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Militan
adalet

İstanbul’daki Çin Konsolos-
luğu önünde 17 gün süren pro-

testo eylemiyle ilgili “World Uyghur
Congress” hesabından yapılan payla-
şımda, 17 günlük eylemin ardından
konsolosluk yetkililerinin İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun yardımıyla 
Uygurların kayıp yakınlarına ilişkin
belgeleri almayı
kabul ettiği
duyuruldu.
İmamoğlu, 
“Görüşmede 
karşılıklı olarak
bana duyulan
güven için 
teşekkürler” 
açıklamasını
yaptı. 

ç

Duyulan güven 
için teşekkürler

ŞİDDETLE İŞİMİZ OLMAZ

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Biz Türkiye’nin 
birlik nişanesiyiz

MHP Lideri Bahçeli geçtiği-
miz günlerde bazı gazeteci ve

siyasetçilere yapılan saldırıların parti-
siyle ilişkilendirilmesinin zorba ve zor-
lama bir isnat olduğunu söyledi.
Bahçeli, “Ülkücü Hareket'in şiddetle
işi yoktur. Biz Cumhur İttifakı'yız.
Türkiye'nin diriliş ve yükseliş ümidi,

beka ve birlik ni-
şanesiyiz” diye
konuştu. Bahçeli,
HDP'nin kapatıl-
ması konusunda
da “HDP'yi sa-
vunmak Türki-
ye'nin egemenlik
haklarını yok
saymaktır” 
dedi.   I SAYFA 7
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Kırsal Mahalle 
Kanunu...

Devlet Bahçeli

CHP’Yİ ELEŞTİRDİ

Tükenmişliğin
dışa vurumu

BBP Genel Başkanı Mustafa
Destici, “Şerefli, vatansever

vali ve kaymakamlar için 'militan' şek-
lindeki ucuz ithamlar, CHP'nin siyasi
popülist acziyetinin ve tükenmişliğinin
dışa vurmasıdır” dedi. Destici, “Şayet
CHP'nin bu ifadeleri kullanan sözcü-
leri, terörist görmek istiyorlarsa da

Meclis'te otur-
dukları yerin
hemen sol tara-
fına dönerlerse
ittifak ortakları
HDP grubu içe-
risinde yeteri
kadar militan ve
terörist görebilir-
ler” ifadelerini
kullandı. 
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Mustafa Destici

GÜNEŞ, EVİNE DÖNDÜ

Tecavüz edilmekle 
tehdit edildim!

Bir araca bindirilerek zorla ka-
çırılan Gökhan Güneş serbest

bırakıldıktan sonra yaşadıklarını an-
lattı. Başına çuval geçirilerek kaçırıldı-
ğını, işkence gördüğünü ve tecavüz
edilmekle tehdit edildiğini söyleyen
Güneş, “Sorular da benim onlara

muhtemelen is-
tihbaratçısınız
söylemlerim üze-
rine evet ya da
hayır demediler
fakat bazı konuş-
malarında ‘biz
görünmeyenleriz’
şeklinde söylem-
leri oldu” diye 
konuştu.
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Gökhan Güneş

Ekrem İmamoğlu

İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu, “Tarihin en başarısız

bürokratı da olan Kemal Kılıçda-
roğlu'nun ‘militan’ açıklamalarıyla
ilgili” notuyla yaptığı paylaşımda
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu hakkında suç duyurusunda
bulunacaklarını belirtti. Soylu,
“PKK terör örgütünden tutuklanan
belediye meclis üyeleri militan değil.
Ancak terörle,
uyuşturucuyla,
her türlü suçla
mücadele eden,
şehirlerine, ya-
şayanlarına ken-
dini adayan vali
ve kaymakamla-
rımız militan!”
eleştirisinde 
bulundu. 
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Suç duyurusunda 
bulunacağız!

MİLİTAN SÖYLEMİNE TEPKİ

Süleyman Soylu

Saadet Partisi Yüksek İstişare
Kurulu Başkanı Oğuzhan Asil-

türk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'la yaptığı görüşmeye ilişkin
konuştu. Erdoğan’ın açıklamalarının
üzerine bir şey söylemeyeceğini belir-
ten Asiltürk, partisinin ittifak politikası
için “Seçime bir
hafta kala buna
karar verilir. Ya-
pılır. Ondan önce
bunu açıklarsam
bir bölünme
meydana gelir.
Ben bunu açıkla-
mam. Ne yapa-
cağım kalbimde
durur” dedi.
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AK Parti İstanbul’da
6. hafta ilçe kongre-

leri Üsküdar ve Kadıköy
İlçe Kongreleriyle başladı.
AK Parti İstanbul İl Baş-
kanı Bayram Şenocak,
İBB Başkanı İmamoğlu'nu
hedef alarak, “AK Partili
ilçe belediyelerimiz,
İBB'den daha çok çalışıyor.
CHP’li İBB Başkanı göreve
geleli 1,5 yılı geçti, hala tek
bir eser dahi inşa edemedi”
dedi. I SAYFA 9
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Açıklarsam partide
bölünme yaşanır

İLK KEZ KONUŞTU

Oğuzhan Asiltürk
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İBB Meclisi’ndeki İYİ Parti
Grubu’nun sözcüsü Dr. Suat

Sarı, İstanbul Valiliği'nin başlattığı
'Açık Kapı' uygulamasını 'Devlette
kıskançlık olur mu?' sözleriyle eleş-
tirdi. Sarı, “İstanbul Valiliği 'Açık
Kapı' diye bir proje başlatmış. İstan-
bul'daki billboardlara da dünya
kadar para harcanmış. “Açık Kapı”
ile İBB'nin “Beyaz Masa” operasyo-
nuna aynı tarzda bir rakip operasyon

getiriliyor. ‘Bizi arayın biz size yar-
dım edeceğiz’ şeklinde. İBB'nin bu
yaptığı birçok yardıma yönelik ‘biz
de varız, biz de yapacağız’ diyerek bir
kıskançlık var, ama devlette kıskanç-
lık olmaz” dedi. İYİ Partili Suat Sarı,
“Burada esas neden şu; bütün geliş-
miş ülke kentlerinde otoriteler tektir.
Ulaşımda da trafikte de tektir, kent
yoksulluğu ile ilgili de tektir” ifadele-
rini kullandı. 

SUAT SARI: DEVLETTE KISKANÇLIK OLMAZ
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Valilik ise Suat Sarı'nın Açık
Kapı uygulamasına yönelik

iddialarını yalanladı. Açık Kapı uy-
gulamasının, İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu'nun talimatıyla Bakanlık
tarafından 15 Ekim 2017'de yurt ge-
nelinde başlatılan bir proje olduğu
hatırlatılarak, vatandaşların taleple-
rini doğrudan valilikler ve kayma-
kamlıklar bünyesinde oluşturulan
Açık Kapı masalarına şahsen, inter-

net üzerinden veya Açık Kapı mobil
uygulamasıyla iletebildiği belirtildi.
Açık Kapı uygulamasının başka
türlü değerlendirilmesinin “insani ve
vicdani olmadığı” vurgulanan 
açıklamada, “Açık Kapı biriminin
yeni kurulduğu, başka kurum uygu-
lamalarının rakibi veya alternatifi 
olduğu yönündeki iddiaların, ger-
çekle uzaktan yakından ilgisi yoktur”
denildi. 

SOYLU TARAFINDAN 2017’DE BAŞLATILDI
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KORONAVİRÜS SONRASI 
5 PSiKOLOJiK SORUN!

GERCEKLE 
ILGISI YOK!

Devlet korumasından yararlanmış gençler, 
engelli vatandaşlar, şehit yakını, gazi ve gazi

yakını 3 bin 603 kişiye Sosyal Atama Töreni'nde 
açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Engelli memur sayımızı 58 bin 319'a yükselttik.
Şehit, gazi ve gazi yakınlarımızın kamuya istihdamını
ise 45 bine çıkardık” dedi. Aşı hakkında da konuşan
Erdoğan “En gelişmiş ülkelerde aşı sıkıntısı var. Biz
ise süratle aşılarımızı aldırmaya başladık. İlk etapta
inşallah 50 milyon doz aşı ülkemize gelecek” dedi. 
Erdoğan, “Aşılamaya devam ediyoruz. En müreffeh
ülkelerinden dahi yürek burkan süreci biz geride bı-
rakmayı başardık. Sosyal destek için ayırdığımız
rakam 81 milyar lirayı geçiyor” açıklamasını yaptı.  
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50 MiLYON DOZ
ASI GELECEK

FİRAVUNLARI 
GÖNDERECEĞİZ

CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu partisinin grup top-

lantısında konuştu. İktidarı millet adına
eleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Al-
lah'ın izniyle bu Firavunları göndereceğiz.
Saray'da işsizlik yok. İşsizlikle mücadele
ediyorlar mı? Hayır. Neyi konuşuyorlar,
Erdoğan ağzını açıyor aynı şeyler, bakan-
lar ağzını açıyor aynı şeyler” ifadelerini
kullandı. Kılıçdaroğlu, “AK Parti'ye oy
veren bütün kardeşlerimize soruyorum.
AK Parti'nin yapmak istediği önemli bir
şeyi biz ne zaman, nerede engelledik? Yok
böyle bir şey” dedi. I SAYFA 7
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MUHTEMELEN

HABERi
YOKTUR

Sosyal medya hesabından
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ha-

karet ettiği iddiasıyla yargılanan usta si-
nema sanatçısı Nilüfer Aydan’ın (Aydan
Canbula) 4 yıl 8 ay hapsi istendi. Suçla-
maları kabul etmeyen Aydan, "Payla-
şımlarda hakaret anlamında kötü bir
söylem yoktur. Sadece bir vatandaş ola-
rak eleştiri hakkımı kullandım. Nasıl oy
veriyorsam eleştiri hakkım olduğunu da
düşünüyorum. Dünya’da bu kadar olay
ve pandemi varken Cumhurbaşkanı’nın
dava edeceğini düşünmüyorum, tahmi-
nimce haberi dahi yoktur" dedi.
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İBB Meclisi İYİ Parti Grup sözcüsü 
Dr. Suat Sarı, “İstanbul Valiliği 
billboardlara dünya kadar para harcamış,
İBB’nin Beyaz Masa’sı gibi ‘Açık Kapı’ diye
bir hizmet başlatmışlar. Devlette
kıskançlık olur mu?” dedi. Valilik ise
yaptığı açıklamada, Mayıs 2018'den bu
yana Valilik ve 36 ilçede yürütülen ‘Açık
Kapı’ biriminin yeni kurulduğu, başka
kurum uygulamalarının rakibi olduğu
yönündeki iddiaların gerçeği
yansıtmadığını duyurdu 

İYİ Partili Suat Sarı, Açık Kapı uygulamasının Beyaz Masa’ya karşı 
alternatif olarak yeni başladığını belirtirken, Valilikten yapılan 
açıklamada uygulamanın 2017 yılında hayata geçirildiği açıklandı.
Valilik ayrıca uygulamanın bütün Türkiye’yi kapsadığını duyurdu. 

İSTANBUL’DA AÇIK KAPI TARTIŞMASI

VALİLİK İYİ PARTİLİ SUAT SARI’NIN İDDİASINI KESİN BİR DİLLE YALANLADI

Dr. Suat Sarı Ali Yerlikaya
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Bağcılar'da sosyal deney 
olarak paylaşılan videoda 

su sattığı görülen M.B.C. (8) yanına
gelerek 'açım' diyen kişiye, 10 lira 
veriyordu. Video sosyal medyada
çok konuşuldu. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Çocuk Şube ekiplerinin
çalışması sonucu videonun kurgu 
olduğu ortaya çıktı. Çocuk ve aile-
siyle bir araya gelen Bağcılar Kay-
makamı Mustafa Eldivan, “Bunu

izleyince ailenin pandemide işsiz 
kaldığını ve M.B.'nin su sattığına dair
algı oluşturuldu. Ancak biz olayı
araştırdığımızda ve aileyle görüştü-
ğümüzde böyle bir şeyin olmadığını
öğrendik. Fariz isimli Youtuber 
arkadaşın da bunu kurgusal olarak
yaptığını öğrendik. İşin doğrusu he-
pimiz üzüldük. Bu yaşta bir çocuğun
sadece bu amaçla kullanılması da
doğru değil” açıklamasını yaptı. 

ç
ELDiVAN, ÇOCUK VE AiLESiYLE GÖRÜŞTÜ

Bağcılar'da su satan
çocukla ilgili sosyal
medyada hızla yayılan
ve çok konuşulan
video kurgu çıktı.
Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan,
“Videoyu çeken kişi
hakkında yasal işlem
başlatılacak” dedi

ŞEYTANIN BiLE
AKLINA GELMEZ

Biz İBB’den
daha yoğun
çalışıyoruz

Bayram Şenocak

BENİM KIZIMI 
ÖLDÜRDÜLER!

Esenyurt'ta bir otelin 
8. katından düşerek

şüpheli şekilde hayatını kaybe-
den 17 yaşındaki Zerda Cur-
ka'nın annesi Tülay Dağ, Adli
Tıp Kurumu önünde “Benim
kızım düşmedi öldürüldü”
dedi. Dağ konuştuğu sırada
baygınlık geçirdi. I SAYFA 5
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Avrasya Tüneli’ne 1 Şubat’tan itibaren
yüzde 20.8 zam geleceği iddia edildi. Söz-
leşmeye göre, tünelden tek yön geçiş ücreti
43.98 TL olacak. Devlet, verdiği araç geçiş
garantisi nedeniyle şirkete sadece 2020 yılı
için 472 milyon TL ödeyecek. I SAYFA 5
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

iKi iLÇEYE GÖÇ
DURDURULDU!

SAYFA 

8’DE

Kemal Kılıçdaroğlu

TÜNELiN UCU GÖRÜNMÜYOR!



Y üzyılın salgın hastalığı Covid-19
enfeksiyonu kişinin sadece fiziksel
sağlığını değil, ruhsal sağlığını da

derinden etkiliyor. Acıbadem Üniversitesi
Atakent Hastanesi Psikiyatri Uzmanı Dr.
Barış Sancak “Covid-19 sonrası görülen
ruhsal sorunların bir kısmı bedensel has-
talıklarla karışabilmektedir. Bu nedenle
ruhsal hastalıklar hakkında bilgi sahibi
olmak, belirtiler açısından dikkatli olmak
önemlidir. Salgının devam ettiği bugün-
lerde de psikiyatri kliniklerinde sıklıkla
Covid-19 ile ilişkili sorunlara rastlamakta-
yız. Özellikle yoğun bakımda tedavi gör-
mek zorunda kalan, hastalığı ağır
geçirmiş Covid-19 hastalarında yoğun bir
şekilde travma sonrası stres bozukluğu
yaşanıyor. Tedavi ile kontrol altında olan
ruhsal rahatsızlıkların alevlenmesiyle de
sıklıkla karşılıyoruz.” diyor. 

