramızda oku-

yamamış, bilgi ve yeterli bilinç sahibi olamamış olabilir.
Unutmayalım ki; onların bilmenin olanaklarına sahip

olanlar üzerinde hakkı var. O nedenle bilenler bil-
diklerini paylaşmalıdır. Üstelik bilgi paylaş-

tıkça azalmaz, çoğalır.
Gençler unutmamalı ki karşılarında duran
yaşlı insanlar da bir zamanlar gençti.
Onlara saygı göstermeli ve yardımcı ol-
malı ki günü geldiğinde aynısını kendi-
leri bulsunlar. Zengin insan da haris ve
bencil olmamalı. Paylaşmayı bilmeli,
cömert olmalı. Geleneğimizde var pay-
laşmak. Hatta, “komşusu aç yatan tok

bizden değildir” diyor İslam. Ve ne diyor
adil olan Hz. Ali, “bana bir harf öğretenin

kırk yıl hizmetkarı olurum.” Buna bir şey ek-
lemeye gerek var mı?

www.gazetedamga.com.tr  KÖŞE YAZISI
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Yeni varyant 
uyarısı yapıldı

Bir numara Blinding Lights

Bilim insanları, 'oldukça yüksek
sayıda' mutasyona sahip bir 
koronavirüs varyantının, vücudun
savunmasından kaçarak daha
fazla koronavirüs dalgasını tetik-
leyebileceği konusunda uyardı

The Weeknd'in “Blinding Lights”ı, listenin 63 yıllık tarihinde Billboard
Hot 100'e ulaşan yaklaşık 30 bin eser arasında parlıyor. Kasım 2019'da
yayınlanan single, Billboard Hot 100 listesinin yeni 1 numarası oldu

Şimdiye dek üç ülkede, 10 vakanın
genomik sıralama bakımından doğ-
rulandığı belirtilirken, bazı araştırma-

cılar bir dizi mutasyonun koronavirüsün
bağışıklığın yarattığı güvenlik duvarını aşmakta
yardım olabileceği endişesi taşıyor. 'B.1.1.529'
olarak adlandırılan koronavirüs varyantı, aşıların
bağışıklık sistemini koronavirüsü yenmek için
kullandığı 'spike proteini'nin 32 farklı mutasyo-
nunu bulunduruyor. Spike proteininin mutas-
yonları, virüsün insan hücrelerini etkileme ve
yayılma kabiliyetini etkileme potansiyeline sahip
olmanın yanı sıra, bağışıklık hücrelerinin pato-
jene saldırmasını da zorlaştırıyor.

Endişe uyandıracak

Söz konusu varyant, ilk olarak Güney Afrika ül-
kesi Botswana'daki üç vakada tespit edildi. Ar-
dından Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 6 vakaya
rastlanırken, Hong Kong'da ise Güney Afri-
ka'dan dönen bir yolcuda daha varyant tespit
edildi. Imperial College London'da virolojist ola-
rak görev yapan Dr Tom Peacock, bir genom
paylaşım web sitesinde yeni varyantın ayrıntıla-
rını yayınlayarak, "İnanılmaz derecede yüksek
miktarda spike mutasyonlarının bunun gerçek
bir endişe olabileceğini öne sürdüğünü" ifade
etti. Peacock, Twitter üzerinden yaptığı payla-
şımlarda, "bu korkunç spike profili nedeniyle du-
rumun izlenmesi gerektiğini" söylerken, ancak
bunun çok bulaşıcı olmayan 'bir garip dizilim' de
olabileceğini belirterek, "Umarım öyledir" dedi.

The Weeknd’in “Blinding
Lights” şarkısı, Billboard
müzik listelerinde tüm za-

manların bir numaralı şarkısı oldu.
Şarkı, Chubby Checker'ın klasiği “The
Twist”in  Tüm Zamanların En Hot
100 Şarkısı'nın 1 numaralı koltuğu-
nun yerini aldı. Nisan ve Mayıs
2020'de dört hafta boyunca grafiğin
zirvesinde yer aldıktan sonra, ilk beşte
(43 hafta), ilk 10'da (57 hafta) ve ilk
40'ta (86 hafta) ve genel olarak gra-
fikte harcanan en fazla haftanın notla-
rını yeniden yazmaya devam etti ( 90

hafta). The Weeknd, şarkının tüm za-
manların en yüksek Hot 100 statü-
sünü öğrendikten sonra Billboard'a
“Henüz durumu kavrayamadım.
Bunun üzerinde fazla durmamaya ça-
lışıyorum. Sadece nimetlerimi sayıyo-
rum ve sadece minnettarım" dedi. Bu
sırada, The Beatles, Hot 100'ün arşiv-
lerinde, Billboard'un Tüm Zamanla-
rın En İyi Hot 100 Sanatçıları
retrospektifinde en üst sıralarda yer
alan lider grup olmaya devam ediyor.

İlk 10
1, “Blinding Lights,” The Weeknd

2, “The Twist,” Chubby Checker
3, “Smooth,” Santana feat. Rob

Thomas
4, “Mack the Knife,” Bobby Darin
5, “Uptown Funk!,” Mark Ronson

feat. Bruno Mars
6, “How Do I Live,” LeAnn Rimes
7, “Party Rock Anthem,” LMFAO

feat. Lauren Bennett & GoonRock
8, “I Gotta Feeling,” The Black

Eyed Peas
9, “Macarena (Bayside Boys

Mix),” Los Del Rio
10, “Shape of You,” Ed Sheeran

S özcü'nün haberine göre; Al-
manya’da Sosyal Demokrat Parti
(SPD) liderliğindeki Yeşiller ve Li-

bareller’den oluşan üçlü koalisyon hükü-
meti, şimdiye kadar sağ iktidarların
reddettiği, “göç toplumu olma”, “çifte va-
tandaşlık”, “ulusal azınlıklar”, “hızlı va-
tandaşlık” ve “kültürel çeşitlilik”
kavramlarını koalisyon protokolüne
koydu. Uyum ve Göçten sorumlu Müste-
şarlığa ise Tokatlı bir ailenin kızı, Yeşiller
Partisi’nden Ekin Deligöz'ün gelmesi bek-
leniyor. Ekin Deligöz'ün Aile, Uyum ve
Eşit Haklar Bakanlığı sorumlusu olarak
Bakan Katrin Göring-Eckardt'la çalışacağı
belirtiliyor. Deligöz, bu yöndeki sorumuza,
“Henüz net değil” demekle yetindi. Yeni
çağa uygun, dijitalleşmeye ve çeşitliliği,
diğer kültürlerle etkileşime önem veren
protokolün 117 ve devamı sayfalarında bu
bölüm yer alıyor.  Koalisyon protokolü-
nün, uyum, katılım ve çifte vatandaşlık ile
“Müslüman hayat” bölümleri yer alıyor.
Bölüm, “Göç her zaman ülkemiz tarihinin
bir parçası olmuştur. Göçmenler, onların
çocukları ve torunları ülkemizin inşasına

ve şekillenmesine yardımcı oldular. Tür-
kiye ile yapılan işe alım anlaşmasının 60.
yıl dönümü bunun simgesidir” diye başlı-
yor. Ülkedeki ulusal azınlıkların toplumun
bir parçası olduğuna değiniliyor ve, “Daha
fazla temsil ve katılım için ‘çeşitlilik içinde
birlik’ ilkesine sahip bir Katılım Yasası su-
nacağız ve göçmen toplumunun katılımını
güçlendireceğiz. Bir Katılım Konseyi oluş-
turulacak. Özgür demokratik temel düze-
nimizi temel alan göçmen öz-örgütleri
bunun önemli ortaklarıdır”
deniliyor. Protokolde, Al-
manya'nın gelişmesi için
diğer ülkelerden daha fazla
eğitim için öğrenci alınması,
yetişmiş personelin ülkede
çalışması öngörülüyor.

Vatandaşlık yasası

2000 tarihli olan ve Türkle-
rin çifte vatandaşlığını en-
gelleyen Alman Vatandaşlık
Yasası’nın da değişmesi
gündemde…  Protokolde
bu konu, “Modern Vatan-

daşlık Yasası için çoklu vatandaşlığı et-
kinleştireceğiz ve Alman vatandaşlığı sü-
recini basitleştireceğiz. Kural olarak,
vatandaşlığa kabul beş yıl sonra, ama
erken olursa üç yıl sonra özel uyum başa-
rıları ile mümkün olmalı. Üç yıl içinde
yerleşim izni alınmalı. Yabancı ebeveyn-
lerden Almanya’da doğan çocuklar, ebe-
veynlerden biri beş yıldır Almanya’da
yasal ikamet ediyorsa doğumla Alman
vatandaşı olurlar. Gelecek nesillere çifte

vatandaşlığın aktarılmaması için çalışılı-
yor” diye yer aldı.

Misafir işçi değil

Özellikle birinci ve ikinci kuşak Türklerle,
diğer yabancılara da kucak açılırken,
bunların vatandaşlığa alınmasında dil
testlerinin katı uygulanmaması öngörülü-
yor. Alman vatandaşlığı için kampanyalar
düzenlenecek ve “Alman yaşam koşulla-
rına uyma” kriteri getirilecek. Almanca

için belirli bir seviye de konula-
cak. Bunun içeriği henüz tam
bilinmiyor. Protokolde, ülkedeki
Müslümanlar için de bir bölüm
yer alıyor. Burada, “Müslüman
yaşamının çeşitliliğini dikkate
alıyoruz. Gençlik kulüplerini
destekleyeceğiz. Müslümanlara
ve onların kurumlarına yönelik
artan tehdide kapsamlı koruma,
önleme ve etkilenenlere daha iyi
destek vererek karşı koyuyoruz.
Dini topluluklar ve buluşma
yerleri arasındaki işbirliğini teş-
vik ediyoruz” denildi.

ALMANYA’DA
TURK DEVRIMI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1498891)

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN 6 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşa-
ğıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/742980
1-İdarenin
a) Adresi :Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.

Hast.Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam 
Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi :mehmetakif.kocoglu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :6 Kalem - Tıbbi Sarf Malzeme

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

b) Teslim yeri :Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi ilgili depo

c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından 
sonra idare tarafından verilecek olan 
siparişe (fax, mail. vb.) istinaden 
peyder pey 10 (on) gün içerisinde malzemeler 
teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D 

Blok 3. Kat Satınalma Birimi -Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik 
Sağlam Cad. No:11 Bakırköy /İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :21.12.2021 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel ki-
şilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen
hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan ya-
bancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a)İsteklilerin teklif ettikleri ürün ve firma kayıtları, ihale tarihi itibariyle Sağlık Bakanlığı tarafından 
yürütülmekte olan, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (UBB) kayıt olmak zorundadır.

a.1. İstekli, Tedarikçi ise, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı tedarikçi 
numaralarını sunmak zorundadır.
a.2. İstekli, Bayi ise T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (UBB) kayıtlı ve kendisine 
tedarikçi tarafından verilen bayi tanımlayıcı numaralarını ihale dosyasında sunmak zorundadır.
a.3. Tedarikçi firmalar ve bayileri ile yönetmelik kapsamındaki tüm ürünler ihale tarihi itibariyle
"SAĞLIK BAKANLIĞI" tarafından onaylı ve UBB'de "SAĞLIK BAKANLIĞINDAN ONAYLIDIR" iba-
resi bulunmalıdır. Bu belgeleri sunmayan veya T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında
(UBB) kayıtlı olmayan isteklilerin teklif ettiği ürünlerin alımı yapılmayacaktır.
a.4. Birim fiyat teklif cetvelindeki kısım ve sıra numarasını UBB çıktılarının  üzerinde 
belirteceklerdir.
b) Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olan ürünler için; Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda
Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliğini, Vücut dışında kullanılan (invitro) Tıbbi Tanı Ci-
hazları Yönetmelikleri kapsamı dışında olan malzemeler için üreticinin/ithalatçının teklif edilen
malzemenin Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanını verecektir.
c) İstekliler teklif ettikleri cihazlara ait TİTUBB kod numaralarını teklif mektubu eki cetvelde veya
ayrı bir liste halinde ve T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'nın (TİTUBB) Sağlık Bakanlı-
ğınca onaylıdır ibaresi olan çıktıları ihale dosyasında sunacaklardır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünün, idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunun teyit edilebilmesi  için;
istekliler,  ürüne  ait katalog ve/veya fotoğrafı ihale dosyasında sunmak zorundadır. Katalog,
Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde
işaretlenmiş olacaktır. Ürünün Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi
zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler, iki nüsha teslim tutanağı hazırlanarak imza
karşılığı teslim edilecektir.Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça
belirtilecektir.Teslim tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir.
Teslim edilen numuneler üzerinde isteklinin unvanı, telefon numarası,  ihale kayıt numarası, ihale
sıra numarası,  ürünün onaylanmış barkod numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde
belirtilecektir.  Numune tesliminin, istenen sürede yapılmaması halinde teklifler 
değerlendirmeye alınmayacaktır. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 
tamamında % 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 Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D 
Blok 3. Kat Satınalma Birimi -Zuhuratbaba Mah. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 Bakırköy /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, 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.

Yeni Alman hükümeti, Türkleri,
birinci kuşağa eşit vatandaşlığı

ve eşit hakları koalisyon protoko-
lüne aldı. Koalisyon protokolüne
Türkler de girdi ve "Göçmenler,

ülkemizin inşasına yardımcı 
oldular. Türkler, bunun simgesi-

dir" denildi. Protokole göre üç
yılda vatandaşlık verilecek
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T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi
İLANEN TEBLİGAT

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda adı-so-
yadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmedi-
ğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya bilvekale
müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta
bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

TAKİP NO SİCİL NO UNVAN TÜRÜ DÖNEMİ    TOPLAM

12/24333 1003047 EVİM RESTORAN İŞL.VE TURİZM TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/12-2012/04 14.361,45
2012/13029 1003047 EVİM RESTORAN İŞL.VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. PRİM 2010/12-2011/09 18.859,86
2012/35588 1003047 EVİM RESTORAN İŞL.VE TURİZM TİC. LTD. ŞTİ. PRİM 2012/05--09 8.618,02
12/19232 1004270 SUN TURİZMYATIRIM VE İŞLETMELERİ A.Ş. PRİM 2002/10-2008/04 4.349,08
12/13034 1006152 BEYAZGÜL TEKSTİL SAN TİC LTD. ŞTİ. PRİM 2009/11-2011/09 32.167,49
2012/24378   1006152 BEYAZGÜL TEKSTİL SAN TİC LTD. ŞTİ. PRİM 2011/10-2012/04 6.087,37
12/13076 1020103 MÜCİRE BAHCİVAN PRİM 2011/03--09 7.649,98
2012/23799 1020103 MÜCİRE BAHCİVAN PRİM 2011/10-2012/05 6.265,32
12/36029 1020286 KISMET HAVACILIK VE TURİZM A.Ş. PRİM 2009/11-2012/09 56.353,33
12/36030 1020286 KISMET HAVACILIK VE TURİZM A.Ş. İŞS. 2009/11-2012/09 5.046,61
2012/21360 1020286 KISMET HAVACILIK VE TURİZM A.Ş. PRİM 2011/10-2012/03 14.136,74
2012/01307 1020286 KISMET HAVACILIK VE TURİZM A.Ş. PRİM 2010/12-2011/09 32.109,83
12/27966 1027068 ALİ GÜNEŞDOĞDU PRİM 2010/12-2012/04 4.459,44
2012/36206 1027068 ALİ GÜNEŞDOĞDU PRİM 2009/10-2012/09 6.644,44
12/28004 1027152 TASFİYE HALİNDE BARANLAR GÜMÜŞÇ. DEĞ.

TAŞL. İNŞ. TEKST. LTD. ŞTİ PRİM 2010/12-2012/02 5.132,30
12/24585 1027182 İSTİF GIDAMARKET.TİC.SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/09-2011/01 4.189,55
12/36264 1029245 ET-İŞ GIDATURİZM PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/05--09 8.661,25
12/24601 1029245 ET-İŞ GIDATURİZM PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/11-2012/04 9.133,27
12/14210 1030060 EREN KUTU VE AMBALAJ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. PRİM 2011/04--09 3.891,16
12/37358 1032049 DİNÇ DERİ AYAK. SAN. PRİM 2008/07-2010/12 6.041,73
12/28386 1032113 BİLLY GOLDDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/04-2012/4 15.188,59
2012/36360 1032113 BİLLY GOLDDIŞ TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/05--09 10.452,00
12/36399 1033212 NİL DERİ KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/05,06,07,08 4.921,82
2012/24666 1033212 NİL DERİ KONF.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/10-2012/04 7.692,31
12/33352 1034257 TURANLAR OTOMOTİV YED.PARÇ.SERV.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/07,08,09 5.636,11
11/29622 1039215 TAVASLI YAY. PAZ. VE DAĞT. YAY. REK. LTD.ŞTİ. PRİM 2011/3,4,5,6,7 4.198,43
2012/24773 1039215 TAVASLI YAY. PAZ. VE DAĞT. YAY. REK. LTD.ŞTİ. PRİM 2011/08--12 4.211,17
2012/36630  1039215 TAVASLI YAY. PAZ. VE DAĞT. YAY. REK. LTD.ŞTİ. PRİM 2009/06-2010/11 21.193,12
12/21636 1042286 ENDER FOTO TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/12-2012/03 10.188,98
12/24875 1044102 MOTİF TEKS.SAN. TİC. LTD.ŞTİ PRİM 2011/6-2012/4 8.361,27
11/29108 1044102 MOTİF TEKS.SAN. TİC. LTD.ŞTİ PRİM 2010/12-2011/5 4.778,80
12/13135 1044138 LEO OYUNCAK VE HED.EŞYA TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/12-2011/4 8.768,58
12/36868 1044138 LEO OYUNCAK VE HED.EŞYA TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/11-2010/11 19.114,83
12/23616 1046200 PİLOT AYAKKABI VE DERİ GİYİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/11-2012/05 6.411,99
11/22382 1046263 MUHARREM KARAKIŞ PRİM 2010/12-2011/6 3.711,50
12/26030 1048095 FETİH TURİZM SEYAHAT ACENTASI İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/9-2012/4 4.619,00
12/37186 1048095 FETİH TURİZM SEYAHAT ACENTASI İNŞ.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/5,6,7,8,9 4.002,56
12/25034 1048325 SELDA KULCU PRİM 2011/7-2012/6 15.915,51
11/22304 1048325 SELDA KULCU PRİM 2010/12-2011/6 10.253,82
11/17816 1050146 GALATA MÜZİK ÜRETİM VE YAY.İLET.SİST.DAĞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/12-2011/6 8.296,34
12/37329 1050146 GALATA MÜZİK ÜRETİM VE YAY.İLET.SİST.DAĞ.PAZ.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/7-2012/5 17.319,63
12/25147 1051268 EMİN İNŞAAT GIDA NAK. TEKS. TELEK. BİLGİ İŞLEM