Anksiyete (Kaygı) bozuklukları

Yapılan araştırmalar Covid-19 geçiren ki-
şilerin en az yarısında kaygı bozukluğu
belirtileri görüldüğünü göstermiştir. Has-
talıkla ilgili kaygılı düşünceler sıklıkla gün
içinde kişinin aklına gelir. Kişi şikayetleri-
nin geçmeyeceğine dair olumsuz düşün-

celeri zihninden atmakta zorlanabilir. Ki-
şinin internet ortamında belirtileri ile ilgili
uzun saatler araştırma yaptığını da sık gö-
rüyoruz. Çarpıntı, nefes darlığı, sıkıntı
hissi, ölüm korkusu, uyumakta güçlük
gibi şikayetler kaygı bozukluğunu düşün-
dürmelidir. Özellikle nefes darlığı ve çar-
pıntı gibi şikayetler Covid-19 sonrası bir
süre devam edebiliyor. Bu nedenle kaygı
bozuklukları gözden kaçabilir. Ayrıca pek
çok psikososyal sebepten dolayı Covid-19
geçirmeyen toplumda da kaygı bozuklu-
ğunun arttığını gözlemliyoruz. Bu belirti-
lerin sizde olduğunu düşünüyorsanız, bir
ruh sağlığı profesyoneline danışmalısınız.

Depresyon

Covid-19 geçiren kişilerin yarısında dep-
resif belirtiler görülüyor, toplumda ise
depresif şikayetlerde genel olarak artış ya-
şanıyor. Mutsuzluk, hayattan keyif ala-
mama, iştah ve uyku değişiklikleri gibi
şikayetler depresyonun önemli bulguları-
dır. Yapılan çalışmalarda, depresyonun en
tehlikeli sonuçlarından biri olan intihar
davranışının da pandemi sonrasında art-
tığı gösterilmiştir. Sosyal izolasyon, belir-
sizliğe bağlı kaygılar, ekonomik

problemler, geçirilmiş depresyon
öyküsü ve Covid-19 hastalığını ağır geçir-
miş olmak önemli risk faktörleridir. Ken-
dinizde ve yakınlarınızda depresif
şikayetler gözlemlediğinizde en kısa sü-
rede destek almalısınız.

Zararlı alışkanlıklar

Araştırmalar pandemi sonrası alkol tüke-
timinin iki kat arttığını göstermiştir. Geç-
mişte alkol problemleri olanlar özellikle
risk altındadır. Bu "kendini tedavi etme"
çabası ciddi bağımlılık tablolarının ortaya
çıkmasına neden olabiliyor. Ayrıca alkol
ve madde bağımlılığı olan kimselerde
Covid-19 enfeksiyonunun daha şiddetli
seyrettiğini öne süren çalışmalar da 
mevcut.

Uykusuzluk

Covid-19 enfeksiyonu sonrası en sık gö-
rülen bulgulardan biri olan uykusuzluk,
diğer ruhsal hastalıklara bağlı olabileceği
gibi, tek başına da görülebiliyor. Henüz
mekanizması tam olarak tespit edilme-
mekle birlikte, beyindeki hormonal ve bi-
yokimyasal değişikliklerin sebep olduğu
düşünülüyor. Bu durumu ayrıntılı bir de-

ğerlendirme sonucu uygun bir tedavi ile
kontrol altına alabiliyoruz. Ayrıca pan-
demi döneminde genel toplumda kronik
uykusuzluğun yüzde 40'lara vardığını gö-
rüyoruz. Ancak bazı kişilerde yaşam tarzı
değişiklikleri bile bu durumu düzeltmek
için yeterli olabiliyor.

Travma sonrası stres bozukluğu

Psikiyatri Uzmanı Dr. Barış Sancak “Sık-
lıkla gözden kaçan bu rahatsızlık, özellikle
hastanede yatan ağır Covid-19 hastala-
rında taburculuk sonrası yüzde 90 olarak
görülebilmektedir. Özellikle yoğun ba-
kımda tedavi gereksinimi olan hastaların,
ruhsal travma yaşadığını görüyoruz.
Yoğun ölüm korkusu, çaresizlik, umut-
suzluk ve yalnızlık hisleri bu rahatsızlığın
ortaya çıkmasına katkıda bulunuyor. Ta-
burculuk sonrası akla istemsizce gelen ve
hastane deneyimi ile ilgili kötü düşünceler,
kabuslar, uykuya dalmada güçlük, hatırla-
tıcı uyaranlardan kaçınma davranışı bir
aydan uzun süre devam ediyorsa tedaviye
başvurulmalıdır. Bu rahatsızlık tedavi
edilmediğinde kalıcı hale gelme riski taşı-
maktadır.” diyor.
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Bu konser
KAçmAz

HollAnDAlı senfonik metal grubu Epica’nın 3
Haziran Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe’de
gerçekleşecek konseri için biletler hızla tükeniyor.

URU ve Epifoni ortak organizasyonuyla gerçekleşecek %100
Metal Sunar: Epica konserinin 2. avantajlı dönem sınırlı sa-
yıdaki sahne önü biletleri Biletix’te satışa çıktı. Bundan 6 yıl
önce KüçükÇiftlik Park’ta hafızalardan silinmeyen bir kon-
sere imza atan Epica, 3 Haziran Perşembe akşamı bu kez de
KüçükÇiftlik Bahçe’de hayranlarıyla buluşacak. Grubun yeni
albümü omega’nın lansmanı kapsamında %100 Metal kat-
kılarıyla gerçekleştirilecek konser metal tutkunlarının yoğun
ilgisiyle karşılandı. Konsere gitmeyi özleyen İstanbullular
aylar öncesinden sahne önü biletlerinin tükenmesine sebep
oldu. Konserin sahne önü 2. avantajlı dönem sınırlı sayıdaki
biletleri satışa çıktı. 

Başarılı bir grup

2003 yılında gitarist ve vokalist Mark Jansen'ın After Fore-
ver adlı gruptan ayrılmasının ardından kurulan Epica, ilk al-
bümü The Phantom Agony ile güçlü bir çıkış yakalayarak
kısa sürede ününü Hollanda dışında da duyurdu. Epica,
2009 yılındaki Desing Your Universe albümü ile tüm dünya
çapında zirveyi yakaladı. Bugün Simone Simons'un eşsiz vo-
kalleriyle büyük beğeni toplamaya devam eden Epica, metal
ve orkestrayı, koroyu ve oryantal enstrümanları bir araya
getiren şarkıları ve iddialı sahne performanslarıyla dikkat
çekiyor.  URU ve Epifoni ortak organizasyonuyla 3 Haziran
Perşembe akşamı KüçükÇiftlik Bahçe’de gerçekleşecek
%100 Metal Sunar: Epica biletleri Biletix’te.

ZEYNEP VURAL

COVİD SONRASI OLAN
5 PSİKOLOJİK SORUN!

1. Arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle online 
görüşmeler yapın
2. Bağışıklık sistemini güçlendiren yaşam
tarzı benimseyin
3. Alkol ve sigara gibi zararlı alışkanlıklar-
dan uzak durun
4. Sağlıklı ve dengeli beslenin
5. Günde iki litre su içmeye özen gösterin
6. Her gün aynı saatte yatağa yatıp, her
gün aynı saatte kalkın
7. Hareketsizlikten kaçının
8. Düzenli egzersiz yapın
9. Gerekirse profesyonel destek al-
maktan kaçınmayın
10. Hobi edinin, hobilerinize zaman 
ayırın

ruhsal sağlığımızı 
korumanın 

10 püf noktası

Psikiyatri Uzmanı Dr. Barış Sancak, Covid-19 enfeksiyonu
sonrası sık rastlanan 5 psikolojik sorunu ve Covid korkusunun

hangi hastalıklarla karışabildiğini anlattı, ruhsal sağlığı 
korumaya yönelik önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

Kalp krizinin yaşı yok!
Çocukluk çağında görülen ani ölümlerin yüzde 99’u kalp hastalıklarından kaynaklanıyor. Aile öyküsünde 50 yaş
altında kalbe bağlı ani ölüm belirlenen çocukların ise kalplerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

“KALP krizine bağlı ölümler eriş-
kin yaşlarda daha sık görülme-
sine karşın çocukluk çağında da

daha seyrek de olsa benzer ölümlerin ol-
duğu bilinmektedir” diyen Acıbadem An-
kara Hastanesi Prof. Dr. Mustafa Koray
Lenk, ebeveynlere önemli uyarılarda bulu-
nuyor. Yaşları 12 ile 13 olan çocukların an-
trenman yaparken, oyun oynarken, sınıfta
otururken ya da bisiklete binerken kalp krizi
geçirerek yaşamını kaybettiğine dair haber-
ler sıklıkla medyaya yansıyor. Bu yaşananla-

rın kalp kirizine bağlı ölümlere yol açabile-
cek kalp sorunlarına dikkat çeken Prof. Dr.
Mustafa Koray Lenk, “Gerek çocuğun
yaşam kalitesini artırmak, gerekse hayatını
tehdit edecek kalp hastalıklarına karşı
önlem almamız gerekiyor” diye konuştu.

Beslenme bozukluğu kriz nedeni

Kalp krizi olarak bilinen akut miyokard en-
farktüsünü, “Kalbin tüm yapılarını besleyen
koroner arter damarlarındaki daralma, tı-
kanma veya kasılmaya bağlı olarak kan ge-
çişinin ani olarak durması ve kalp kasında
oluşan doku ölümü” diye anlatan Koray
Lenk, şöyle devam etti: “Kalp kasının yete-
rince oksijen alamaması sonucunda kalp
kasında beslenme bozukluğu oluşur. Bu
beslenme bozukluğu, kan akımı azalması
veya kalp kasının oksijen gereksiniminin
artması sonucunda gelişir. Koroner arter-
lerdeki kasılma veya daralmaya bağlı geli-
şen akım azalması kalp krizine neden
olabiliyor. Ancak ciddi oksijensizlik du-
rumlarında koroner kan akımı normal
olsa bile kalp kasının oksijen kaynağı
azalır. Bu duruma örnek olarak mo-
rarma ile beraber seyreden doğuştan
kalp hastalıkları, ciddi kansızlık, gene-
tik olarak nakledilen Ailesel Akdeniz
kansızlığı verilebilir. Egzersiz gibi
kalp kasının oksijen gereksinimi ar-
tıran durumlarda beslenme bozuk-
luğu belirginleşerek kalp krizine
yol açabilir. Çocukluk yaş grubu

ve erişkin doğuştan kalp hastalıklarında
kalp krizi bu zeminde ortaya çıkıyor.” 

Nedenler yaşa göre değişiyor

Çocuklarda görülen kalp krizi nedenlerinin
doğuştan ya da sonradan gelişebildiğini ve
yaş grubuna göre değişiklik gösterdiğini
söyleyen Mustafa Koray Lenk, “İki yaş al-
tındaki çocuklarda daha çok kalple ilgili ya-
pısal bozukluklar karşımıza çıkıyor. Sonraki
yaşlarda ritm bozuklukları, kalp kasının za-
yıfladığı veya kalınlaştığı durumlar ve gene-
tik hastalıklar kalp krizine yol açıyor. Kalp
krizinin tehlike etmenleri hipertansiyon,
şeker hastalığı, sigara kullanımı, daha önce-
den Kawasaki hastalığı geçirmiş olması, ai-

lede ve çocukta kan yağlarının yüksekliği
(trigiserid, özellikle kötü huylu kolesterol
yüksekliği), ailesel kalp kası hastalıkları ve
ailede erken yaşta ani ölüm öyküsü olmak-
tadır” açıklamasında bulundu. Kalp ka-
sında beslenme bozukluğu olan yeni doğan
ve süt çocuklarının öyküsünde en sık hasta-
neye başvuru nedeninin açıklanamayan so-
lunum sıkıntısı ve beslenme zorluğu
olduğunu aktaran Lenk, koroner arter anor-
malliği olan küçük bebeklerde ciddi ağlama
krizlerinin ortaya çıktığını söyledi. Büyük
çocuklarda ise kalp krizinin ‘Geliyorum’
diyen en sık belirtisinin göğüs bölgesinde
yerleşen rahatsızlık hissi olduğunu aktardı.
SEMANUR POLAT

ULUSLARARASI marka değerlen-
dirme kuruluşu Brand Finance ta-
rafından hazırlanan "Dünyanın

En Değerli 500 Markası-Global 500-2021"
araştırması sonuçlandı. Araştırma verilerinden
derlenen bilgiye göre, 263,4 milyar dolar

marka değeriyle Apple dünyanın en değerli
markası olarak tespit edildi. Apple, 2020 araş-
tırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada
yer almıştı. Apple’ı sırasıyla yaklaşık 254,2 mil-
yar dolar marka değeriyle Amazon, 191,2 mil-
yar dolar değerle Google takip etti.

En değerli
marka
applE



A larm çalmasın diye çal-
dığı ürünleri bu poşetin
içerisinde yerleştiren

hırsız, mağaza çalışanlarının
dikkati sonucu yakalandı. Hır-
sızlık anları kameralara yansır-
ken, yakalanan hırsız mağaza
sorumlusuna yalvararak ser-
best bırakılmasını istedi. Polis
ekipleri tarafından gözaltına
alınan şahıs emniyete götü-
rüldü. Olay, Cuma günü saat
14.30 sıralarında Taksim İstik-
lal Cad3desi üzerinde bir spor
mağazasında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre yabancı
uyruklu bir şahıs, sırt çantası ile
bir mağazaya girerek diğer
müşteriler gibi kıyafet bakmaya
başladı. Kıyafetleri seçen şahıs

soyunma kabinine doğru gitti.
Şahıs kabinde aldığı eşyaları
çantasındaki alüminyum fol-
yolu poşetin içerisine attı. Şahıs
mağazadan çıkmaya çalışırken
mağaza görevlileri tarafından
kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık
anları ise mağazanın güvenlik
kameralarına yansıdı. Yakala-
dıkları hırsızı mağazanın alt ka-
tına götüren sorumlular,
“neden yaptın” diye sordu.
Hırsızın, “Yaptım bir yanlış,
özür dilerim. Vallahi bir daha
olmayacak. İhtiyacım vardı o
yüzden yaptım. Siz de zaten
dövdünüz beni cezamı verdi-
niz. Hasta anam var” diyerek
serbest bırakılmasını istedi. So-
rumlu ise, “Cezanı adalet vere-

cek, hukuk verecek” diye cevap
verdi.