SAN. TİC. LTD.ŞTİ. PRİM 2012/1,4 4.874,38
12/37432 1051268 EMİN İNŞAAT GIDA NAK. TEKS. TELEK. BİLGİ İŞLEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/5,6,7,8,9 95.474,24
12/37433 1051268 EMİN İNŞAAT GIDA NAK. TEKS. TELEK. BİLGİ İŞLEM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. İŞS. 2012/5,6,7,8,9 8.424,20
12/25151 1051298 BARAN GİYİM SAN. PRİM 2011/12-2012/4 5.183,75
12/37435 1051298 BARAN GİYİM SAN. PRİM 2012/5,6,7,8,9 6.156,63
12/25183 1052125 AMİRAL İTHALAT İHRACAT İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/4,5 5.570,92
12/33510 1052182 BARBERK İNŞAAT PEYZAJ TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/5,6,7,8,9 4.793,85
12/25186 1052182 BARBERK İNŞAAT PEYZAJ TAAH. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/8-2012/4 5.726,76
12/37543 1053131 ÇINARLI TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/5,6,7 5.534,93
12/25226 1053131 ÇINARLI TEKS.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/10-2012/4 14.050,00
12/23629 1054144 BAŞAK BALIKÇILIK KOMİSYON PRİM 2011/712-2012/5 7.574,35
11/19760 1054144 BAŞAK BALIKÇILIK KOMİSYON PRİM 2011/2,3,5,6 5.123,08
12/37690 1055194 SEZGİN SEVEN PRİM 2012/5,6,7,8,9 3.987,40
12/25310 1055211 ABDURRAHİM KOYUNCU PRİM 2011/7-2012/4 6.679,48
11/19345 1055211 ABDURRAHİM KOYUNCU PRİM 2010/12-2011/5 3.749,45
12/34459 1055211 ABDURRAHİM KOYUNCU PRİM 2010/9-2012/9 4.139,05
11/19363 1055238 CEM DENİZ PRİM 2010/12-2011/6 8.890,83
12/25312 1055238 CEM DENİZ PRİM 2011/09,12 5.121,89
12/37700 1055238 CEM DENİZ PRİM 2012/6,7,8,9 10.462,56
12/22560 1055287 ZİRVE TURZ. GIDA İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2008/09-2012/05 13.847,98
12/22563 1055287 ZİRVE TURZ. GIDA İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. İPC 2010/09 3.802,00
11/20695 1055287 ZİRVE TURZ. GIDA İNŞ. SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/12-2011/6 7.627,86
12/13164 1056014 AK OTOMOTİV İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2007/5-2008/3 12.729,24
12/25392 1057017 VASİF ERGİN PRİM 2011/7-2012/4 6.681,05
12/37862 1057017 VASİF ERGİN PRİM 2012/5,6,7,8,9 3.622,81
12/25498 1059134 ŞÜKRÜ YİĞİT PRİM 2011/-2012/4 5.179,79
12/38044 1059178 ORJİNAL BİJUTERİ LTD. PRİM 2012/7,8,9 35.371,58
11/20455 1060005 FAZİLET ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ PRİM 2010/12-2011/7 3.661,80
11/20553 1060173 ER MOTORLUTAŞIT SÜRÜCÜLERİ ÖZEL ÖĞRT.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/12-2011/5 3.970,95
12/40148 1060174 YENİ BİRLİK ECZA DEPOSU SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/4,5,6,7,8,9 4.453,48
12/28810 1060244 GÜR TEKSTİL İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/8-2012/4 9.145,50
12/38131 1060244 GÜR TEKSTİL İTH.İHR.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/5,6,7,8,9 6.445,22
12/38198 1061036 MAHİR SULUKAYA PRİM 2012/3,4,5,6,7,8,9 3.715,98
11/20610 1061047 CANTÜRK DENETİM DAN.VE YEMİNLİ MÜŞ.A.Ş. PRİM 2011/3,4,5,6 4.440,64
11/20804 1061218 AHMET KAYA BOYA PRİM 2010/12-2011/7 5.507,48
11/21423 1063185 MEHMET AKYÜZ PRİM 2010/12-2011/7 10.597,96
12/25696 1063185 MEHMET AKYÜZ PRİM 2011/8-2012/4 4.221,27
12/25741 1064092 MURAT ÇAKIRDİKEN PRİM 2011/-2012/4 12.051,86
12/38475 1064092 MURAT ÇAKIRDİKEN PRİM 2010/10-2011/9 5.901,30
11/22123 1064071 TAS.HAL. GÜNEŞLER TEKS.GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2010/12-2011/7 6.408,51
12/25739 1064071 TAS.HAL. GÜNEŞLER TEKS.GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2011/8-2012/4 5.432,15
12/38467 1064071 TAS.HAL. GÜNEŞLER TEKS.GIDA SAN VE TİC.LTD.ŞTİ PRİM 2010/9-2012/9 5.371,30
12/10196 1064229 İLERİ SAĞLIK HİZM. HİZM.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/9-2011/11 21.338,14
12/25751 1064229 İLERİ SAĞLIK HİZM. HİZM.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/12-2012/4 27.203,42
12/38482 1064229 İLERİ SAĞLIK HİZM. HİZM.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/5,6,7,8,9 20.304,60
11/22210 1064229 İLERİ SAĞLIK HİZM. HİZM.VE TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2010/12-2011/7 20.009,95
11/19392 1064275 EMRAH DİCLELİ PRİM 2010/12-2011/6 10.057,44
11/31407 1064275 EMRAH DİCLELİ PRİM 2011/7,8,9,10 9.541,56
12/25757 1064275 EMRAH DİCLELİ PRİM 2011/11-2012/4 15.387,69
12/30728 1064275 EMRAH DİCLELİ PRİM 2010/5-2012/5 8.198,98
12/13180 1064319 MARMARA DERİ AYAKKABI TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD. ŞTİ. PRİM 2010/7,8,9,10,11 11.636,41
11/19357 1064319 MARMARA DERİ AYAKKABI TEKSTİL ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD. ŞTİ. PRİM 2011/5,6 15.262,54
12/29036 1065120 ESİN BRANDA AMBALAJ TEKSTİL GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2009/10-2012/6 10.429,01
12/38558 1065127 HANRİ MURAT SİVASLIOĞLU PRİM 2009/11-2012/3 5.427,40
12/22847 1065209 OMPA TELEKOMİNİKASYON ELEKTRON TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/8-2012/5 11.547,45
11/22956 1065209 OMPA TELEKOMİNİKASYON ELEKTRON TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/1,2,3,4,5,6,7 8.341,95
12/38567 1065209 OMPA TELEKOMİNİKASYON ELEKTRON TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/6,7,8 4.097,05
12/38568 1065225 HAKKI ULUSOY PRİM 2009/10-2012/8 7.464,81
11/22439 1066012 SEROL SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. PRİM 2010/11-2011/7 6.400,00
12/25864 1066104 EROL TUNA PRİM 2011/8-2012/4 4.113,65
11/23894 1066189 UŞAK TEK.KONF.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/2,3,4,5,6,7 7.002,13
11/13129 1067028 HASAN AKPOLAT PRİM 2009/11-2010/12 7.431,31
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Çocuklar 
için yardım
konserİ

Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası
4 Aralık’ta dünyaca ünlü orkestra şefi
Howard Griffiths yönetiminde bir
konser verecek. Konserin geliri
çocukların müzik eğitimine aktarılacak

İ mkânı kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorg-
lass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, dev bir kon-
sere imza atmaya hazırlanıyor. Unutulmaz klasik

eserlerin çalınacağı konserin orkestra şefliğini dünyaca
ünlü şef Howard Griffiths üstlenecek, perküsyonda
Burhan Öçal, kanunda Savaş Özkök yer alacak. Kon-
serin geliri ise çocukların müzik eğitimine aktarılacak.
Kurulduğu günden bu yana imkânı kısıtlı ailelerin ço-
cuklarına yönelik olarak çalışmalar gerçekleştiren
Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 4 Aralık
Cumartesi günü saat: 20.00’de İzmir Ahmed Adnan
Saygun Sanat Merkezi’nde vereceği konserde Johan-
nes Brahms’tan Hungarian Dance, Wolfgang Ama-
deus Mozart’tan Eine kleine Nachtmusik, Ludwig
van Beethoven’dan Türk Marşı gibi unutulmaz klasik
eserlerin yanı sıra, halk türküsü Yemeni Bağlamış gibi
parçalar da dinleyiciyle buluşacak. 