Gözaltına alındı

Sorumluların sorgulamalarının
ardından Azerbaycan uyruklu
olduğu öğrenilen Nizami B.
(26), İstanbul Güven Timleri
Şube Müdürlüğüne bağlı B
Bölge Amirliği ekiplerince göz-
altına alındı. DHA
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TAKSİm Meydanı'nda kos-
tümle gezerek turistlerden bir-
likte selfie çekilme karşılığında

para isteyen beş kişi şikayet üzerine
polis merkezine götürüldü. Tiyatrocu ol-
duklarını öne süren beş kişiye 'Hıfzıs-
sıhha Kanunu' ile 'Kabahatler
Kanunu'na muhalefet suçlarından idari
para cezası kesilmesi için iki ayrı tutanak

düzenlendiği öğrenildi. Amatör tiyat-
rocu olduklarını iddia eden kostümlü 5
kişi Taksim Meydanı'nda dolaşan turist-
lerle fotoğraf çekilme karşılığında orta-
lama 10'ar dolar para toplamaya
başladı. Kişilerin, turistlere rahatsızlık
vermeye başlaması üzerine Beyoğlu
Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu'na
bağlı sivil polisler devreye girdi. 5 kişi,

polis merkezine götürülürken hakla-
rında 'Hıfzıssıhha Kanunu' ile 'Kabahat-
ler Kanunu'na muhalefet suçlarından
idari para cezası kesilmesi için iki ayrı
tutanak düzenlendi. Amatör tiyatrocu
olduklarını öne süren gençler, birçok
Avrupa ülkesinde selfie çektirerek, bah-
şiş toplama geleneği bulunduğunu, suç
işlemediklerini öne sürdü. DHA

Kendilerini uyanık sandılar ceza yediler!

Taksim İstiklal Caddesi üzerindeki bir spor mağazasında akıl almaz
bir hırsızlık olayı yaşandı. Yabancı uyruklu bir şahıs, sırt çantasına
koyduğu alüminyum folyolu poşet ile hırsızlık yapmaya çalıştı

İSTANBUL merkezli 5 ilde
Fetullahçı Terör Örgütü'ne
(FETÖ) yönelik operasyon

gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda
20 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdür-
lüğü ekipleri, FETÖ'ye mali destek
sağlayan şüphelilerin belirlenmesine
yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalış-
malar sonucunda önceden belirlenen
36 adrese 36 şüphelinin yakalanması
için operasyon düzenlendi. İstanbul,
Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Bitlis'te ya-
pılan eş zamanlı operasyonlarda 20
şüpheli gözaltına alındı. Operasyon
yapılan adreslerden biri de Bahçeliev-
ler'de 4 katlı bir binaydı. Adreste yapı-
lan aramaların ardından bir kişi
gözaltına alındı. Öte yandan gözaltına
alınan kişilerden bazılarının ByLock
kullanıcısı oldukları öğrenildi. 

Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!
Akıl AlmAz
bır olAy!

Az daha ölüp gidecekti
Ataşehir'de kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil trafik
lambalarına çarptı. Kazada araçta bulunan yabancı uyruklu 1 kişi yaralandı

KAzA, saat 20.45 sırala-
rında Dudullu Cadde-
si'nde meydana geldi.

Süratli olduğu iddia edilen ve yağ-
mur nedeniyle kayganlaşan yolda
sürücüsünün kontrolünden çıkan 33
AAZ 398 plakalı otomobil, trafik
lambalarına çarptı. Savrulan otomo-
bil kavşağa da çarparak durabildi.
Araç içerisinde bulunan 4 kişiden
2'sinin yabancı uyruklu erkek, 2'sinin

kadın olduğu öğrenildi. Kazada, ya-
bancı uyruklu 1 kişi yaralandı. Ka-
zayı gören diğer sürücülerin
bildirmesiyle olay yerine polis ve 112
sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekip-
leri, çevrede güvenliğini alırken, sağ-
lık ekipleri ilk müdahalenin ardından
yaralıyı Fatih Sultan Mehmet Eğitim
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazadan yara almadan kurtulan 2
kadın olay yerinden taksiyle uzak-

laştı. Görgü tanığı Kenan Akbaba,
“Ses duyduk, geldik. Bir şey görme-
dik yani. Adamı burada yerde gör-
düm. Camdan fırlamış, motorcu
zannettim. Yaralı şahıs yabancı uy-
rukluymuş. Dükkandaydık. Şuradan
gelirken direğe çarpıp buraya geldi.
Yaralı arada duruyordu, bayağı da
kan kaybı vardı. Araçta 4 kişi vardı.
İki kadın vardı. İki erkek vardı" dedi.
DHA

kaşla göz arasında

hırsızlık
OLAY, geçtiğimiz 12
Kasım Perşembe
günü saat 17.00 sı-

ralarında Kağıthane Ortabayır
Mahallesi'ndeki özel bir hasta-
nede meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre hastanede polikli-
nik sekreteri olarak görev
yapan kadın, gelen hastayla il-
gilenmeye başladı. Hastanın
kaydını alan kadın ardından
onu muayene olacağı doktora
götürmek için yerinden ayrıldı.
O esnada içeride cep telefo-

nuyla konuşuyormuş gibi
yapan cerrahi maskeli bir
şahıs, etrafta dolaşmaya baş-
ladı. Bir süre etrafı kolaçan
eden şahıs, yan şekilde yaklaş-
tığı bankonun üzerindeki cep
telefonunu kaşla göz arasında
çalarak cebine koydu. Hırsızlık
anları ise güvenlik kamerala-
rına yansıdı. Olayın ardından
cep telefonunun çalındığı ka-
mera kayıtlarından tespit eden
kadının emniyete şikayetçi ol-
madığı öğrenildi.

FETÖ operasyonu:
20 kişi gözaltında

İSTANBUL merkezli 3 ilde eş
zamanlı düzenlenen ve arala-
rında Küçükçekmece Tapu

Müdürlüğü'nde çalışan 11 memurun da
bulunduğu rüşvet operasyonunda göz-
altına alınan 39 şüpheliden 25'i tutuk-
landı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele
Şube Müdürlüğü ekiplerince, Küçük-
çekmece Tapu Müdürlüğü'nde çalışan
bazı memurların tapu işlemlerinin yapıl-
ması ve hızlandırılması karşılığında
maddi menfaat temin ettiklerinin tespit
edilmesi üzerine 22 Ocak'ta İstanbul,
Kayseri ve Manisa'da düzenlenen eş za-
manlı operasyon kapsamında gözaltına
alınan, aralarında 11 memurun da bu-
lunduğu 39 şüphelinin emniyetteki iş-
lemleri tamamlandı. Emniyetteki
işlemlerinin ardından adliyeye sevk edi-
len şüphelilerden 3'ü ifadelerinin ardın-
dan serbest bırakılırken 25'i çıkarıldıkları
mahkemece tutuklandı. Diğer 11 şüp-
heli ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldı.  DHA

Rüşvetçiler
hapı yuttu!

BAHÇELİEVLER'dE gece sa-
atlerinde park halindeki bir
panelvan minibüste henüz

bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye
ekipleri yanan minibüse müdahale
ederek söndürdü. Yangın sonrası mini-
büs tamamen yanarak kullanılamaz
hale geldi. Olay Bahçelievler Mahalle-
si'nde gece saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Zeki Karsan
Sokak üzerinde park halinde duran 42
ECG 10 plakalı panelvan minibüste
henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Araçtan alevlerin yükseldiğini
gören mahalle sakinleri durumu
hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber
verdi. Kısa sürede olay yerine gelen it-
faiye ekipleri yanan minibüse müda-
hale etti. Olay yerine gelen polis
ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye
ekiplerinin çalışmasıyla minibüste
çıkan yangın söndürüldü. Yangın son-
rası araç tamamen yanarak kullanıla-
maz hale geldi. Polis ekipleri de
çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili
bilgi aldı. Yanan minibüste olay yeri
incelemesi yapıldı. Yangının çıkış ne-
deni araştırılırken soruşturma sürüyor. 

Durduğu yerde
alev alıp yandı

TÜRKİYE Basketbol 2’nci
Lig ekiplerinden Çorlu Be-
lediyesi Gençlik ve Spor

Kulübü (ÇBSK) takımının kaptanı
Ziya Berhan Kılıç (30) takım lojma-
nındaki odasında ölü bulundu.
ÇBSK takımının kaptanlığını yapan
Ziya Berhan Kılıç, takımının hafta
sonu Bursa deplasmanında oynaya-
cağı maç öncesi sabah saatlerinde
Çorlu Belediyesi Spor Salonu’nda
düzenlenen antrenmanına izin ala-
rak katılmadı. Kaptan, takımının
akşam saatlerinde gerçekleştirdiği
günün ikinci idmanına da katılma-

yınca kulüp yetkilileri Kılıç’ın ailesine
haber verdi. Aile, aradıkları Ziya Ber-
han Kılıç’ın telefona yanıt vermemesi
üzerine sporcunun kaldığı Kemalet-
tin Mahallesi Perşembe Pazarı mev-
kisindeki takım lojmanına geldi.
Kilitli olan oda kapısını kıran Kılıç’ın
ağabeyi ve babası genç sporcuyu ya-
tağında hareketsiz halde buldu.
Haber verilmesi ile lojmana gelen
sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde
Ziya Berhan Kılıç’ın hayatını kaybet-
tiğini belirledi. Polis ve nöbetçi Cum-
huriyet Savcısı’nın yaptığı
incelemelerin ardından Kılıç’ın cena-

zesi otopsi yapılmak üzere Çorlu
Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar
Kurtoğlu ile Çorlu Belediye Başkanı
Ahmet Sarıkurt da lojmana gelerek,
bilgi aldı. Spor camiasını yasa boğan
ölümle ilgili inceleme sürüyor.

Odasında ölü bulundu

Kağıthane'de özel bir hastanede görev yapan sağlık çalışanının cep
telefonu, telefon konuşuyor gibi yapan hırsız tarafından kaşla göz
arasında çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken,
kadının olayla ilgili şikayetçi olmadığı öğrenildi

Akıl AlmAz
bır olAy!

Alüminyum poşet ile hırsızlık yapmaya çalışan şahısı değerlendiren mağaza sahibi,
"Gerçekten böyle bir şeyle ilk kez karşılaşıyoruz. Şok olduk" diye konuştu.



T ürk edebiyatının önde gelen
yazarından birisi olan
Ahmet Hamdi Tanpınar, ve-

fatının 59. yıldönümünde, eserlerini
yazdığı Beyoğlu'nda düzenlenen
özel programla anıldı. Beyoğlu Be-
lediyesi tarafından koronavirüs sal-
gını nedeniyle çevrimiçi olarak
gerçekleştirilen kültür sanat prog-
ramları kapsamında Hüseyin Kı-
yak’ın moderatörlüğünde
gerçekleştirilen “Ölümünün 59. Yı-
lında Ahmet Hamdi Tanpınar” söy-
leşisinin konuğu, günümüz
edebiyatının önde gelen yazar, araş-
tırmacı ve eleştirmenlerinden Beşir
Ayvazoğlu oldu. Ahmet Hamdi
Tanpınar’ın hayatının ele alındığı
söyleşide, Tanpınar’ın kendisini
çokça etkileyen şairimiz Yahya Ke-
mal’i anlattığı bir ses kaydı da ya-
yınlandı. Söyleşi, Beyoğlu Kültür
Sanat Youtube hesabı üzerinden
sanatseverlerle buluşturuldu.

Okuyucuyu ele geçiren biri 

Ahmet Hamdi Tanpınar’ın okuyucu-
sunu hemen ele geçiren bir büyüsü
olduğunu belirten Yazar Beşir Ayva-
zoğlu, Tanpınar’ın geçmişi ve bugü-
nüyle Türk edebiyatını da, Avrupa
edebiyatını da iyi biliyor olması, re-
simden musikiye, mitolojiden evliya
menkıbelerine, psikoloji, psikanaliz,
mimari gibi her alanda zengin bir
donanıma sahip bilgi birikimine
sahip olduğunu söyledi. Tanpınar’ın
sanat birikiminin argümanları ara-
sında musikinin de payı oldukça bü-
yüktür diyen Beşir Ayvazoğlu, bunu
gerek günlük yazılarında gerekse ro-
manlarında oldukça geniş bir şekilde
işlediğini ifade etti. Tanpınar’ın şairli-
ğine de değinilen söyleşide, şiirlerinin
biçimsel ve içeriksel oluşumunun
geçmişe yönelik zengin temelleri ol-
duğu gibi, kendisinin de bu birikim-
leri hatıra ve izlenimleriyle yoğurarak
üstün bir yorumun ifadecisi olduğu

üzerinde duruldu.

Eşsiz eserleri var

Hayatının önemli bir kısmını Beyoğ-
lu’nda geçiren Tanpınar’ın geniş kitle-
ler tarafından okunan ve adeta
başucu kitabı haline gelen Narmanlı
Han’da kaldığı dönemde kaleme al-
dığı “Huzur” romanı ve Beyoğlu Gü-
müşsuyu’nda yaşadığı apartman
dairesinde yazdığı “Saatleri Ayar-
lama Enstitüsü” eserlerinin de edebi-
yatımızdaki önemi vurgulandı.
Söyleşide ayrıca Tanpınar’ın ustası
Yahya Kemal’e ithaf ettiği zaman ve
şehir anlayışını yansıtan beş büyük
denemeden oluşan her birinde o şeh-
rin farklı yönlerine baktığı, kimi
zaman bambaşka deryalara açıldığı
ve belki de ruh sahibi birer varlık ola-
rak telakki ettiği şehirlerin ona salık
verdiği biçimde şekillendirdiği dene-
meleri anlattığı “Beş Şehir” kitabı da
konu edildi. DHA

ÇARŞAMBA 27 OCAK 2021

İSTANBUL4

A nayasa Mahkemesi yeni üyesi İrfan
Fidan Hakkında üstünkörü bir bilgi
taraması yaptığımda karşıma şu bil-

giler çıktı. Aşağıda alıntılayacağım kısa bilgi
kırıntıları bile Anayasa Mahkemesi yeni üye-
sinin bir adalet ve hukuk elçisi olarak davran-
madığı, adalet ve hukuku inandığı dava için
bir araç olarak kullandığı kolayca anlaşılıyor.
Hukuku siyaset ve dava adına bir araç olarak
kullanan bir profil, Anayasa Mahkemesinde
adil davranamaz. Bu iyimser beklenti karşı-
lığı olmayan bir umut olur ancak.

Her adalet dağıtan adil olmaz. Her adalet

dağıttığında, dağıttığı adaletin adil olması ge-
rekir. Hukukun ruhu ve kamu yararı üst dü-
zeyde gözetildiği zaman, adaleti dağıtan adil
olur. Hukukun ruhu ve kamu yararını her
şeyin başına alan adalet dağıtıcısı, her şeyden
önce, hiçbir ideolojiye ve siyasi görüşe angaje
olmamalı ve bir bağımlılık ilişkisinden uzak
olmalı. Hem bir yerlere angaje ve bağımlı
olmak hem de nesnel manada tarafsız kalıp
adalet dağıtmak mümkün olmaz. 

İrfan Fidan’ın bir hukukçu olarak yükseliş
hikayesine baktığımız zaman, göze çarpan en
belirgin nitelik, bir davanın inançlı militanı

gibi davrandığıdır. Geçmişi
böyle olan bir hukuk adamının, hukuk kurum-
sallığının en yüksek seviyesi olan Anayasa
Mahkemesinde nesnel ve tarafsız davranması
mümkün olmaz.