Şef Griffiths olacak

İmkânı kısıtlı çocuklara karşılıksız olarak müzik eği-
timi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak
amacıyla 2017’de kurulan Yorglass Barış Çocuk Sen-
foni Orkestrası, 45 çocuk ile çıkılan sanat yolculu-
ğunda 130 çocuğa ulaştı. Orkestra, İzmir’in
Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora gibi böl-
gelerinde yaşayan çocuklardan oluşuyor, bölgenin
sosyo-ekonomik gelişimine olumlu katkılarda bulunu-
yor.  Bugüne kadar İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer
Aykal, Gülsin Onay ve Can Çakmur gibi önemli isim-
lerle aynı sahneyi paylaşan orkestranın yardım konse-
rinin şefliğini ise dünyaca ünlü şef Howard Griffiths
üstlenecek. Perküsyonda Burhan Öçal, kanunda da
Savaş Özkök olacak. Konserin tüm geliri çocukların
müzik eğitimi için değerlendirilecek. 

Araştırma 
yapacaklar
Japon bilim insanlarından oluşan bir
ekip Şanlıurfa'nın Ayanlar bölgesinde
bulunan tarihi kalıntılarda araştırma
yapmak üzere Türkiye'ye gelecek

JAPONYA basınında yer alan haber-
lere göre, Tokyo Üniversitesi ve
Chiba Teknoloji Enstitüsü gibi ku-

rumlarda çalışan araştırmacılardan oluşan gru-
bun Fırat Nehri havzasında yer alan
Şanlıurfa’nın eteklerindeki Ayanlar’da kazı ça-
lışmaları yapacağı kaydedildi. Bölgede yapıla-
cak kazıların bilimsel araştırmaların seyrini
değiştirebileceği ifade edilirken, Japon ekibin
Ayanlar’daki çalışmalarına önümüzdeki yaz iti-
bariyle başlayacağı belirtildi.

Göbeklitepe'de bulunuyor

İnsanlığın en eski anıtsal yapılarına ev sahipliği
yapan dünyaca ünlü Göbeklitepe’den 30 kilo-
metre uzaklıkta bulunan ve Ayanlar Höyük ola-
rak da bilinen bölge 2013 yılında yapılan yüzey
araştırmaları sırasında keşfedilmişti. Anıtsal
Neolitik Çağ yerleşimleri konusundaki bilimsel
araştırmaların seyrini değiştirebileceği belirtilen
14 hektarlık bölge bilim camiasında heyecan
uyandırmıştı. 
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T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Fatih Sosyal Güvenlik Merkezi
İLANEN TEBLİGAT

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Fatih Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alınan aşağıda 
adı-soyadı ve unvanı yazılı işyerleri adına salınan SGK Alacakları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ
edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Fatih Merkez Müdürlüğüne bizzat veya 
bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda
müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanın yayın tarihinden itibaren bir ay sonunda  tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