“..İrfan Fidan, Türkiye’nin en kritik dava-
larında imzası olan savcı olarak dikkatleri
çekti… Fidan’ın baktığı davalar arasında
Gezi olayları, iş adamı Osman Kavala, barış
bildirisi... gibi önemli davalar da bulunuyor.

Darbe girişimiyle ilgili olarak İstanbul’da baş-
latılan soruşturmanın da başında olan İrfan
Fidan, gazeteci Nazlı Ilıcak’ın da bulunduğu
42 gazeteci hakkındaki soruşturmayı da
yürütmüştü…”

Aslında fazla da söze gerek yok; bu döküm
çok şey anlatıyor. Ama benim anlamakta zor-
landığım şu: Mevcut iktidar, ekonomiyi bildiği
gibi yönetiyor ve ekonomi kurmaylarını ken-
disi seçip atıyor. Aynı iktidar, siyaseti de kendi
imkanları ve kendi çıkarları için, yapıp yöneti-
yor. İdeolojik olarak bütün medya kuruluşla-
rını kuşatıp tek sesli hale getiriyor. Kültürel
olarak, herkese aynı hayat tarzını dayat-
makta bir sakınca görmüyor. 

Haydi diyelim, ekonomi, siyaset, kültür ve

ideolojiyi, iktidar oldukları için, kendi çıkarı
doğrultusunda yapılandırmak hakkına sahip-
tirler. Ama hukuk ve adalet, iktidar çıkarları
adına, militanlaştırılabilir mi? 

Hukuk ve adalet, hızla çözülen ve kutupla-
şan bir toplumu birbirine kenetleyen iki büyük
değerdir. Hukukun ve adaletin siyasallaştırıl-
ması, çok büyük hadiselere davetiye çıkarmak
anlamına gelir. Bir toplumun bütün bağlayıcı
ve bütünleştirici ilişkilerine son vermek isti-
yorsanız, yapacağınız tek şey, hukuk ve adale-
tin tarafsızlığına son vermektir. 

Hukuku bu boyutlarda siyasallaştıran hiç-
bir rejim, ne çok uzun yaşamıştır ne de tarih
kayıtları, onlara dair olumlu satırlardan 
oluşmuştur. 

Militan adalet

TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İ.Ü İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1300134)

13 KALEM TIBBİ MALZEME TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık
ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/24761
1-İdarenin
a) Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı Satınalma 

Müdürlüğü Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124142138-2124142000 - 2124142025
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KALEM - TIBBİ MALZEME TEMİNİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Eczane Deposu'na
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2021 tarihine kadar 

ilgili birimin isteği doğrultusunda partiler halinde, ilgili birimin siparişinden 
sonra 15 (onbeş) takvim günü içerisinde, sözleşmeye ve teknik 
şartnameye uygun olarak teslim edilecektir. Ayrıca yüklenici son 
teslim günü kalan malların tamamı hastanenin yazılı talebini 
beklemeksizin teslim etmek zorundadır. Detaylar teknik 
şartnamede belirtilmiştir

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

1.Kat İhale Salonu Çapa Fatih / İstanbul
b) Tarihi ve saati : 17.02.2021 - 12:30
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 malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu tobb veya tesk'e bağlı oda\borsa tarafından dü-
zenlenen yerli malı belgesini ihale dosyasında sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler tüm kalemler için;
İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere en az 1 (bir) adet   numuneyi ihale esnasında teslim tutana-
ğıyla komisyona teslim etmelidirler. Teslim edilen numuneler, üzerinde ihale ve istekli bilgileri ile ihale-
deki kalem sırası ve adı belirtilmek üzere üzerine etiket yapıştırılarak, dizi pusulasına bağlanarak ihale
esnasında sunulacaktır. Yapılan numune değerlendirmesinde numunenin uygun olup olmadığı belirtile-
rek, kullanım ömrü dikkate alınarak en az bir adet numunenin 13.06.2019 tarihli ve 30800 sayılı Resmi
Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda kurul ya da yargı kararları üzerine yeniden değerlendi-
rilmesi açısından muhafaza edilecektir
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Tüm kalemler için; 1)İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (Tİ-
TUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylan-
dığını gösterir belgeyi teklifiyle birlikte sunacaktır. 2) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası
(TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firmanın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir
belgeyi ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır. Yükleniciler sözleşme sırasında, yukarıda belirtilen
direktifler kapsamındaki üzerinde kalmış bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatını, markasını, UBB barkot
no?sunu, ürünün tedarikçisi ise firma tanımlayıcı no?su, bayi ise bayi kodunu ve bir ürüne ait farklı
özelliklerin olması durumunda da (ebat, genişlik, uzunluk vs..) bu ürünlere ait UBB barkod no?sunu da
açıklama kısmına ekleyerek http://212.175.169.97/IBY/Publish.htm veya
https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS ?den hazırlamış olduğunuz dosyayı dijital ortamda (cd, disc,usb
vb.) idareye sunmalıdır. 3)İhale dosyasında alımı yapılmak istenen ürünlerin SUT kodları ile teklif ettikleri
ürünlerin SUT kodlarının eşleşmiş olduğuna dair beyanı ihale dosyasında sunulmalıdır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1.Kat
İhale Salonu Çapa Fatih / 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 so-
nucu 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 üze-
rinde bırakılacaktır.

Türk edebiyatının önde gelen yazarından Ahmet Hamdi Tanpınar, vefatının 59. yıldönümünde
Beyoğlu'nda anıldı. Hüseyin Kıyak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen söyleşide günümüz
edebiyatının önde gelen yazarlarından Beşir Ayvazoğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar’ı anlattı

www.superhaber.tv

İlhami IŞIK

TANPINAR
UNUTULMADI

İnsanlık ölmemiş!
Yaşananların ardından
kartal Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, işçileri

makamında kabul etti. sergiledikleri
örnek davranış için çalışanlarına te-
şekkür eden Başkan Yüksel, sağdu-
yulu yaklaşımlarından dolayı
kendilerini ödüllendirdi. Personelin;
yaşlı bir insanın zor hayat şartlarına
rağmen geçimini sağladığı parayı
bularak geri vermesinin herkes için
iyi örnek ve güzel bir davranış oldu-
ğunu, bu davranışın kendilerini onur-
landırdığının altını çizen Başkan
Gökhan Yüksel: “Bu örnek davranışı-
nız bizim için kıymetli. Zaten yaşam
koşulları zor. O teyzenin her şeyiydi o
emekli maaşı. Bizi aradı ve teşekkür-
lerini iletti bizzat. 80 yaşındaki teyze-
mizi biz de buraya davet edemedik
tabii Covid 19 nedeniyle; ama biz
onun teşekkürlerini size iletmiş ola-
lım. İnsanlık hala iyi olmaya devam
edecek, iyi olanlar kazanacak, iyi in-
sanlar örnek olmaya devam edecek.

Bu anlamda ben size teşekkür ediyo-
rum. Orada yanınızda olan diğer ça-
lışma arkadaşlarınıza da teşekkür
ediyorum. İyi ki böyle örnek ve güzel
bir tavrı sergilediniz, yoksa onun bu
ayki yaşamı yaşantısı çok çok büyük
sıkıntıya girmiş olacaktı. Bir de kar-
tal Belediyesi ailesi olarak bizi onur-
landırdınız. Yaşam öyle bir hale geldi
ki; bu yaptığınız doğal, doğru, düzgün
davranış bile çok kıymetli. Bunların

sayısını artırmak hepimizin görevi.
Bizi mutlu ettiniz. Teyzenin teşekkür-
lerini ben de bizzat size iletmek için
ben de çalışma arkadaşlarıma  - ar-
kadaşları davet edin - dedim. İyi ki
varsınız. Böyle örnek olmaya devam
edelim olur mu? İyilik yapanlar, iyi
düşünenler, güzel işler yapanların
sayısı arttıkça bir bakmışsınız ki her
yeri güzelleştirmişiz. Çok çok teşek-
kür ederim sizlere.” dedi. dHa

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde görev yapan Emrah Çoban ve
Emre Ağyüz adlı iki işçi, bankamatikten çektiği parayı yere düşüren yaşlı
vatandaşın parasını bularak mahalle muhtarına teslim ettiler

Yaşananların 
ardından Kartal 
Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel, 

işçileri makamında
kabul etti. Sergiledikleri

örnek davranış için 
çalışanlarına teşekkür
eden Başkan Yüksel, 

sağduyulu 
yaklaşımlarından 
dolayı kendilerini 

ödüllendirdi. 

ÜskÜdar Belediyesi 
tarafından 2021 yılında 
yapılması planlanan projelere

bir yenisi daha eklendi.
Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 ağustos
2017 tarihinde Pkk'lı teröristlerin hain sal-
dırısı ile 15 yaşında şehit olan Eren Bül-
bül’ün aziz hatırası adına yapılacak olan
park ile Üsküdar’da da yaşayacak. Üsküdar
Belediyesi tarafından Mehmet akif Ersoy
Mahallesi’nde yapılacak olan “Şehit Eren
Bülbül Parkı” 2021 yılında tamamlanması
hedeflenen projelerden biri olarak yerini

aldı. sosyal medya hesaplarından projeyi
duyuran Başkan Hilmi Türkmen, “2021
bizim için tam bir projeler yılı olacak inşal-
lah. Çok yakında tümünü sizlerle paylaşaca-
ğımız projelerden biri
de, Mehmet akif Ersoy
Mahallemizde yapaca-
ğımız “Şehit Eren Bül-
bül Parkı”. aynı yıl
içinde bitireceğiz. Şe-
hidimizin aziz hatıra-
sına yakışan güzellikte
bir park olacak.” ifa-

delerini kullandı. Parkta; yeşil alan, spor
alanları, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları,
oturma ve dinlenme alanları, piknik alanları,
masa tenisi alanı ve süs havuzu yer alacak.

Üsküdar’a yeni bir park
ANLAMLI
BİR

ETKİNLİK
YAPILDI

Türk edebiyatına birbirinden eşsiz eserleriyle imzasını atan Ahmet
Hamdi Tanpınar, Beyoğlu’nda düzenlenen etkinlikle anıldı.



S özleşmede verilen araç garanti ücret-
leri nedeniyle Türkiye ekonomisinin
kara deliği olarak gösterilen Avrasya

Tüneli geçiş ücretlerine yine zam geliyor.
Halen 36,40 TL olan araç geçiş ücreti, söz-
leşmeye göre 1 Şubat’ta yeniden zamlana-
cak. 2021 yılı geçiş ücretinin 1 dolar=7,50
TL üzerinden tahmini 43.98 TL olacağı ön-
görülüyor. Bu hesapla yapılacak zam oranı
yaklaşık yüzde 20.8’i bulacak.

Köprülerden geçiş azalmadı

Köprülerin yükünü alma amacıyla inşa edi-
len Avrasya Tüneli, FSM ve 15 Temmuz
Şehitler köprülerinden geçen araç sayısının
azalmasını sağlamadı. Vatandaşlar yüksek
ücret nedeniyle Avrasya Tüneli yerine Feri-
bot ve Marmaray’ı tercih ediyor. Avrasya
Tünelinde 2018 yılında geçiş yapan araç sa-
yısı 17 bin 556 iken, 2019 yılında yapılan
zam sonrası 17 milyon 271 bin araç geçişi
sağlandı .Zam sonrası geçiş miktarı yüzde
1.62 azaldı. 2020 yılında pandemi sebebi ile
bu sayı 12.8 milyon araç sayısına indi. Her
yıl geçiş ücreti iki kez hesaplanıyor. Sözleş-
medeki araç başı 4 dolar, araç geçiş ücreti-
nin yanı sıra, ABD enflasyon artışı

(Birikimli 10 yıllık enflasyon yüzde 23 dola-
yında hesaplanıyor) ve yüzde 8 KDV ilave
ediliyor.

3 yılda 479 milyon TL 

Avrasya Tüneli sözleşmesine göre, işletmeci
şirket ATAŞ A.Ş'ye her yıl binde 5 artırmak
kaydı ile başlangıç yılı olarak yıllık 25 mil-
yon 125 bin adet araç geçiş garantisi verildi.
Tünelin hizmete girdiği Aralık 2016 ‘dan iti-
baren, Devletten 3 yıl için (2017/18/19) şir-
kete 479 milyon TL araç geçiş garantisi
karşılığı ödeme yapıldı. Avrasya Tüneli iş-
letmesiyle ilgili gelişmeleri yakından takip
eden İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Da-
nışmanı, İBB Meclis Üyesi Dr. Suat Sarı,
2020 yılı için; pandemi sebebi ve yüksek
geçiş ücreti sebebi ile azalan araç geçişle-
riyle yıllık geçmeyen 13 milyon araç geçişi
karşılığında, şirkete ilk 3 yıl için verilen ga-
ranti bedel 1 yılda 472 milyon TL garanti
ödemesi yapılacaktır” dedi.

Çok yüksek bir rakam

Dr. Suat Sarı, “Sonuç olarak araç başı 4
Dolar+KDV+ABD enflasyonu hesabıyla
çıkan geçiş ücreti Türkiye'deki bireysel araç

sahipleri ve şirket araçları için çok yüksek
bir rakamdır” diye konuştu.
İBB Meclis Üyesi Sarı Avrasya Tüneli'yle il-
gili şu tespitleri yaptı: “İstanbul'da yıllık or-
talama otomobil sayısı artışı yüzde 5'tir.
Trafiğe giren araçların yüzde 2'sinin tünel-
den geçmesi araç artışında ulaşılacak en
yüksek yüzdedir. Bu yüzden hesaplamaları-
mızda yüzde 2 artış baz alınmıştır. Bu zam
politikası, sözleşmeye göre geri kalan 20 yıl
5 ayda da devam ettirildiği taktirde, en iyim-
ser bir hesaplama ile her yıl araç sayısının
yüzde 2 artacağını varsayarsak, 2041 yılına
kadar garanti araç sayısına ulaşılamayacak-
tır. Sözleşmede 25 milyon 125 bin yıllık araç
sayısı geçildiğinde , artan her araç için Dev-
letin yüzde 30 geçiş bedeli alması gerçekle-
şemeyecek bir illüzyon yani hesaplama
hatasıdır. Bu çerçevede şirket 1.24 milyar
dolar yatırımı karşılığında; sözleşme dö-
nemi sonunda 2.79 milyar dolar, geçen
araçlardan ve 749 milyon dolar geçiş ga-
rantisi olarak devletten olmak üzere ,top-
lam 3.54 milyar dolar tahsilat yapmış
olacaktır. Bu ise buradan elde edilen gelirler
ile 2,5 Avrasya Tüneli yapılabileceğini 
gösteriyor."

Bahadır SÜGÜR
HAYATIN GERÇEKLERİ

gercekcatalca@gmail.com
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K ırsal Mahalle Kanun Maddesi Türkiye Büyük
Millet Meclisinden geçti. Ve artık uygulana-
bilmesi için ilçe belediyeleri meclisinin ala-

cağı karara bakıyor uygulanması... Peki bu kanun
Çatalca'ya ne getirir? 

Halkımızın cebi için gayet yerinde bir kanun diye-
biliriz bu kanuna. Ama topraklarının çoğunluğu kır-
sal mahalle statüsüne girecek olan Çatalca Belediyesi
için de bir o kadar da maddesel hüsran demek!

Büyükşehir Belediyesini etkileyecek olan tek şey
"Su Faturalarının Düşmesi" olacak (İçme ve Kul-
lanma Su Ücreti; En Düşük Tarifenin Konutlar İçin
yüzde 25'ini, İş Yerleri İçin Yüzde 50'sini Geçmeye-
cek) iken, Çatalca Belediyesi emlak vergisi almaya-
cak, bina inşaat harcı almayacak, imarla ilgili
harçlar lınmayacak, kanuna göre alınması zorunlu
diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payı yüzde
yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak, Ve buralarda
ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina,
arsa ve araziler (Piknik Alanları da bu kapsamda mı
bilmiyorum) emlak vergileri yüzde 50 indirimli 
uygulanacak. 

Bu kanunun tüm maddelerine baktığımız zaman
Çatalca Belediyesinin veznesine bir nevi kilit vursanız
yeridir. 

Ama tüm mahallelerimiz için çok olumlu bir
karar! 

Ancak; Düşünün adam gelmiş, yazlık yapmış, sa-
dece hafta sonları geliyor. Bir nevi lüks anlamda kul-
lanıyor. Ama o mahallede hayatını idame ettirmek
adına ikamet eden ve yıllardır mahalle olmasına rağ-
men köylü hayatı yaşayan vatandaş ile bir mi olacak? 

Oysaki bu kanunun belli bir kriteri de var! 

Çatalca'da bu kanunun mahallelerin tamamında
uygulanmalı. Uygulanmalı ama " Kırsal Yerleşik
Alan" olarak uygulanmalı. Yani düşünün adam kendi-
sine villa yapacak ama bu kanundan yararlanarak
her şeyden muaf olacak!

O sebeple falanca mahallenin tamamını kırsal ma-
halle olarak Meclisten geçirmek bana göre doğru bir
karar olmaz. Ama dediğim gibi eğer bu kanun maha-
lel olmasına rağmen hala köylü olarak yaşayan va-
tandaşlar için çıkarıldı ise 10 Bin Metre Kareden Az
Olmamak Şartı bulunan Kırsal Yerleşik Alan statüsü
Çatalca adına çok daha mantıklı olacaktır. 

Tabi bunu Çatalca Belediye Meclisi öncelikle tar-
tışmalı. Düşünün hayvancılık yapan mahalleli belli,
yerleşik alanda hayatını idame ettiren köylü belli, iş
yerlerinin olduğu alanlar belli. Diğer tarafta ise mil-
yonları olanların yaşadığı villalar belli. 

Belki çifte standart gibi gelebilir ama bana göre
bu kanunun esas çıkmasının hedefinde olanlar ma-
halle adını almış olmasına rağmen hala köylü olarak
hayatını idame ettiren vatandaşlarımız. 

Bence kanunun uygulanmasında ilk olarak inisiya-
tif Çatalca Belediyesi Meclisine verilmiş. Çatalca Be-
lediye Meclisi alacağı kararı İBB'ye gönderecek ve
İBB de bu kararı en çok 90 gün içerisinde görüşmek
ve onamak zorunda. 

Tekrar ediyorum. Bu kanunun Çatalca'ya ne getirip
ne götüreceği, amacının ne olduğu ve amaç olarak
hedeflenen kesimi çok iyi tartışılmalı. 

Ben kırsal mahalle tabirinden çok Çatalca'nın Ma-
hallelerinde kırsal yerleşik alan kararının çok daha
uygun olacağı kanaatindeyim. 

Kırsal Mahalle 
Kanunu ve Çatalca!

TUNELIN UCU
GORUNMUYOR!

Avrasya Tüneli’ne 1 Şubat’tan itibaren yüzde 20.8 zam geleceği iddia edildi.
Sözleşmeye göre, tünelden tek yön geçiş ücreti 43.98 TL olacak. Devlet, verdiği araç
geçiş garantisi nedeniyle şirkete sadece 2020 yılı için 472 milyon TL ödeyecek

1 ŞUBAT’TA 
YÜZDE 

20.8 ZAM

Gün geçtikçe kabarıyor!
İstanbul'un barajlarında doluluk oranlarında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yüzde 33.37'e
ulaştı. İstanbul'un önemli barajlarından Elmalı barajında su seviyesi yükselirken doluluk oranı yüzde 38.00 olarak ölçüldü

İstanBul'da kuraklık nedeniyle
barajlardaki doluluk oranı 9
Ocak 2021 tarihinde yüzde

19.16'ya kadar düşmüştü. Önce yağmur
ardından gelen kar yağışlarıyla birlikte ba-
rajların su seviyelerindeki artış sürüyor. En
düşük doluluk oranının ölçüldüğü günden
bu yana geçen 17 günde İstanbul barajla-
rındaki doluluk oranı artışı yüzde 14.21'e
ulaştı.

Elmalı Barajı yüzde 38

İstanbul'un önemli ve büyük barajlarından
Elmalı Barajı'nda daha önceden kuruyan
alanlar yeniden suyla dolmaya başladı. El-
malı Barajı'nda doluluk oranı İSKİ verile-
rine göre yüzde 38'e ulaştı. Elmalı
Barajı'ndaki son durum havadan görüntü-
lendi. Elmalı Barajında su seviyesinin yük-
seldiği, tahliye kapaklarının yakınında
suyun üzerinin alglerle kaplı olduğu gö-

rüldü. İstanbul'da şu anda en fazla doluluk
oranına sahip barajı Istrancalar oldu. Is-
trancalar Barajında doluluk oranı yüzde
52.92 olarak kayıtlara geçti. En düşük do-
luluk oranına sahip baraj ise yüzde 11.16
ile Papuçdere Barajı oldu. Alibeyköy Bara-
jı'nda doluluk oranı yüzde 43.68, daha
önce kuruma noktasına gelen Kazandere
Barajı'nda ise 35.66'ya ulaştı. DHA

İstanbul barajlarının bugün 
itibariyle doluluk oranları şöyle:
-Ömerli Barajı doluluk oranı yüzde 33.37
-Papuçdere barajı doluluk oranı yüzde 11.16
-Sazlıdere barajı doluluk oranı yüzde 13.11
-Büyükçekmece barajı doluluk oranı yüzde 32.62
-Alibeyköy barajı doluluk oranı yüzde 43.68
-Terkos barajı doluluk oranı yüzde 33.32
-Kazandere barajı doluluk oranı yüzde 35.66
-Elmalı barajı doluluk oranı yüzde 38.00
-Darlık barajı doluluk oranı yüzde 51.53
-Istrancalar barajı doluluk oranı yüzde 52.92

Benim kıZımı 
ÖldÜrdÜler!
Esenyurt'ta bir otelin 8. katından
düşerek şüpheli şekilde hayatını
kaybeden 17 yaşındaki Zerda
Curka'nın annesi Tülay Dağ, Adli
Tıp Kurumu önünde "Benim kızım
düşmedi öldürüldü" dedi. Dağ
konuştuğu sırada baygınlık geçirdi

esenyurt'ta bir otelin
8. katından düşerek şüp-
heli bir şekilde hayatını

kaybeden 17 yaşında Zerda Cur-
ka'nın cenazesi babası tarafından
Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak
Kars'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu
önünde açıklamalarda bulunan
anne Tülay Dağ da, "Kızım beni
gece aradı konuştuk. Sonra sabah
arkadaşı Yurda aradı beni. 'Teyze
senin emanetine sahip çıkamadım'
dedi. 'Zerda kendini camdan attı'
dedi. Benim o an telefon elimden
düştü. Kendimden geçtim. Benim
kızımı öldürdüler" diye bağırdı. 

5 kişiden de şikayetçiyim

2 erkek, 3 kız 5 arkadaşıyla beraber
otele gittiklerini belirten Anne Dağ,
"Gece aradı. 'Anne internetini aç se-
ninle görüntülü konuşmak istiyo-
rum' dedi. Cumartesi günü uçağa
bindi. Pazar günü buraya geldi. Ar-
kadaşları doğum günü kutlamak için
gittiklerini söyledi. Otel müdürü aldı
içeri. Benim kızımı öldürdüler.
Benim kızım kendini atmaz. 'Bir
insan kendini atar mı?' diyordu. Ar-
kadaşlarının ifadesi alınıp serbest bı-
rakılmış. Ben 5 kişiden de
şikayetçiyim. Onlar attı. Onlar öl-
dürdü. Kızımın katilini bulun. Otel
müdürü neden aldın içeri. Benim
kızım 17 yaşındaydı. Başka kimlikle
girmiş" ifadelerini kullandı. Acılı
anne açıklama yaptığı esnada bayı-
lırken ilk müdahaleyi çevredekiler
yaptı. Öte yandan Curka'nın sosyal
medyada arkadaşları ile çektiği yeni
videoları ortaya çıktı. DHA

Balıklar için
sıkı denetim 

Maltepe Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü De-
netim Ekibi ilçede ku-

rulan pazarlarda denetimlerini
sürdürüyor. Denetim ekipleri pa-
zarlarda bir yandan vatandaş
sağlığını korumak amacıyla dene-
timler yaparken bir yandan da sa-
tılan ürünlerin standartlara uygun
olup olmadığını kontrol ediyor.
Zabıta Ekipleri bu kez Maltepe
İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle
ortak denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, sorumluluk bölgesinde
bulunan 18 pazarın tümünde
balık satışıyla ilgili incelemede bu-
lunuldu. Yapılan denetimlerde
standartlara uymayan balıklara
ise el konuldu.

Beykoz Belediyesi tarafın-
dan çocuklar, gençler ve yetiş-
kinlerin serbest zamanlarını

sanatsal, kültürel ve sosyal faaliyetlerle
değerlendirmelerine, hobi edinmelerine,
yetenek ve becerilerini geliştirmelerine
yardımcı olmak amacıyla 1 yıl önce ku-
rulan BEYSEM başta kadınlar olmak
üzere her kesimden ilgi görüyor.  Kan-
lıca, Yenimahalle, Tokatköy ve Otağtepe
olmak üzere 4 noktada kurulan BEY-

SEM atölyelerinde çocuklar, kadınlar ve
yetişkinlerin ilgi alanlarına uygun açılan
toplam 51 branş bulunuyor. Görsel Sa-
natlar, Müzik, Geleneksel El Sanatlar,
Sahne Sanatları olmak üzere 4 ana
dalda hizmet veren BEYSEM’de geçen
yıl 4 bine yakın kursiyer eğitim aldı, kurs
merkezlerinde halen 1382 ilçe sakini aktif
olarak eğitim almaya devam ediyor.İlçe
sakinlerine hafta içi ve hafta sonu olmak
üzere farklı seçenekler sunan atölyelerde

herkese hitap eden en az bir branş 
bulunuyor.

Geleneksel sanatlara ilgi var

BEYSEM’e gelen gençler gitar, keman,
piyano ve bağlama eğitimlerinin verildiği
müzik atölyelerini daha çok tercih eder-
ken, kadınlar nakış, sepet örücülüğü,
iğne oyası ve gümüş kazaziye örücülüğü
gibi geleneksel el sanatlarına ilgi 
gösteriyor.

Kadınların adresi BEYSEM

Avrasya Tüneli sözleşmesine göre, işletmeci şirket ATAŞ A.Ş'ye her yıl binde 5 artırmak kaydı ile başlangıç yılı olarak yıllık 25
milyon 125 bin adet araç geçiş garantisi verildi. Tünelin hizmete girdiği Aralık 2016 ‘dan itibaren, Devletten 3 yıl için

(2017/18/19) şirkete 479 milyon TL araç geçiş garantisi karşılığı ödeme yapıldı. 
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Açıklama küresel piyasalar karıştırdı

Uzaydaki gücümüzü 
bütün dünya hissetti 

ABD Başkanı Joe Biden, dün 
Kovid-19 salgınının ciddi bo-
yutlara ulaştığına dikkati çe-

kerek, "Bu aşamaya gelmemiz çok 
zaman aldı, Kovid-19'u yenmemiz de 
uzun zaman alacak." ifadesini kullandı. 
ABD Senatosu ise, Başkan Biden'ın Ha-
zine Bakanlığına aday gösterdiği 
eski ABD Merkez Bankası (Fed) Baş-
kanı Janet Yellen'a onay verirken, yeni 
teşvik paketinin marttan önce çıkması-
nın mümkün olmadığı söylemleri piya-
salardaki risk iştahını törpüledi. Dünya 
genelinde, Kovid-19 salgınında vaka sa-
yısı 100 milyonu aşarken, alınan tedbir-
lerin sıkılaştırılması, bazı ülkelerde 
görülen toplumsal protestolar, Avru-
pa'da uluslararası seyahat kısıtlamaları-
nın tekrar gündeme gelmesi ve aşı 
tedariki konusundaki sıkıntılar günde-
min odağındaki yerini koruyor. Bu geliş-
melerle dün New York borsasında 
karışık bir seyir izlendi. S&P 500 endeksi 
yüzde 0,36 ve Nasdaq endeksi yüzde 

0,69 değer kazanarak kapanış rekorlarını 
kırarken, Dow Jones endeksi yüzde 0,12 
düşüş kaydetti. Dolar endeksi ise azalan 
risk iştahı ile analistlerin kısa vadede 
önemli direnç olarak nitelendirdikleri 
90,5'i test etti ve bu seviyenin hemen al-
tında dengelendi. Avrupa tarafında, 
Kovid-19 salgınında artan vakalar, yeni 
seyahat kısıtlamaları ve Alman iş dün-
yasında iyimserliğin azaldığına işaret 
eden veriler sonrası pay piyasalarında 
satıcılı bir seyir izlendi. Dün açıklanan 
verilere göre, Almanya'da geçen ay 92,1 
puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi 
ocakta 90,1 puana düşerken, Kovid-19 
salgınında ikinci dalgayla gelen yeni kı-
sıtlamaların Alman ekonomisindeki to-
parlanmayı geçici olarak durdurması 
nedeniyle Alman şirketlerinin daha kö-
tümser olduğu bildirildi.  
Öte yandan Avrupa Birliği Komisyonu, 
üye ülkelerdeki Kovid-19 vaka sayıların-
daki artış ve daha hızlı yayılan türlerin 
ortaya çıkması nedeniyle zorunlu olma-

yan iç ve dış seyahatlerin zorlaştırılma-
sını tavsiye etti. 