TAKİP NO SİCİL NO UNVAN TÜRÜ DÖNEMİ TOPLAM

11/10867 1062943 Ayşe Atsız PRİM+İŞ+DV 2010/01--12 4.672,94
11/19658 1062943 Ayşe Atsız PRİM+İŞ+DV 2011/01--06 4.458,73
11/19274 1071969 Ada Ayakkabı Dağ.San.LTD. PRİM+İŞ+DV 2011/01--06 10.448,24
11/11472 1071969 Ada Ayakkabı Dağ.San.LTD. PRİM+İŞ+DV 2010/08--12 7.009,50
11/20372 1074842 Gürdamar Kozmetik Parfümleri PRİM+İŞ+DV 2011/01--04 4.710,76
11/11660 1074842 Gürdamar Kozmetik Parfümleri PRİM+İŞ+DV 2010/09--12 5.089,34
11/11752 1075998 Saffet Çolak PRİM+İŞ+DV 2010/08--12 3.650,66
11/21343 1076842 Just Art Tattoo Bijüteri PRİM+İŞ+DV 2011/01--07 14.482,77
11/11785 1076842 Just Art Tattoo Bijüteri PRİM+İŞ+DV 2010/09--12 9.539,69
11/21405 1076917 Comeks Elektronik ve Medikal Sist. PRİM+İŞ+DV 2011/01--07 5.293,82
11/11878 1077856 Osman Bocut PRİM+İŞ+DV 2010/06--12 3.683,27
11/16430 1078931 Çelebi Örgü PRİM+İŞ+DV 2011/01--05 3.750,31
11/11973 1078931 Çelebi Örgü PRİM+İŞ+DV 2010/08--12 4.557,27
11/20320 1081999 Osman Mamaş PRİM+İŞ+DV 2011/01--06 4.215,25
11/21637 1084877 Salih Hatifoğlu PRİM+İŞ+DV 2010/09--12 27.044,85
11/21438 1084877 Salih Hatifoğlu PRİM+İŞ+DV 2011/01--07 82.335,20
11/22138 1084984 Mehmet Halim Duman PRİM+İŞ+DV 2011/01--07 3.643,75
11/13230 1086953 Cesim Yıldırım PRİM+İŞ+DV 2010/04--12 5.591,72
11/23574 1086953 Cesim Yıldırım PRİM+İŞ+DV 2011/01--07 6.253,26
11/24161 1087920 İlyas Özçelik PRİM+İŞ+DV 2011/02--05 5.418,95
11/13439 1087920 İlyas Özçelik PRİM+İŞ+DV 2010/09--12 5.221,27
11/13409 1087884 Ramazan Oğlu Taşımacılık PRİM+İŞ+DV 2010/05--11 11.757,58
11/25318 1089867 Siyah Deri Çanta Tekstil PRİM+İŞ+DV 2011/01--07 23.120,41
11/28573 1092979 İlkin Bahar PRİM+İŞ+DV 2011/03--07 42.452,65
11/29341 1093871 Değerli Tekstil İş Sanayi PRİM+İŞ+DV 2011/04--07 5.871,46
11/14227 1011871 Simtes Gümüş PRİM+İŞ+DV 2010/09--2011/01 6.681,51
11/30539 1011871 Simtes Gümüş PRİM+İŞ+DV 2011/02--05 3.614,71
11/30603 1019992 Uğur Temel Türk PRİM+İŞ+DV 2009/04--2011/08 37.094,94
11/24233 1087951 Gülden Topçuoğlu PRİM+İŞ+DV 2011/02--07 4.208,02
11/31291 1091982 Mehmet Erguş PRİM+İŞ+DV 2011/01--08 4.063,00
11/27975 1092866 Polo Deri Sanayi PRİM+İŞ+DV 2011/03--07 7.625,44
11/28230 1092919 Messa Yapı Malzemeleri PRİM+İŞ+DV 2011/03--07 10.381,84
10/24714 1083997 İsmail Solmaz PRİM+İŞ+DV 2009/10--2010/07 6.147,84
10/14428 1020971 Hane Tekstil PRİM+İŞ+DV 2009/08-2007/10 3.712,99
10/24268 1046888 Mustafa Deniz PRİM+İŞ+DV 2008/09--2010/06 21.320,93
11/19410 1061755 Medikal Tıbbi Ürünler PRİM 2011/01--2011/06 5.923,63
12/39539 1073825 Smk Turizm LTD. PRİM 2012/05--2012/09 32.752,77
11/11600 1074794 Fuat Gençöz PRİM 2008/03--2010/04 4.354,31
12/26760 1077789 İSTEKS İÇ GİYİM PRİM 2011/08--2012/04 6.465,16
11/11935 1078811 Savaş Endüstriyel PRİM 2010/08--12 5.360,00
11/14901 1078762 Semey Yönetim PRİM 2009/08--2011/06 12.480,47
11/11947 1078829 Kaan mümessillik PRİM 2010/09--12 8.025,19
12/29446 1079756 Sinan Serkis Kapanman PRİM 2011/09--2012/04 9.856,91
12/33113 1080692 Değer İnşaat Tekstil PRİM 2009/11--2012/08 5.260,88
12/32773 1081689 Starkar Otomotiv Tekstil PRİM 2012/04--2012/08 3.978,83
11/30007 1081679 Abdullah Kayaduman PRİM 2011/01--04 4.705,80
11/20369 1082785 Besim Sarılgan PRİM 2011/01--06 6.234,88
10/31333 1082669 1 Ses Aksesuar Tekstil Sanayi PRİM 2009/11--2010/06 3.859,20
11/20595 1083794 Grup Atılım Özel Güvenlik Hizmetleri PRİM 2011/01--07 27.276,88
12/29579 1084693 Doku Kimya ve Gıda PRİM 2010/12--2011/09 8.387,55
11/18775 1084673 Ülkü Kuyumculuk PRİM 2009/11--2011/06 19.978,50
11/18778 1084689 Mehmet Emin Benger PRİM 2010/02--2011/06 3.635,06
12/31418 1085693 Müslüm Polatel PRİM 2010/02--10 4.797,91
12/19977 1085728 Aldo vip  Tekstil Kargo PRİM 2010/04--2011/05 5.807,27
12/31469 1085762 Tunç Demirkaya PRİM 2012/05--07 5.050,68
12/42976 1087673 Denizler Kuyumculuk Sanayi PRİM 2012/06--09 6.020,56
12/31125 1087754 Atilla Aslan PRİM 2010/04 14.580,00
12/13264 1087785 Mesut Özer PRİM 2010/12--09 26.323,40
11/10184 1088759 Aytaç Kebabcı PRİM 2010/07--11 4.131,83
11/21893 1089681 Şahsenem Turizm PRİM 2010/10--12 7.591,55
11/21881 1089675 İstron Telekom Elektrik ve Elekt. San. PRİM 2010/09--2011/09 30.256,31
11/21485 1090732 Bülent Tuzluca PRİM 2010/12--2011/07 6.898,79
11/15781 1090768 Helin Yıldız Çamaşır Tekstil PRİM 2010/12--2011/06 4.190,50
11/17049 1090804 Zafer Çolakel PRİM 2011/05--06 4.706,75
11/17610 1090825 Nazif Kurtcebe PRİM 2010/12--2010/01 5.098,64
11/16404 1093816 Nisan Turizm Organizasyonları PRİM 2011/04--06 7.702,43
10/24923 335697 HP Plastik Sanayi Ticaret LTD PRİM 2008/10--2010/07 18.523,48
09/14186 620692 SA MA Kuyumculuk PRİM 2007/03--2009/02 58.870,45
10/13949 1000740 Kulis Spor Giyim PRİM 2005/01--2008/09 7.438,58
12/33093 1005736 MEB Fatih Çıraklık PRİM 2008/09--2012/06 4.354,42
10/29561 1006697 İlke Otomotiv PRİM 2010/03--2010/08 20.942,21
11/27953 1025679 Şahin Tekstil PRİM 2002/10--2004/05 3.676,89
12/24593 1028730 Palmiye Eşarpçılık PRİM 2011/05--2012/04 4.171,40
12/23306 1088751 Şenol Yavuz PRİM 2011/08--2012/04 5.773,75
12/22678 1088772 Kadri Yıldırım PRİM 2010/12--2012/05 12.792,53
12/29821 1090800 Özcan Üçkardeş PRİM 2011/11--2012/04 8.743,59
12/35546 1090802 Şahin Ürgen PRİM 2012/05--09 7.353,88
12/22277 1090826 Vatan Yönetim PRİM 2011/09--2012/04 12.317,07
12/29868 1091718 Nurettin Güler PRİM 2011/07--2012/04 4.895,22
12/28296 1091810 İpek Araç Kiralama Turizm PRİM 2011/08--2012/04 10.765,53
12/45661 1093760 Hasan Ekinci PRİM 2012/03--09 4.266,26
12/30312 1094750 Meditur Medikal Malzemeleri PRİM 2011/06--2012/03 13.906,11
12/30317 1094772 Mehmet Çakır PRİM 2011/06--2012/04 6.867,95
12/30617 1095847 Şakir Çakır PRİM 2011/08--2012/04 9.506,13
12/46262 1096757 Tuncer Tepe PRİM 2012/03--2012/09 3.958,94
12/28930 1097738 Y.G.M. Dış Ticaret PRİM 2011/12--2012/04 3.822,64
12/44793 1097819 Gençaylar Metal ve Plastik PRİM 2012/05--09 19.119,94
12/46744 1098668 Basın ORG.REK.YAY. PRİM 2012/01--08 4.294,03
12/32648 1098775 Benan Büyükkanıt PRİM 2012/04--08 6.270,82
12/46784 1098789 Fikri Yarar PRİM 2012/02--08 3.720,01
12/44928 1099745 Onur Yıldırım PRİM 2012/05--09 7.016,01
12/20767 427266 YILSA TEKS.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2011/01-2012/01 7.164,34
12/34749 427266 YILSA TEKS.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. PRİM 2012/04--08 5.519,01
12/34897 549236 SELAHATTİN ÇELİKEL PRİM 2008/10-2012/05 25.311,40
12/13055 610099 MÜHÜRDAR KÖR PRİM 2010/12-2011/09 10.872,88
12/23320 610099 MÜHÜRDAR KÖR PRİM 2011/10-2012/01 5.352,42
12/26592 628013 RIDVAN YILMAZ PRİM 2010/12-2012/04 5.934,53
12/12931 725165 EMİN SERAMİK MELAMİN SAN

İHR.İTH.LTD.ŞTİ PRİM 2010/12-2011/09 18.960,30
12/023243 725165 EMİN SERAMİK MELAMİN SAN

İHR. İTH. LTD. ŞTİ PRİM 2009/09-2012/03 40.594,92
12/35233 744048 M.T.M.MÜHENDİSLİK TAAH. MÜŞ.

LTD. ŞTİ. PRİM 2012/05--09 5.016,15
12/24313 1000121 KALETRANS ULUS. NAK. TURZM. PRİM 2011/09-2012/04 4.825,21
12/11481 1000121 KALETRANS ULUS. NAK. TURZM. PRİM 1995/03-1997/11 4.266,19

26 KASIM 2021 CUMA SPORwww.gazetedamga.com.tr14

AldırmA

KArtAl

AldırmA

VakıfBank

fileleri

salladı

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5’inci
maçında Beşiktaş sahasında Ajax’a 2-1
mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Siyah-
beyazlılar, 22’nci dakikada Ghezzal’ın
penaltıdan attığı golle öne geçti. Mücade-
lenin ilk yarısı bu skorla sona erdi. Ajax,
Haller’in 54 ve 69’uncu dakikada attığı
gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı

9 ’uncu dakikada Berghuis’in ortasında yaşa-
nan karambolün ardından top Daramy’nin
önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda

meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı. 11’inci
dakikada Pjanic’in pasıyla topla buluşan Rosier’in
sert şutunda top az farkla auta gitti. 20’nci daki-
kada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağ kanattan kulla-
nılan kornerde top Mazraoui’nin eline çarptı.
Öncesinde oyunu devam ettiren hakem Irfan Peljto,
VAR’dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu tekrar
izledi ve beyaz noktayı gösterdi. 22’nci dakikada
penaltı atışını kullanan Ghezzal, topu ağlarla buluş-
turdu: 1-0.28’inci dakikada ceza sahası sol çapra-
zında topla buluşan Daramy’nin şutunda kaleci
Mert Günok gole izin vermedi. 30’uncu dakikada
Teixeira’nın pasıyla savunma arkasına sarkan Larin,
sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Larin’in yerden
şutunda kaleci Onana topu ayaklarıyla kornere
gönderdi. 42’nci dakikada sağ kanattan gelişen Be-
şiktaş atağında Ghezzal pasını ortadaki Pjanic’e
verdi. Pjanic topu bekletmeden savunma arkasına
sarkan Larin’e aktardı. Larin’in karşıya kaldığı po-
zisyonda yaptığı vuruşta kaleci Onana gole izin ver-
medi. Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş’ın 1-0’lık
üstünlüğüyle sona erdi.

Haller yıldızlaştı

54’üncü dakikada skora denge geldi. Atılan uzun
pasla savunma arkasına sarkan Tagliafioca, kaleci
Mert ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait du-
rumdaki Haller’i gördü. Haller, yaptığı vuruşla topu
ağlara gönderdi: 1-1. 69’uncu dakikada Ajax öne
geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Tadic
pasını ceza sahası içindeki Lisandro Martinez’e
verdi. Bu oyuncunun şutunda altıpasın hemen
önünde Haller’in ayak koyduğu top ağlara gitti: 1-2.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş saha-
sında Ajax’a 2-1 mağlup oldu. 

VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk ma-
çında Vero Volley Monza’yı 3-1 mağlup etti.Vakıf-
Bank’ta Isabelle Haak 35 sayıyla karşılaşmanın en
skoreri olurken karşılaşmanın en değerli oyuncusu
seçildi. VakıfBank’ta Gabi 15, Michelle Bartsch-
Hackley 14 ve Chiaka Ogbogu ise 11 sayı ile çift ha-
nelere ulaşan diğer isimler oldu. VakıfBank, CEV
Şampiyonlar Ligi’ndeki bir sonraki maçında 9 Ara-
lık Perşembe, TSİ 20.00’de Finlandiya temsilcisi LP
Salo’ya konuk olacak.

SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER:
Lucian-Vasile Nastase, Aleksander SikanjicVAKIF-
BANK: Cansu Özbay 2, Tuğba Şenoğlu 1, Kübra
Çalışkan 1, Chiaka Ogbogu 11, Gabi 15, Isabelle
Haak 35, Michelle Bartsch-Hackley 14, VERO
VOLLEY MONZA: Katarina Lazovic 12, Magda-
lena Stysiak 7, Lisa Van Hecke 7, Alessia Orro 1,
Anna Danesi 8, Katerina Zakchaiou 2, Hanna
Davyskiba 16, Sonia Candi 6,  SETLER: 23-25,
25-23, 25-16, 25-21



S por Toto Süper Lig ekiplerinden
Demir Grup Sivasspor'da teknik di-
rektör Rıza Çalımbay, basın toplan-

tısı düzenledi. Kulüp tesislerindeki
toplantıda açıklamalarda bulunan Çalım-
bay, taraftar desteğine ihtiyaçları olduğunu
belirterek, "Bu bir mazeret değil ama biz se-
zona erken başladık. Erkenden kamp yapıp,
hazırlık maçları oynadık. Biz buraya ilk gel-
diğimizde şampiyonluğa oynadık. Bunun
nedeni Avrupa kupaları oynamadığımız ve
önceden sakat vermediğimiz için. Avrupa ol-
madığı için lige çok iyi konsantre olduk ve ilk
yarıyı lider bitirdik. Bizim esas sıkıntımız
pandemiden sonra oldu. Şu an yaşadığımız
en büyük sıkıntı taraftar. Mutlaka taraftarı-
mızı kazanmalıyız. Şampiyonluğa oynadığı-
mız sezon taraftar ile futbolcular arasında
inanılmaz bir iletişim vardı. Biz 435 gün
kendi sahamızda yenilmedik, çünkü çok
büyük taraftara sahiptik. Oynayacağımız
Hatay maçı bizim için çok önemli ve tarafta-
rın kesinlikle gelmesi gerekiyor. Taraftar

gruplarımız ve herkesin güzel bir şekilde bir-
leşmesi gerekiyor. Takım istediğimiz gibi git-
meyebilir ve sıkıntı yaşayabilir. Bu tür şeyler
futbolun içerisinde olan şeyler. Taraftar iyi
gün dostu değildir, taraftarın her zaman ol-
ması gerekiyor. Taraftarın böyle zor günlerde
takımına sahip çıkması gerekiyor. Taraftarla-
rımızın hepsini tribünde görmek istiyoruz.
Takımın taraftara ihtiyacı var. Taraftarla bü-
tünleşelim ve yolumuza devam edelim" dedi.

Takımıma güveniyorum

Takımla ilgili kimsenin kafasında endişe ol-
maması gerektiğini ifade eden Çalımbay,
"Biz geçen sezon bundan daha zor durum-
daydık. Ligi iyi bir şekilde bitireceğimize yü-
rekten inanıyor ve takımımıza,
oyuncularımıza, yönetimimize güveniyo-
rum. En çok da taraftara güveniyorum. Ben
ve ekibimin bir hedefi vardı. Burada çalıştığı-
mız sürece takımımızı ilk 5'e sokmaktı ve Av-
rupa kupalarına götürmekti. Biz bunları
yaptık. Son 10 yılda Anadoluda Avrupa ku-

palarına üst üste
giden takım
biziz. Türkiye-
mize çok pu-
anlar
kazandırdık.
Bize çok maç
oynattılar ve
sıkıntılar yaşa-
dık. Biz sıkıntı-
ları aşarak bir
yerlere geldik ve
biz bunu da aşaca-
ğız. İyi yerlere kesinlikle
geleceğiz. Biz üzerimize
düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı
bu hafta kırmak istiyoruz ve mutlaka bu
hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" diye 
konuştu.

Sivasspor örnek bir kulüp

Hatay maçında cezalı olduğunu söyleyen
Çalımbay, "Benim
ceza aldığım neden-
ler bize yapılan hak-
sızlıklar. En son
oynadığımız Başak-
şehir maçındaki iptal
edilen golümüz nor-
mal bir gol. Benim
hakeme itiraz etmem
de normal. Öyle bir
golü vermezsen tabii
ki itiraz edeceğim ve
kart gördüm. Ben
hiçbir zaman hakem
arkadaşlara ne küfür,
hakaret, kötü bir şey
kesinlikle söylemiyo-
rum. Ben sadece ta-
kımımızın hakkını
koruyorum. Ben

haksız olayları
hazmedemi-
yorum. Bizim
hiçbir ta-
kımla alışve-
rişimiz yok.
Hangi takım
olursa çıkıp
maçımızı oy-

nuyoruz. Hiç-
bir kulüple de

sıkıntımız yok.
Hakemler kolay

kart gösteriyorsa mec-
buren tepki göstermemiz

gerekiyor. Biz bunlardan dolayı
üzgünüz ve bize yapmasınlar. Biz Sivass-
por'uz. Sivasspor kimseyle uğraşmıyor. Si-
vasspor olarak örnek bir kulübüz. Büyük
kargaşalar çıkaracak kulüp değiliz. Kabul-
lenemediğim şey kaybettiğimiz puanları
hakem hatalarının belirlemesi. Bizim de
kendi hatalarımız var, onları kabul ediyo-
ruz. Biz düzeleceğiz ve çok iyi duruma ge-
leceğiz. Bizim bir tane galibiyete
ihtiyacımız var. Bir galibiyet aldığımız
zaman çok daha iyi yerlere geleceğiz.
Bütün hedefimiz bu maç ve diğerleri. Bam-
başka bir şekilde maça çıkıp elimizden ge-
leni yapacağız. Sivasspor kulübü
centilmendir ve saygılıdır. Biz hakemlere
nasıl saygılıysak lütfen onlar da bize saygılı
olsunlar. Biz Sivasspor'un menfaatini dü-
şünüyoruz. Sivasspor için her şeyi yapıyo-
ruz. Ben zaten Sivaslıyım. Ekibim de
yıllardan bu zamana kadar beraber oldu-
ğum bir ekip. Biz çok krizli takımlar yönet-
tik. 2 puandan takım alıp 5'nci sıraya
yükselttik. Allah'a şükür bu zamana kadar
da kulüplerin hedefi neyse onların üzerinde
ligi bitirdik. Bu sene maçlar zor. Ortaya ta-
raftar farkı çıktı. Bizim de mutlaka bu des-
teği almamız gerekiyor" dedi. DHA

İhale Adı : T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU – SPOR 
MALZEMESİ ALIM İHALESİ

İhale Yeri : İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU-KONFERANS 
SALONU

İhale Tarihi :03/12/2021
İhale Saati : 11:00
İhale Usulü : AÇIK İHALE
Şartname Ekleri ve Şartname 250,00 TL Karşılı-
ğında Satın alma Biriminden Alınabilir.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını
satın almaları zorunludur.
Katılımcıdan İstenen Belgeler

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza
Beyannamesi veya İmza Sirküleri
Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza

beyannamesi
Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişili-

ğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-
ğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu
gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamı-
nın bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması ha-
linde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren
belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen geçici te-
minat ödeme dekontu
Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif 

mektubu
Vergi veSgk Borcu yoktur yazıları.(Güncel Tarihli)

Ticaret Sicil a ve b bendi yazıları

Tekliflerin Teslim Edileceği Yer: T.C İstanbul Şişli
Meslek Yüksekokulu-İhale Komisyonu 03/12.2021
Saat :09.00’a Kadar
(Esentepe Mah. Büyükdere Cad.No:100 Kat :5
D.504 ŞİŞLİ/İSTANBUL)
Geçici Teminat Miktarı: Teklif Verilen ihale tutarı-
nın en az %3 ü belirtilen banka hesabına geçici te-
minat olarak yatırılacaktır.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece
fiyat esasına göre belirlenecektir.