Önemli bir yol izlendi 

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 
1,66, İngiltere'de FTSE 100 endeksi 
yüzde 0,84 ve Fransa'da CAC 40 en-
deksi yüzde 1,57 değer kaybetti. Bugün 
Asya borsalarında da negatif bir seyir 
izleniyor. Azalan küresel risk iştahı ile 
kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 
endeksi yüzde 0,8, Çin'de Şanghay bile-
şik endeksi yüzde 1,4 ve Güney Kore'de 
Kospi endeksi yüzde 2,2 düşüş kaydetti. 
Yurt içinde, dün 1.560 puanın üzerini 
test eden BIST 100 endeksi, bu seviyede 
etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek 
günü yüzde 0,14 değer kaybıyla 
1.540,21 puandan tamamladı. Endeksin 
düşüşünde bankacılık hisselerinin yüzde 
2'nin üzerinde değer kaybetmesi etkili 
oldu. Dün yüzde 0,1 azalışla 7,4090'dan 
kapanış yapan dolar/TL ise, bugün 
bankalararası piyasanın açılışında 

7,4290 seviyesinde işlem görüyor. Dün 
akşam yayımlanan IMF'nin Türkiye 
ekonomisine ilişkin 4. madde konsültas-
yonu kapsamındaki denetimine ilişkin 
öncü bulgularda Türkiye ekonomisinin 
2021'de yüzde 6 büyüyeceği öngörüldü. 
Yayımlanan değerlendirmede hızlı para 
ve kredi büyümesinden uzaklaşan son 
politika dönüşünün memnuniyetle kar-
şılandığı belirtilerek, "2020'nin sonların-
dan itibaren, para politikasının 
sıkılaştırılmasının, geçici düzenleyici 
tedbirlerin gevşetilmesinin ve devlete ait 
banka kredilerindeki belirgin yavaşlama 
Türk lirası üzerindeki baskıyı sınırla-
maya ve güveni yeniden inşa etmeye 
yardımcı oldu." ifadeleri kullanıldı. 
Analistler, bugün veri gündeminin sakin 
olduğunu, yurt dışı takviminde ise 
ABD'nin tüketici güven endeksinin öne 
çıktığını kaydederek, teknik açıdan 
BIST 100 endeksinde 1.525 seviyesinin 
destek, 1.570 puanın direnç konu-
munda olduğunu söyledi.

G übretaş'tan yapılan açıklamaya 
göre, salgın döneminde gıda arz 
güvenliğinin sağlanması için Tür-

kiye'de tarımsal üretimin aksamadan yürü-
tülmesi amacıyla operasyonel faaliyetlerini 
artan bir tempoyla sürdüren Gübretaş, 
Kovid-19 salgınının Türkiye'nin günde-
mine girdiği mart ayında çiftçilere gübre 
tedariki konusunda güven veren bir Ka-
muyu Aydınlatma Platformu (KAP) açık-
laması yapmıştı. Gübretaş, 20 Mart 
2020'de yaptığı açıklamada, salgın süre-
cinde tarımda verimlilik artışı için en 
önemli girdilerinden olan kimyevi gübre te-
darikiyle ilgili bir sıkıntı yaşanmaması 
amacıyla sektör lideri olarak tüm gerekli 
aksiyonları alarak çiftçilerin ihtiyaç duy-
duğu her türlü kimyevi gübreyi sağlamaya 
devam edeceklerini belirtmişti. Çiftçilere 
verdiği sözü başarıyla yerine getiren Güb-
retaş, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı ilk-
bahar ve sonbahar dönemlerinde hem 
üretim hem de satışlarını artırarak 2020 yı-
lını şirket tarihinin yeni rekorlarıyla ta-
mamladı. Geçen yıl boyunca Türkiye 
faaliyetlerinde toplam 687 bin ton katı, sıvı 
ve toz gübre üretimi gerçekleştiren Gübre-
taş, tüm ürün gruplarında 2 milyon ton 
üzerindeki satışıyla pazar payını artırırken, 
ülkedeki gübre tüketiminin üçte birini tek 
başına karşılama başarısına imza attı. 

Yeni yılda da devam  

Yumaklı, şunları kaydetti: "Birçok alanda 
yeni normallerin oluştuğu bu dönemde 
insan sağlığının korunması kadar, gıda gü-
venliğinin sağlanması ve beslenme ihtiyacı-
nın kesintisiz şekilde karşılanmaya devam 
edilmesi daha da önem kazandı. Bu süreç, 
tarımsal üretimdeki sürdürülebilirliğin ül-
kemiz ve insanlık için ne kadar kritik oldu-
ğunu bir kez daha gösterdi. Biz de 
GÜBRETAŞ olarak ana hissedarımız 
Tarım Kredi Kooperatifleri'yle oluşturdu-
ğumuz güçlü iş birliği sayesinde bu zorlu 
dönemde üstlendiğimiz sorumluluğu başa-
rıyla yerine getirdik ve yeni yılda da bunu 
sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Pazar 
liderliğinin yanı sıra şirket olarak üreticilere 
sundukları bilinçli tarımı yaygınlaştırma ve 

tarımsal danışmanlık hizmetlerini salgın 
döneminde de aralıksız sürdürdüklerini ak-
taran Yumaklı, şunları kaydetti: "Tarım 
sektöründeki üreticilerin hem bitki besleme 
ürünü hem de bilgi desteği ihtiyaçlarını 
artan tempoyla karşılamaya devam ettik. 
Bu sayede 2020 yılında kimyevi gübre satış 
miktarımızı bir önceki yıla oranla yüzde 21 

artırarak ilk kez 2 milyon ton eşiğini aştık. 
Yurt içi satışların yanı sıra geçen yıla 
oranla yüzde 40'ın üzerinde bir artışla ihra-
catta da şirket tarihi rekorunu kırarak mili 
ekonomiye daha fazla döviz katkısı sağla-
mayı başardık. Diğer yandan tarımsal da-
nışmanlık kanallarımıza üreticilerden gelen 
bilgi talepleri ise 3 kat artış gösterdi. Model 
alan çalışmalarımızı da bu dönem başa-
rıyla sürdürdük." 

7 gün 24 saat esasıyla kesintisiz 

İbrahim Yumaklı, Türkiye'de yıllık orta-
lama 6 milyon ton kimyevi gübre tüketildi-
ğini aktararak, "Küresel salgın döneminde 
tarım sektörü, üretimini aralıksız ve artan 
tempoyla sürdürerek 2020 yılını verimli şe-
kilde geçirdi. Sektör olarak yeni yıla da 
umutla başladık. Fakat tarım sektörü için 
en önemli faktörlerden olan iklim konu-
sunda zorlu bir süreçten geçiyoruz. Son 
yılların en kurak dönemlerinden birini ya-
şama ihtimali, tarımsal üretim için önemli 
bir risk. Bu nedenle son birkaç haftadaki 
yağışların devam etmesini ve yeni yılın çift-
çilerimiz için bereketli bir yıl olmasını te-
menni ediyoruz." ifadelerini kullandı. 
Tarımsal üretimdeki 2021 ilkbahar sezonu 
için ihtiyaç duyulacak gübre tedarik hazır-
lıklarını aylar öncesinden yaptıklarını bildi-
ren Yumaklı, "Geçtiğimiz yılların dönemsel 
gübre tüketim verileri ve Tarım Kredi Koo-
peratifleri'nin ilk 6 aylık siparişlerine göre 
oluşturulan satış bütçemiz için gerekli 
ürünlerin yüzde 80'ini tedarik ettik. Geriye 
kalan bölüm ise pazardaki gelişmeler, tüke-
timdeki gerçekleşmeler ve müşterilerimizin 
talepleri doğrultusunda pazar payımız çer-
çevesinde uygun zamanda tedarik edilmek-
tedir." değerlendirmesinde bulundu. 
Bu dönemde çiftçinin ihtiyaç duyduğu 
gübrelerin temini için kooperatif ve  
bayilerden gelen siparişlerin takvimine 
uygun şekilde sevkiyatların yoğun  
şekilde sürdüğünü aktaran Yumaklı, şun-
ları kaydetti:  
"Müşterilerimizin ocak ayı taleplerinin 
yüzde 90'dan fazlası 24 ocak itibarıyla tes-
lim edilmiştir. Ayrıca, coğrafi şartlardan ve 

kamyon hareketlerinden dolayı teslimatta 
öncelik tanıdığımız müşterilerimizin şubat 
ayı siparişlerinin de yüzde 20'ye yakını sevk 
edilmiştir. Operasyonel faaliyetlerimiz 7 
gün 24 saat esasıyla kesintisiz sürdürül-
mektedir. Çiftçiler, Türkiye genelindeki 
Tarım Kredi Kooperatifleri ve diğer bayile-
rimizden ürünlerimizi temin edip kullan-
maya devam etmektedir." 

Tarımsal üretim değerli  

Gübretaş Genel Müdürü Yumaklı, Türki-
ye'de gerekli yeraltı kaynağı bulunmadığı 
için kimyevi gübre sektörünün ham madde 
yönüyle ithalata dayalı olduğunu belirte-
rek, kimyevi gübre sektörünün global bir 
sektör olduğunu ve Türkiye'nin bu pazarda 
sadece yüzde 1,5 civarında paya sahip bu-
lunduğunu bildirdi. Yurt dışından ithal edi-
len gübre ham maddelerini dövizle satın 
alıp çiftçiye TL olarak ulaştırmanın sektö-
rün finansal zorluklarından biri olduğunu 
vurgulayan Yumaklı, kimyevi gübre fiyatla-
rına, uluslararası piyasalardaki emtia ve 
ham madde fiyatlarının yanı sıra döviz 
kurlarındaki hareketlerin de doğrudan etki 
ettiğini kaydetti. Gübretaş olarak bu iki un-
surun maliyetler üzerindeki etkisini mini-
mize edecek operasyonel tedbirleri alarak 
üreticilere en kaliteli gübreyi en uygun fi-
yata tedarik etme politikasını sürdürdükle-
rini aktaran Yumaklı,  şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
 "Buna bağlı olarak bazen dövizde artış ya-
şansa bile global ham madde fiyatlarında 
düşüşler olduğunda ülkemizdeki fiyatlar 
stabil kalabiliyor. Geçmiş yıllarda da 
bunun örnekleri yaşandı. Fakat son ay-
larda döviz kurundaki durağan seyre rağ-
men uluslararası gübre ham madde 
fiyatlarında geçen yılın aynı dönemine 
oranla yüzde 40'ları aşan artışlardan sektö-
rümüz de etkilenmektedir. Kısacası, gübre 
fiyatlarını sadece döviz kurlarıyla açıkla-
mak yeterli olmaz. Bir yıllık dönemde 
döviz kurundaki değişimle birlikte salgın 
faktörünü, global ham madde fiyatları ile 
ülkemizde kredi faizlerindeki artışı da  
dikkate almak gerekir.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, Türki-
ye'nin, 5A uydusu ile uzaydaki 

varlığını ve gücünü tüm dünyaya hissettirdi-
ğini belirterek, "5B uydusunu bu yılın orta-
larında uzaya fırlatmayı planlıyoruz." dedi. 
AK Parti Sinop İl Başkanlığını ziyaret eden 
ve partililerle bir araya gelen Karaismai-
loğlu, burada yaptığı konuşmada, ülkenin 
dört bir yanında hizmetleri hayata geçir-
meye devam ettiklerini söyledi. Hakkari'de 
ne yapıyorlarsa, Edirne'de de onu yaptıkla-
rını vurgulayan Karaismailoğlu, "Ülkemizin 
gelecek 100 yılını kurtarmaya çalışıyoruz. 
Hayatta bir tane dikili ağacı olmayan insan-
lar, bizim projelerimiz hakkında konuşabi-
lirler ama bunlar hiç önemli değil. Çünkü 
biz, torunumuzun torununun geleceğini 
düşünüyoruz." diye konuştu. 

Bu yatırımla binlerce canı kurtardık 

Yaptıkları projelerin, yüzyıllarca ülkeye hiz-
met edeceğine dikkati çeken Karaismai-
loğlu, şöyle devam etti: "Bununla ilgili bir 
örnek vermek istiyorum. Son 18 yılda 28 
bin kilometre bölünmüş yol yaptık, bununla 
birlikte taşıt hareketi yüzde 176 artmasına 
rağmen trafik kazalarında yüzde 80 azalma 
oldu. Bunun da karşılığı binlerce can de-
mektir. Bu yatırımla binlerce canı kurtardık. 
Aynı zamanda yakıttan ve zamandan tasar-
ruf sağladık. Bütçeye yıllık yaklaşık 18,5 mil-
yar liralık tasarruf sağlandı." 

Rüzgar deyip geçme!
TÜRKİYE'NİN rüzgar enerjisin-
den sağladığı elektrik 24 Ocak'ta 
166 bin 748 megavatsaatle tüm 

zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken, 
rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı 
yüzde 21,3 oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar 
verilerinden derlediği bilgilere göre, 24 Ocak 
Pazar günü Türkiye'de toplamda 783 bin 
335 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üreti-
min yüzde 26'sını doğal gaz santralleri oluş-
tururken, ikinci sırada yüzde 21,3 ile rüzgar 
enerji santralleri yer aldı. Böylece Türkiye'de 
rüzgar enerjisinden üretilen elektrik 166 bin 
738 megavatsaat ile tüm zamanların en 
yüksek seviyesine ulaştı.  Rüzgarın toplam 
elektrik üretimindeki payı diğer tüm yenile-
nebilir kaynakların toplamını (yüzde 18,5) 
geride bıraktı. Öte yandan, 25 Ocak'ta ise 
üretilen toplam 901 bin 202 megavatsaatlik 
elektriğin 163 bin 286 (yüzde 18,1) mega-
vatsaati rüzgar enerjisi santrallerinden kar-
şılandı. Ayrıca kuraklık nedeniyle 
hidroelektrik santrallerinin elektrik üretimin-
deki payının gerilediği söz konusu günde, 
rüzgar enerjisinden sağlanan yüksek üretim, 
doğal gaz ve ithal kömür santrallerinin üre-
timdeki payını düşürdü. Rüzgar enerjisin-
den elektrik üretiminde 153 bin 35 
megavatsaatle 25 Kasım'da rekor kırılmıştı. 
Rüzgarın toplam elektrik üretimindeki payı 
yüzde 16,8'e yükselmişti. Türkiye'nin rüzgar 
enerjisindeki kurulu gücü 2020 sonu itiba-
rıyla 9 bin 244 megavata ulaştı.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs  
salgınında artan vaka sayıları ve getirilen 

kısıtlamalar ile teşvik beklentilerini  
fiyatlamaya çalışırken karışık bir görünüm  

ortaya koyuyor 

Gübretaş, tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde hem 
 üretim hem de satışlarını artırarak 2020 yılını şirket tarihinin yeni rekorlarıyla tamamladı

GUBRETAS ZORU BASARDI

TÜM finansal ve operasyonel zor-
luklara rağmen şirket olarak top-
rağa verdikleri emekleri her zaman 
minnetle andığımız çiftçilerimizin 
işini kolaylaştırmaya çalışıyor ve ta-
rımsal üretimdeki devamlılığa 
büyük önem veriyoruz. Bu amaçla 
çiftçilerin ihtiyaç duyduğu gübreleri 
en kaliteli ve en uygun fiyatla sun-
maktayız. Sektördeki son bir yıllık 
fiyatlar karşılaştırıldığında Tarım 
Kredi Kooperatifleri ile Gübretaş'ın 
çiftçinin yanında duruşu görülecek-
tir. Son yaptırdığımız saha araştır-
masında da Gübretaş markasının 
yüzde 90'ın üstünde bir kalite algı-
sına sahip olması, çiftçilerin ürün-
lerimize teveccühünü artırıyor. Bu 
nedenle 2020'de çok yoğun bir ta-
leple karşılaştık ve salgının getirdiği 
zorluklara rağmen 69 yıllık şirket 
tarihinin satış sevkiyat rekorunu kı-
rarak 2 milyon tondan fazla güb-
reyi tek başımıza karşıladık. Bu 
çizgiyi koruyarak tarımsal üretime 
katma değer sağlamaya devam 
edeceğiz." HABER MERKEZİ 

2 milyon ton gübre  
ihtiyacı karşılandı 



MHP lideri Bahçeli, TBMM'de partisi-
nin grup toplantısında konuştu. Bah-
çeli, MHP'yi şiddet yanlısı olarak

göstermenin ayıplı ve ahlaksız bir suçlama oldu-
ğunu, bu tuzağa düşmeyeceklerini ve oyuna gelmeye-
ceklerini söyledi. Bahçeli, "Bazı gazeteci ve
siyasetçilere yönelik son zamanlarda vasat bulan saldı-
rılarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket arasında bağ kurmak
zorba ve zorlama bir isnattır. Tarafı olmadığımız bir sal-
dırının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon tak-
tiğidir. Biz bu tip basit ve bayağı taktiklerin iç yüzünü,
arka plandaki sinsi kurguları, masa başında yapılan kanlı
planların sahaya taşıma arayışlarını 12 Eylül öncesinden
beri tanır ve hafızalarımızda saklı tutarız. Hiç kimse şiddet
ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın. Bunu aklından
dahi geçirmesin. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı
organize edenler veya sudan sebeplerle ve kişisel anlaş-
mazlıklarla husumet çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur
ki, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Sicili kabarık
bir siyasetçinin evinin balkonuna kamera yerleştirip kavga
anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna
bürünmesi, bununla da yetinmeyip 'bana saldırdılar' çığırt-
kanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Film setle-
rinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da
kalmamıştır" dedi.

Huzur ve dirlik istiyoruz

Bahçeli, söz konusu olayın ABD'deki Başkanlık makamı-
nın devir-teslim dönemine isabet eden bir süreçte gerçek-
leştiğine dikkat çekerek, "Serok Ahmet'in telaşla harekete
geçmesi, bu şahsın propaganda makinesi haline gelen
sözde gazetenin istismarla yoğrulmuş haberleri, üstelik
malum saldırıların gerçekleşme zamanlaması dikkatle

analiz edilmesi gereken bir kurguya delalettir. Cumhur İt-
tifakı, milli birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşü-

nenleri şaşkına çevirmiştir.
Biz milletimiz ve ülkemiz
için huzur istiyoruz, dirlik
istiyoruz, refah istiyoruz,
istikrar istiyoruz, barış ve
kardeşlik diliyoruz. Bir
yanda bunları isteyip diler-
ken bir başka zeminde şid-
deti körüklediğimizi iddia
edenler sefil birer yalancı-
dır. Serok Ahmet yalancı-
dır, yandan çarklıdır.
Kemal Kılıçdaroğlu fren
tutmamış yalan bataklı-
ğına çakılmıştır. İP'in baş-
kanı yalanı maske olarak
takalı zaten çok olmuştur.
Milliyetçi-Ülkücü Hare-
ket'in şiddetle işi yoktur.
Biz Cumhur İttifakı'yız.
Türkiye'nin diriliş ve yükse-
liş ümidi, beka ve birlik ni-
şanesiyiz" diye konuştu.

HDP'nin kapatılmalı

Bahçeli, HDP'nin Esen-
yurt binasındaki görüntü-
lerin malumun ilanı ve
ifşası olduğuna dikkat çe-
kerek, "YPG'nin iğrenç af-
işlerini asmak, PKK'nın
kirli flamalarını sallamak,
HDP’nin kapatılması için
yeterlidir” dedi. 

C umhuriyet Halk Partisi
(CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu partisinin grup

toplantısında gündeme ilişkin açıkla-
malarda bulundu. "Biz saraylar için
mücadele etmiyoruz. Biz esnaf kazan-
sın, kantinci kazansın bunun mücade-
lesini veriyoruz" diyen Kılıçdaroğlu,
"Halkın sorunu varsa bunu çözmek
bizim görevimiz. Milletvekili arkadaş-
larıma bu bağlamda yürekten teşekkür
ederim. Ocak ayı bizim için zor bir ay
çok fazla anmalar var. Terör mücade-
lesinde yazdığı yazılar için hayatı son-
landırılan aydınlar için. Hrant Dink,
Uğur Mumcu, Gaffar Okkan hepsi bir
ocak gününde şehit edildiler. Dolayı-
sıyla biz karanlığa ışık tutanlarımızı
saygı ve seygiyle anıyoruz" açıklama-
sını yaptı. 

Nerede engelledik?

AK Parti'ye oy verenlere seslenen Kı-
lıçdaroğlu, "Burada onlarla samimi bir
görüşme yapmak istiyorum. AK Par-
ti'ye oy verdiniz 19 yıldır iktidar oldu-
lar. Tek başına oldular. Hiçbir zaman
bir vatandaşıma dönüp de neden AK
Parti'ye oy verdin diye özel bir yargı-

lama yapmadım ama şu soruyu sor-
manın vakti geldi. Ak Parti ne yapmak
istedi de Cumhuriyet Halk Partisi
engel oldu? Bizi niye eleştiriyorsunuz?
Bir haklı gerekçe ortaya koyun. Efen-
dim tarihte şunlar bunlar oldu. E ta-
rihte olmuşsa olmuş kardeşim. Sen
geleceğe bak. Geleceği inşa edeceksin.
Vatandaş sana görevi niye verdi? Ge-
leceği inşa et diye. 19 yıl çarpı 365 tek
hedef var CHP. Ne yaptık? Bir şey
yaptık evet, hatalarını, yolsuzluklarını
açıkladık tek tek. Bu bizim hakkımız
ya. O vatandaşın hakkını kim savuna-
cak arkadaş. Müsaade edin de hapsi
biz göze alalım ve eleştirelim sizi. Bir
daha soruyorum AK Parti'ye oy veren
bütün kardeşlerimize. CHP oy verip
iktidar yaptığınız AK Parti'nin yapmak
istediği önemli bir şeyi biz ne zaman,
nerede engelledik? Yok böyle bir şey"
dedi. 

Saray'da işsizlik yok

AK Parti'nin 19 yıldır tek başına ikti-
darda olduğunu hatırlatan Kılıçda-
roğlu, "Evet. İstedikleri kanunu
çıkarıyorlar mı? Evet. Hatta sabah çı-
kardıkları kanun bakıyorlar yanlış, öğ-

leden sonra değiştiriyorlar. Biz uyarı-
yoruz. Her yerde uyarıyoruz. Kim
adına? Millet adına. Bizi eleştiriyorlar.
Eleştirebilirler ama biz haklıyız. İste-
dikleri kararnameyi çıkarıyorlar mı?
Bakın Resmi Gazete'ye her gün Cum-
hurbaşkanlığı kararnameleri çıkar. Biz
mi engel oluyoruz? Her alanda atama
yapıyor mu? Yapıyor. İstedikleri kişiye,
istedikleri ihaleyi veriyorlar mı? Veri-
yorlar. Biz eleştiriyor muyuz? Eleştiri-
yoruz. Kim adına? Tüyü bitmemiş
yetim adına. Dedik ki, yeni dersliklere
ihtiyaç var, dedik ki bize milli emlaktan
adres gösterin biz okul yapacağız.
Ona bile sırt döndüler. Biz yapacağız
dedik, ver arsayı belediyelerimiz yapa-
cak dedik. Bunu bile yapmadılar, kibir
yüzünden. Allah'ın izniyle bu Firavun-
ları göndereceğiz. Saray'da işsizlik
yok. İşsizlikle mücadele ediyorlar mı?
Hayır. Neyi konuşuyorlar, Erdoğan
ağzını açıyor aynı şeyler, bakanlar ağ-
zını açıyor aynı şeyler" diye konuştu. 

Ben hayret ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bazı
dostlar diyor ki dükkanlar kapanıypr,
şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok

her şey ortada"
açıklamasını ha-
torlatan Kılıçda-
roğlu, "Saray'dan
bakınca her şey
açık. Bütün lüks
var. Dükkanlar ka-
pandı. Ben hayret
ediyorum ya, bunlar
nasıl devlet yönetiyor
? Hiç değilse Türkiye
Esnaf ve Sanatkarlar
Sicil Gazetesi, var hiç
olmazsa ona bakın. 202
yılında 99 bin 588 esnaf
ve meslekten sicilden ter-
kini istedi. Böyle bir insan
devleti yönetemez. Halkın-
dan habersiz olan, Türkiye
Cumhuriyeti devletini yönete-
mez. Günde ortalama 273
esnaf ve sanaatkar dükkanını
kapatıyor. Hala diyor ki nereden
çıkardınız bunları diyor. Kendi ya-
rattığı ekonomiden habersiz" ifade-
lerini kullandı. 
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Plan – Proje  - Bina – Mağza - Fabrika – 
Atölye- Tamirat ve Tadilat – Bakım Onarım 

Adres:  Yakuplu, Hürriyet Blv 209/1, 34524 Beylikdüzü Osb/Beylikdüzü/İstanbul

Tel: (212) 875 28 76  /  0532 615 87 65

Adreslerimizde Beylikdüzü şube:
Gürpınar Mah Durusu Caddesi No:1/A (Gürpınar Halkbank altı) Beylikdüzü İstanbul 

Tel: (212) 880 78 61 - Tel: (212) 880 90 38
Büyükçekmece şube: Pınartepe Mah Şehitcelalmadendere Caddesi No:40/A 

Büyükçekmece İstanbul

FIRAVUNLARI 
GONDERECEGIZ

TOPTAN FİYATINA 
PERAKENDE SATIŞ 

KAZANÇLI 
ALIŞVEREŞİN ADRESİ 

KALİTE GÜVEN 
HİZMET 

%100 YERLİ 
SERMAYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısında konuştu. İktidarı millet
adına eleştirdiklerini belirten Kılıçdaroğlu, “Allah'ın izniyle bu Firavunları göndereceğiz.
Saray'da işsizlik yok. İşsizlikle mücadele ediyorlar mı? Hayır. Neyi konuşuyorlar, Erdoğan
ağzını açıyor aynı şeyler, bakanlar ağzını açıyor aynı şeyler” ifadelerini kullandı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu konuşması-
nın devamında "Bu ara bir de 'adam'
tartışması çıktı. Bu kadar zavallılığı,
bu kadar acizliği hiç görmemiştim,
tanık da olmamıştım. Ama ben sana
'adam' diyorsam bir şey söyleye-
yim, esnafı batıran adam Recep
Tayyip Erdoğan. Doğru mu? Yüzde
yüz doğru. Esnafı sen batırdın. Her-
kes bunu bilmeli. Biz zaman zaman
gazete ve televizyonlarda yer alan
fotoğrafları kullanıyoruz. Biz çekmi-
yoruz. Pazar artıklarından yiyecek
toplayan anneler, çöplerden topla-
yan anne-babalar. Bunlar olmaz,
yanlıştır diyoruz. Sevgili Erdoğan,

eğer sen istiyorsan gel sen de gez
oralarda. Sen de gör nasıl toplandı-
ğını. Gelebilirsen. Türkiye'yi nasıl bir
hale soktuğunu görmek istiyorsan
gel oraya. Gelebilir mi? Gelemez.
Saray'da oturanlar Türkiye gerçe-
ğini görmek istemiyorlar. Erdoğan'a
sormak isterim, AK Partili kardeşle-
rime de sormak isterim, AK Parti'ye
oy veren kardeşlerime de sormak
isterim. Günlük 47 liraya nasıl geçi-
nilir? Ama Saray sosyetesi oturu-
yorsunuz oradan ahkam
kesiyorsunuz. CHP, halkın partisidir
ve halkın sorunlarını dile getirecek-
tir" eleştirisinde bulundu. 

ESNAFI BATIRAN ADAM 
RECEP TAYYİP ERDOĞAN

MHP Lideri Bahçeli geçtiğimiz
günlerde bazı gazeteci ve
siyasetçilere yapılan saldırıların
partisiyle ilişkilendirilmesinin
zorba ve zorlama bir isnat
olduğunu söyledi. Bahçeli, 
“Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in
şiddetle işi yoktur. Biz Cumhur
İttifakı'yız. Türkiye'nin diriliş ve
yükseliş ümidi, beka ve birlik
nişanesiyiz” diye konuştu

MHP’NiN ŞiDDETLE iŞi YOKTUR

Bir gazetecinin, televizyon
programında, mizah bir
haber üzerinden yaptığı
değerlendirmelere deği-
nen Bahçeli, "Beni üzen
asıl konu ise hemşire Gül-
naz Şırınga isimli kardeşi-
mizin maruz kaldığı şiddet
olayıdır. Bu talihsiz hemşi-
renin başına ne geldiyse
bana aşı yaptıktan sonra
gelmiş. Olacak iş mi bu?
Sokak aralarına gizlenen
kalabalık bir grup bu kar-
deşimizi tek başına yaka-
layınca darbetmişler,
dayaktan geçirmişler,
daha sarsıcı olanı ise ko-
maya sokmuşlar. Allah
var ya, suçsuz günahsız
bir hemşireye saldıranlara
hayret ettim. Devir değişti,
mertlik bozuldu. Yazık ki
şu anda yoğun bakımda
hayatta kalma mücadelesi
veriyor. Gülnaz Şırınga'ya
ve yakın mesai arkadaşı
Gülendam Enjektör'e geç-
miş olsun diyorum, artık
daha dikkatli aşı yaparlar”
eleştirisinde bulundu.

GÜLNAZ ŞIRINGA 
HABERİ TEPKİSİ

Kılıçdaroğlu,
Türkiye’de
ekonomik

gidişatın çok
kötü olduğunu

belirterek, iktidarı
sorumluluk 

almaya davet etti.

Devlet
Bahçeli 



G öç İdaresi Genel Müdür-
lüğü, İstanbul'un Esenyurt
ve Fatih ilçelerinde yabancı-

ların yatırım amaçlı kısa dönem ika-
met izin talepleri ile üniversitelerde
kayıtlı öğrencilerin "öğrenci ikamet
izni" talepleri hariç, ikamet izni ama-
cıyla yapılan ilk başvuruların 15
Ocak'tan itibaren kabul edilmeyece-
ğini bildirdi. Göç İdaresi Genel Mü-
dürlüğünün sosyal medya
hesabından yapılan açıklamada,
Fatih ve Esenyurt ilçelerinde yaban-
cılar tarafından ikamet izni amacıyla

yapılacak başvurulara "sınırlama"
getirildiği belirtildi.