T.C. İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK 
YÜKSEKOKULU – SPOR 

MALZEMESİ ALIM İHALESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1498770)
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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
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Yİğİdo İYİ 
Yerlere
gelecek

Uğur Çiftçi'nin devre arasında transfer söylentile-

rine de cevap veren Çalımbay, "Karar yönetimin ka-

rarı. Şu anda transferde düşünecek durumda değiliz.

Uğur'un da düşüncesini bilmiyoruz. Bizim önce bu du-

rumdan çıkıp, rahatlamamız lazım. Burada çok iyi

oyuncularımız vardı. Emre ve Mert Hakan gitti. Şu

anda da gittikleri yerlerde de gayet iyi oynuyor-

lar. Kulübün menfaati neyse ona göre hare-

ket edilir. Bizler de devre arası için

araştırmalara başladık" ifadele-

rini kullandı. 

Kulübün çıkarlarını

önemsiyoruz

Atmacalar 
için her 
maç final
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza
Hamzaoğlu, “Ligin sonuna kadar mücadele ile
gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oynayacağız
ama hiçbir maçımız son maçımız olmayacak” dedi

ÇaYkur Rizespor, Spor Toto Süper
Lig’in 14'üncü haftasında sahasında oy-
nayacağı Yukatel Kayserispor maçı hazır-
lıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz
Tesisleri’nde yapılan idman öncesi açıkla-
malarda bulunan teknik direktör Hamza
Hamzaoğlu, 3-0 mağlubiyetle sona eren
Konyaspor maçını değerlendirerek
“Konya maçı üzüldüğümüz bir maç oldu.
Çünkü iç sahadaki galibiyetten sonra dış
sahadan da galibiyetle dönmeyi düşünü-
yorduk. Takımımızın son haftalarda or-
taya koyduğu performansla birlikte Konya
deplasmanından da iyi bir sonuçla döne-
ceğimize hepimiz inandık. Takımım son
ana kadar mücadele etti. Ne yazık ki 3-
0'lık mağlubiyetle buraya geldik” şeklinde
konuştu.

Mücadelemiz daha da güçlenecek

Kayserispor maçını kazanmak zorunda
olduklarını belirten Hamzaoğlu “Şimdi
kendi sahamızda oynayacağımız güçlü bir
rakip var. Kayserispor maçını ne yapıp
edip kazanmak zorundayız. Dışarıdan
alacağımız her puan bizim için ekstra ola-
cak. Ama içeride oynayacağımız her maçı
kazanmak zorundayız. Kendi sahamızda
etkili ve güçlü bir takımız. Daha rahat oy-
nuyoruz. İç sahada bu maçları kazanmak
zorundayız ki yukarılara doğru çıkalım.
Bunu yapacak gücümüz de, inancımız da,
takıma güvenimiz de var. Gerçekten or-
taya koyduğumuz mücadele ve oyun
daha yukarıları hak ediyor ve bunu da ba-
şaracağız inşallah. Biraz sabır ve zaman
gerektiğini geldiğimiz günden beri söylü-
yorum. Ligin sonuna kadar bu mücadele
ile gideceğiz. Her maçı final maçı gibi oy-
nayacağız ama hiçbir maçımız son maçı-
mız olmayacak. Kazanacağımız maçlar
da olacak, biz sabırla, bu mücadele ile
oyunun sürdürmek zorundayız” ifadele-
rini kullandı.
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Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü
haftasında 28 Kasım Pazar günü Galatasaray'ı konuk
edeceği maçın hazırlıklarını Nurettin Soykan Tesisle-
ri'nde teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde
sürdürdü. İdman öncesinde açıklama yapan Mounir
Clouiar, geçen hafta oynadıkları ve 1-0 yenildikleri
GZT Giresunspor maçında iyi mücadele ettiklerini,
yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle karşılaşmadan
mağlubiyetle ayrıldıklarını söyledi. Futbolun bir
takım oyunu olduğunu ve burada hiçbir zaman ken-
disini yalnız hissetmediğini kaydeden Mounir,
"Benim gibi yetenekli arkadaşlarım var burada. As-
lında burada güçlerimizi birleştirip futbol ortaya koy-
mak istiyoruz. Hiçbir zaman kendimi yalnız
hissetmedim" diye konuştu.

Hiçbir maça farklı gözle bakmayız

Bu hafta sahalarında Galatasaray ile karşılaşacakla-
rını kaydeden Mounir, "Aslında her maç zor. Ancak
bunun yanı sıra hiçbir maç zor değil, eğer ekip, takım
olabilirsek. Her maçı kaybetme ve kazanma şansınız
var. Biz yenen taraf olmak için uğraşacağız. Bu her
takım için geçerli. Hiçbir maça farklı bir gözle bakmı-
yoruz. Diğer takımlara nasıl hazırlanıyorsak Galata-
saray maçına da öyle hazırlanıp sahaya o
motivasyonla çıkacağız" dedi.
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Altınordu’ya 
güçlü rakip

Spor Toto 1'inci Lig'de pazar günü
evinde zirve ortağı Ankaragücü
ile karşılaşacak düşme hattındaki
Altınordu, eski oyuncularına rakip
olacak. Daha önce İzmir ekibinde
görev alan 3 futbolcu bu kez Baş-
kent temsilcisinin başarısı için ter
dökecek. Kırmızı-lacivertlilerde
uzun yıllar kaptanlık görevini üst-
lenen stoper Sinan Osmanoğ-
lu'nun yanı sıra 3 sezon Altınordu

formasını terleten stoper Yusuf
Abdioğlu ve 2 yıl İzmir ekibinde
oynayan sağ bek Murat Uçar, bu
sezon Ankaragücü çatısı altında
buluştu. Üç futbolcu eski takımla-
rına karşı şampiyonluk hedefle-
yen Ankaragücü'nün tek başına
liderlik koltuğuna oturması için,
Altınordu ise 5 maçlık mağlubiyet
serisine son vermek için müca-
dele verecek.

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Ömer
düşüş
içinde

Spor ToTo 1'inci Lig'de Fatih Tekke yönetiminde
çıktığı ilk maçta evinde Ankara Keçiörengücü'nü
2-1 yenerek rahat nefes alan Altaş Denizlispor'da
golcü Ömer Şişmanoğlu çok iyi başladığı sezonda
suskunluğa büründü. İlk 3 haftada transfer yasa-
ğını kaldıramayan yeşil-siyahlılara 4'üncü haftada
gelen golcü Ömer Şişmanoğlu, ilk 4 müsabaka-
sında 4 gol birden atarak tüm dikkatleri üzerine
çekti.Deneyimli golcü, 2-0 kazanılan Eyüpspor
maçında 1, yine aynı skorla galip gelinen Adanas-
por karşılaşmasında 2 gol attı. Ardından 2-1 kay-
bedilen Altınordu maçında ağları
havalandıramayan Ömer, ertesi hafta 3-2 kaybedi-
len Yılport Samsunspor maçında rakip ağları
sarstı. Daha sonra sakatlık problemi de yaşayıp
suskunluğa bürünen 32 yaşındaki forvet, oynanan
5 maçta sevinç yaşayamadı.

Ömer
düşüş
içinde

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "İyi yerlere
kesinlikle geleceğiz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz ama bazen
şanssız şeyler yaşanabiliyor. Bu şanssızlığı bu hafta kırmak istiyoruz
ve mutlaka bu hafta taraftarımızı maça bekliyoruz" dedi



45 KOSTÜM 
BEYLİKDÜZÜ’NDE

SERGİLENİYOR

kOStUMleRDe
kaRS’ı 
göRecekSiniz

M oda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İs-
tanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Anadolu Bil Mes-
lek Yüksekokulu (ABMYO) Moda Tasarım

Bölümü iş birliğiyle 2014 yılında Kars Uluslararası Kültür
ve Turizm Günleri çerçevesinde gerçekleştirilen ve iki büyük
koleksiyondan oluşan ’22 Medeniyetin Kapısı Kars, Söz-
cüsü Ani’ defilesi kostümleri özel bir sergiyle tekrar görü-
cüye çıktı.  Rapsodi Çorap Sanat Galerisi’ndeki serginin
açılış törenine İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Moda ve
Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Hüseyin Öztürk, İAÜ Rektör Yardımcısı ve ABMYO
Müdürü Prof.  Dr. Mustafa Çıkrıkçı, İAÜ Rektör Yardım-
cısı Prof. Dr. Reşat Başer, İAÜ Moda Tasarım Bölümü Baş-
kanı Nihal Bolkol, kamu, STK ve iş dünyasından kanaat
önderleri ile siyasi parti temsilcileri katıldı. 

Sergi 1 hafta açık

Sergide keçeden tasarımları yapılan ve 9 ayda tamamlanan
kostümler kentin binlerce yıl öncesinden günümüze ev sa-
hipliği yaptığı uygarlıkların izlerini taşıyor. Üniversite sanayi
iş birliği kapsamında öğrencilerin tasarladığı bu özel kıyafet-
ler 1 hafta boyunca ziyarete açık olacak.  

Çalık sergiye hayran kaldı

Serginin açılışında konuşan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Kostümler üretilirken kültürel bağ-
lar kuvvetli tutulmuş. Sarıkamış’ın suskunluğunu kostüm-
lerle anlatmışlar. Kentimize değer katan her projenin
destekçiyiz. Gençlerin, kültürümüzle bağını kurmamız gere-
kir. Projeyle bunu başarmışlar. Kostümlerin renkleri çok
güzel, sıcaklığı sizi içine alıyor. Sergi çok güzel olmuş.
Emeği geçenlerin ellerine, yüreğine sağlık” dedi. 

Kültürel değerleri temsil ediyor

Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) Yönetim Ku-

rulu Başkanı Hüseyin Öztürk ise “Urartu Dönemi’ndeki
Ani Harabelerini ve Selçuklulardaki Kars Kalesi’ni işleyen
120 kostüm hazırlandı. Burada 45’ini sergiliyoruz. İş birliği
yaptığımız üniversitedeki öğretim üyeleri bölgeye giderek
araştırma yapıyor. Bölgenin figürünü kumaşa, kumaşı giy-
siye, giysiyi kostüme, kostüme de mutfağında çalışan öğren-
ciler defile ile sunuyor. Sarıkamış şehitleri anısına da bir
bölümümüz var. Anadolu topraklarımız oldukça zengin,
STK’nın işi sadece üyelerine fayda sağlamak değildir. Aynı
zamanda Anadolu’nun kültürel değerlerini topluma aktar-
mak, bu anlamda farkındalığı artırmak için de çalışmaktır.
Ayrıca, üniversite sanayi iş birliğiyle öğrencilerimiz sanayici-
lerle bir araya geldi. Bunun çok önemli olduğunu düşünü-
yorum. Böylece iş bulmak gibi bir sorun yaşamıyorlar” diye
konuştu.  

AYNUR CİHANBARIŞ KIŞ
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ABD'li oyuncu Sebastian Bear-McClard
ile evli olan ve ilk bebeklerini kucakla-
rına almak için geri sayıma başlayan
Emily Ratajkowski, sosyal medyada 'My
Body' adlı bir kitap yazdı. Kitabın tanı-
tımları için imza günlerine başlayan
güzel manken, “Okumanız için ger-
çekten sabırsızlanıyorum. Hepinizin
çok beğeneceğine eminim. Her bir
şeyi dikkatle ve yoğun araştırmalar so-
nucundan yazdım. Sadece moda dün-
yasında değil edebiyat alanında da
güzel işler yapmayı hedefliyorum” diye
konuştu. 29 yaşındaki Ratajkowski, ki-
tabında; feminizm, erkek ve kadın iliş-
kileri, cinsiyet ile ilgili konularda kendi
kişisel keşiflerini anlattığını söyledi.

Dünyaca 
ünlü güzel 
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Moda ve Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) ve İstanbul Aydın Üniversitesi iş birliğiyle 
‘22 Medeniyetin Kapısı Kars, Sözcüsü Ani’ başlıklı defilelerin görkemli kostümlerinden oluşan
sergi, Rapsodi Çorap Sanat Galerisi’nde düzenlenen törenle açıldı. MHGF Yönetim Kurulu
Başkanı Hüseyin Öztürk ise “Urartu Dönemi’ndeki Ani Harabelerini ve Selçuklular'daki 
Kars Kalesi’ni işleyen 120 kostüm hazırlandı. Burada 45’ini sergiliyoruz” dedi

Sergide keçeden tasarımları yapılan ve 9 ayda tamamlanan kostümler 
kentin binlerce yıl öncesinden günümüze ev sahipliği yaptığı uygarlıkların
izlerini taşıyor. Üniversite sanayi iş birliği kapsamında öğrencilerin 
tasarladığı bu özel kıyafetler 1 hafta boyunca ziyarete açık olacak.  

Moda Tasarım Bölüm
Başkanı Nihal Bolkol da
“Hocalarımız ve öğrenci-
ler Kars’a giderek incele-
melerde bulundu.
Ardından öğrenciler, gör-
düklerini gelip arkadaşla-
rına aktarıyor ve tasarım
başlıyor. Gençler hem
kostümleri tasarladı hem
de defilede o kostümleri
taşıdı. Tasarımda ıslak
keçe kullanıldı, zeytinyağı
sabunuyla yapıldı.
Kars’tan 22 medeniyet
geçmiş, bu bizim çok ilgi-
mizi çekti. Çok renkli mo-
tifler kullandık,
öğrencilerimiz bölgenin
renklerini kullanarak atöl-
yelerimizde iplikleri do-
kudu. Öğrencilerimiz çok
emek sarf etti, hocaları-
mız çok duayendi ve bu
kostümler ortaya çıktı”
ifadelerini kullandı.  

Kostümler 
keçeden yapıldı

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, MHGF
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Öztürk ile beraber sergiyi
gezdi. Çalık, “Sergiye gerçekten hayran kaldım” dedi.

GOP öğretmenler
gününü kutladı
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, 24 Kasım
Öğretmenler Günü dolayısıyla Süleyman Şah Anadolu Lisesi’ni ziyaret
etti. Kentsel dönüşüm kapsamında ilçeye kazandırılan okulu gezen
Başkan Usta, burada görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi
OKULDA öğretmenlere hitap eden Baş-
kan Usta, “Öğretmenler hayatımızın
her döneminde var olan, bizi yönlendi-
ren, geleceğimizle ilgili bize istikamet
tayin eden en önemli varlıklarımızdır.
Bugün 24 Kasım Mustafa Kemal Ata-
türk'ün Başöğretmen olması vesilesiyle
Öğretmenler Günü ilan edilmesi anla-
mına binaen sizlerle birlikte olmak iste-
dik. Bu vesileyle sizlerin nezdinde başta
Gaziosmanpaşa ilçemizde olmak üzere
İstanbul’umuzda ve ülkemizdeki tüm
öğretmenlerimizin Öğretmenler Gü-
nü’nü tebrik ediyorum” dedi.

Çocuklarımız için güzel gelecek

Gaziosmanpaşa’da yaşanan değişim ve
dönüşüme okulların öncülük yapacağı-
nın altını çizen Başkan Usta, “Sizlerin
önderliğinde, Milli Eğitim Müdür-
lüğü’müzün bu konudaki gayretleriyle
Gaziosmanpaşa ilçemiz eğitim anla-
mında 10 yıl öncesinde İstanbul'da 39.
sıradayken şu anda ilk 5’lerde. Bana
göre çok olağanüstü başarı bu. Bu ba-
şarıda Milli Eğitim Müdürlüğü'müzün,
öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin,
her birimizin payı vardır. Bunları devam

ettirmek sadece ders ver-
mekle olmuyor. Mekanları
da güzelleştirerek,  labora-
tuvarlarıyla, derslikleriyle
yeri imkanlarıyla öğrencile-
rimizi, çocuklarımızı daha
güzel geleceğe hazırlamak
zorundayız” diye konuştu.

Ünlülerden Kızılay için destek
TÜRK Kızılay İstanbul Büyükşehir
Kadın Başkanlığı’nın düzenlediği kız
çocuklarına burs yardımı etkinliğine
sanatçılardan destek yağdı. Başarılı
ancak dezavantajlı kız çocuklarının
eğitimi için düzenlenen programda
50 öğrenciye burs imkânı sağlandı.

Türkiye’nin tanınmış ve saygın sa-
natçıları da mesajlarıyla Kızılay’ın bu
projesine katkı sağladı Bağışçılarının
katkılarıyla yılın her günü ihtiyacı
olan insanlara el uzatan Kızılay’a
ünlülerden destek var. Gönüllüleri ve
uzman ekipleriyle insanların yardı-

mına yetişen Kızılay, dezavantajlı kız
çocuklarının eğitimine katkı sağla-
mak için de bir bağış programı dü-
zenledi. Türk Kızılay İstanbul
Büyükşehir Kadın Başkanlığı’nın or-
ganize ettiği projede ünlü sanatçılar
da gönderdikleri görüntülü mesaj-
larla destek oldu. Program sonunda
yapılan bağışlarla 50 kız çocuğuna
eğitim bursu imkânı sağlandı. Maz-
har Alanson, Orhan Gencebay, Za-
hide Yetiş, Zafer Ergin, Alişan ve
Emre Altuğ hazırladıkları görüntülü
mesajlarla Kızılay’a ve projeye destek
verdiler. Ünlüler hazırladıkları görün-
tülü mesajlarında Kızılay’ın toplum
için önemine dikkat çekti. 