Başvurular kabul 
edilmeyecek

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden
yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi için
6458 sayılı Kanunun 31'inci madde-
sinin birinci fıkrasının (j) bendi (yatı-
rım amaçlı) kapsamındaki kısa
dönem ikamet izni talepleri ile Fatih
ilçesindeki üniversitelerde kayıtlı öğ-
rencilerin öğrenci ikamet izni talep-
leri hariç olmak üzere, Esenyurt

ilçesi için 6458 sayılı Kanunun
31'inci maddesinin birinci fıkrasının
(j) bendi (yatırım amaçlı) ve taşın-
mazın Esenyurt ilçesinde olması ko-
şuluyla aynı maddenin (b) bendi
(taşınmaz amaçlı) kapsamındaki
kısa dönem ikamet izni talepleri ile
Esenyurt ilçesindeki üniversitelerde
kayıtlı öğrencilerin öğrenci ikamet
izni talepleri hariç olmak üzere Esen-
yurt ve Fatih ilçelerinde 15 Ocak
2021 tarihinden itibaren yapılan ilk
başvurular kabul edilmeyecektir" 
denildi. 
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1300137)

8 KALEM TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ARTROSKOPİSİ SETİ TEMİNİ
İ.Ü. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

IKI ILCEYE GOC
DURDURULDU!

8 KALEM TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ARTROSKOPİSİ SETİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale
Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/31050
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 34094 Çapa FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0212 414 20 00 - 0212 414 21 38 - 0212 414 20 25 - 0212 635 11 93
c) Elektronik Posta Adresi : itfsatinalma@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 KALEM TEMPOROMANDİBULAR EKLEM ARTROSKOPİSİ 

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

b) Teslim yeri : İ.Ü İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı / Taşınır Kayıt Kontrol 
Birimi / Ayniyat Deposu / Sarf Malzeme Ambarı

c) Teslim tarihi : Yüklenici ilgili cerrahi aletleri, taraflarca sözleşmenin imzalanmasından 
itibaren en geç 60 takvim günü içerisinde sözleşmeye ve teknik 
şartnameye uygun olarak Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi 
Ayniyat Deposuna teslim etmekle yükümlüdür.

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

Tedavi Binası 1. Kat İhale Salonu Fatih / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.02.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) İstekliler teklif edilecek ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip
Sitemi (ÜTS)'den  ürünün kodunu ve ürünlerin Sağlık Bakanlığı'nca onaylandığını gösterir belgeyi ,
b) İstekliler T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB)'dan veya Ürün Takip Sitemi (ÜTS)'den Firma-
nın Bayi, Anabayi yada Tedarikçi kodunu gösterir belgeyi,
- Yerli malı teklif edecek istekliler; üreticinin kayıtlı olduğu TOBB veya TESK’e bağlı oda\borsa tarafından dü-
zenlenen Yerli Malı Belgesini,
-Ürün eğer ithal ise aletlerin üzerinde bulunması gereken data matrix barkod kodlarının üretici fabrika tarafın-
dan yapıldığını belirten apostil kaşeli ve noter tasdikli belgenin aslı ve Türkçe tercümesi ile birlikte teklif dos-
yası içerinde sunulması zorunludur. Türk malı ise üretici firmanın beyanının noter tasdikli örneğinin dosyada
bulunması gereklidir. Bu belgeyi ibraz etmeyen isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
-Teklif edilen ve sözleşmeye istinaden teslim edilecek Cerrahi Aletlerin üretildiği ülkeyi gösterir menşei beyan
belgesi üretici fabrikanın bulunduğu ülke noterlik ve apostil tasdikli belgesi ihale ilan tarihinden sonra düzen-
lenmiş olmalı ve noterlikçe tasdikli tercümesini havi şekilde teklif dosyası içerisinde olmalıdır.
-Türkiye'deki yerli üretici fabrikaların imalatlarında kullandıkları çelikle ilgili olarak da aynı şkilde ham veya
yarı mamul halinde temin edilen çeliğin meşei ülkedeki üreticisine ait beyanla birlikte, metal karışım oranları
ve sertlik derecesi beyanı ihale dosyasıyla birlikte  noterlik ve apostil tasdikli olarak verilecektir.
- İhaleye katılacak firmalar teklif ettikleri ürünlerin tamamı için teknik şartnameye uygunluk belgesi hazırlaya-
caklardır.  Bu belge iştirakçi firmanın antetli kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olarak ihale
dosyası içinde verilecektir. Bu cevaplar ürünlerin orjinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklı-
lık bulunursa firma ihale  dışı bırakılacaktır.
- İstekli firma garanti şartlarını karşılamak ve cerrahi alet bakım  onarım hizmetleri için yurt içinde bu hizmetle-
rin karşılandığı servislerin bilgilerini  içeren bir belge vermelidir.
- İstekliye veya yetki aldığı firmaya ait TSE'nin ''Hizmet Yeterlilik Belgesi''ni ihale dosyasında teklifi ile birlikte
sunmalıdır.
-İstekliler (TİTUBB) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası (http://ubb.iegm.gov.tr./Forms/UrunGeç-
misSorgula.aspx) veya (ÜTS) sisteminde yer alan Tıbbi Cihaz Durumu sayfası
(https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/) teklif ettikleri ürünlerin barkodu, imalatçı/ithalatçı/bayii olarak kayıtlı
tedarikçi firmanın TİTUBB'a veya ÜTS’ye kayıtlı vergi/TC kimlik numarası ve tarih bilgisinin yer aldığı çıktıyı,
belgeleri ihale dosyasında teklifi ile birlikte sunmalıdır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
-İhale esnasında iştirakçi firmalar, alınacak setler içerisinden seçilmiş teknik şartnamede belirtilmiş nu-
muneleri teklif dosyaları ile birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
-Teklif edilen cerrahi aletlerin şartnameye uyumluluğu aynı zamanda ihaleye verilecek üreticinin orijinal
katalog bilgileri ile de teyit edilecektir. Format sorunlarından dolayı CD kataloglar veya cerrahi aletlerin
tam görülemediği ve bilgilerin okunamadığı için fotokopi olarak katalog verilmeyecek teklif edilen cer-
rahi el aletlerinin Orijinal katalogu ihale esnasında komisyona verilecektir.
-İstekli firma teklif ettiği marka ve ürüne ait bakım, saklama ve sterilizasyon bilgilerini içeren Türkçe kul-
lanım kılavuzunu ihale dosyası içerisinde verecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Binası 1. Kat
İhale Salonu Fatih / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üze-
rinde bırakılacaktır.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü yabancıların
istisnalar hariç “ikamet izin başvuruları”

sınırlandırıldı. Alınan karar öğrenci ikamet izni
talepleri hariç olmak üzere Esenyurt ve Fatih

ilçeleri için geçerli olacak

Can sıkıntısı pahalıya patladı
Koronavirüs
tedbirleri kap-
samında saat

21.00'den itibaren sokağa
çıkma kısıtlaması başladı.
Tüm yurtta polis ekipleri
denetim yaptı. Kısıtlama
saat 05.00'e kadar devam
ederken Mecidiyeköy'de
denetim yapan ekipler,
durdurdukları bir otomobil-
deki 2 kişiye sokağa çıkma
kısıtlamasını ihlalden top-
lam 6 bin 300 lira ceza
yazdı. Ceza uygulanan iki
kişi "Canımız sıkılmıştı,
gezmeye çıktık. 6 bin 300
TL ceza yedik, yapacak bir
şey yok" dedi.

Metrobüs
kodları
tarih oldu

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

Gencebay 
kazayı
anlattı

İstanbul'da toplu ta-
şımanın en önemli
yükünü çeken met-

robüslerde bugünden itibaren
kod uygulamasına son verildi.
Araçların ışıklı tabelalarında sa-
dece gideceği yön yazıldı.
İETT'nin aldığı karar ile metro-
büslerin ışıklı tabelalarında
34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kod-
lar yerine gideceği son istasyo-
nun adı yazıldı. Böylece bu
hatlarda en fazla rağbet gören
Avcılar-Söğütlüçeşme'yi simge-
leyen 34AS ve Beylikdüzü ile
Zincirlikuyu  arasındaki hatta
kullanılan 34BZ kodları da artık
tarihe karıştı. DHA

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay
geçtiğimiz günlerde bir çukura
takılıp düşmüş ve sol işaret
parmağı kırılmıştı. Evde tedavi
edilen Gencebay çektiği bir
video ile yaşadıklarını anlattı

ElindE atel takılı olan ve
tüm enstrüman çalan
müzisyenler için parmak-

ların çok önemli olduğunu belirten
Gencebay, "Birkaç gece önce yürü-
mek için yola çıktım. Bir hayli yü-
rümüştüm. Akşam saat 20.00-21.00
sularıydı. Yol mu hatalıydı, ben mi
hatalıydım bilmiyorum. Birden aya-
ğım bir çukura girdi ve yüzükoyun
yere düştüm. Özellikle sol elimin al-
tına düştüm. Gerçekten canım çok
yanmıştı. Eve geldiğimde sol işaret
parmağımla orta parmağım gerçek-
ten çok şişmişti. Sevim hanım 'Bu
parmak kırık.' dedi sol işaret parma-
ğım için. Ben de hayır dedim. Bizim

çok sevdiğimiz doktor kardeşimiz,
arkadaşımız Muzaffer Bey'e haber
verdik. Hemen geldi ve beni doğru
hastaneye götürdü. Hastanede
röntgen çektik. Sevim Hanım haklı
çıkmıştı. Gerçekten kırılmıştı benim
sol işaret parmağım. Muzaffer Bey
tedaviye başladı. Atel takılı şu an
elimde. 'Bir iki ay sürecek.' dedi. Bu
olay benim için çok önemliydi. As-
lında herkes için pek önemli olma-
yabilir. Neden önemliydi çünkü ben
enstrümanistim. Sazımı bir iki ay
çalamayacaktım. Tüm enstrüman
çalan müzisyenler için parmaklar
çok önemlidir. Hayati önemlidir"
dedi. DHA

Bu sese
kulak verin

Kartal'da geçirdiği
trafik kazasında
ölümden dönen ve

iki bacağını kaybeden sağlık
personeli Kaan Aksu, protez
bacak için hayırseverlerden
destek istedi. Kaza, geçtiğimiz
aylarda D-100 Karayolu Kartal
Cevizli mevkii Ankara istikame-
tinde gece saatlerinde meydana
gelmişti. Asfaltın yağan yağmur
sonrası kayganlaşması ile ara-
cın direksiyon hakimiyetini kay-
beden sürücü Kaan Aksu ve o
esnada yanında bulunan arka-
daşı Emirhan Karaca bariyer-
lere çarpmıştı. 

SoSyal medya plat-
formu Instagram'da rek-
lam açığı bulan iki lise

öğrencisi sponsorlu reklamları her-
hangi bir kart bilgisi veya onay ver-
meden istedikleri miktarda reklam
uygulayabildiklerini fark ettiler. Bu
açığı Instagram'a ilettiklerinde 5 dolar
ile ödüllendirileceklerini öğrendiler.
Uygulamanın açığını daha önce bir
çok kez bulan öğrenciler, ödül mikta-
rından her seferinde bir sıfır atıldığını
söylediler. İstanbul'da yaşayan Arda
Kılıç ve Mert Ergün Instagram'da
kendi mobil uygulamalarının rekla-
mını vermek için gezerken bir açık
fark ettiler. Instagram'da ki Sponsorlu
reklamları herhangi bir kart bilgisi gir-
meden ve herhangi bir sözleşmeye
onay vermeden ucu açık bir şekilde
istedikleri miktarda reklam verebildik-
lerini fark ettiler. Bunun üzerine Ins-

tagram'a bilgi maili atan öğrencilere
sosyal medya platformundan gelen
yanıt ise 5 dolar ile ödüllendirilecekle-
rini belirten bir cevap oldu. Bundan
önce 2 farklı açık daha bulan öğrenci-
ler ilk buldukları açıkta Instag-
ram'dan 750 dolar, ikinci buldukları
açıkta 50 dolar ödül alacakları 
söylendi.

Instagram zarar edebilirdi

Arda Kılıç, “5 dolarlık ödül biraz
komik oldu biz bu açığı bulmasak
Instagram ço kdaha ciddi zarar ede-
bilirdi” diye konuştu.

5 dolarlık ödül!

Gencebay 
kazayı
anlattı



C HP’li İBB Başkanı’nın hizmet araçları üzerin-
den israf edebiyatı yaptığını ve daha yüksek
maliyetle yeni araçlar kiraladığını belirten Şe-

nocak, “CHP’li İBB Başkanı, Yenikapı’ya hizmet araç-
larını dizip israf edebiyatı yapmıştı. Ancak 1,5 yılda 10
binin üzerinde yeni araç kiraladı. Üstelik Yenikapı şo-
vundan sonra gönderdikleri hizmet araçlarını 3 katına
geri kiraladılar. Meclis Araştırma Komisyonu’nun de-
netim raporuna göre; AK Parti döneminde 1.289
TL’ye kiralanan araçlar, CHP döneminde 3.400 TL’ye
kiralandı. CHP’li İBB Başkanı 1,5 yılda 10 binin üze-
rinde yeni araç kiraladı. Hani israf vardı? Hani o araç-
lar gereksizdi? Hani tasarruf yapacaktınız? Yalan ve
beceriksizlik; CHP siyasetinin özeti” dedi.

Militan deyip alçaldılar

Kongrede yaptığı konuşmada CHP’li Berhan Şim-
şek’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkın-
daki, ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ifadesini sert sözlerle
eleştiren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şeno-
cak, “Sözde Cumhurbaşkanı ifadesiyle faşist yüzünü
bir kez daha ifşa eden CHP zihniyeti, şimdi de bu ül-
kenin valilerini, kaymakamlarını hedef alıyor. Bunlar,
milletine ve devletine canı gönülden hizmet eden vali-
lerimize, kaymakamlarımıza 'Militan' diyecek kadar al-
çaldılar. Geçtiğimiz günlerde de askerimize, polisimize
benzer çirkefliklerde bulunmuşlardı. CHP zihniyetinin
gerçek yüzü budur. Bu nedenle milletimiz, bu CHP
zihniyetine iktidar yüzü göstermiyor. Muhalefet yap-
mak kötü bir şey değildir. Edepli, ahlaklı ve katkı sağla-
yan bir anlayışla muhalefet yapmak hiç kötü bir şey
değildir. Tabi, ‘Türkiye’ye ahlaksız siyaseti getireceğiz’
diyen bir Genel Başkan ile bunu başarmaları oldukça
zor. Ancak ortak paydalar üzerinde muhakkak konu-
şabiliriz. Bizim ortak paydamız; vatanımızdır, bayrağı-
mızdır, demokrasimizdir. Bu ortak paydaların aksine
bir tutum ve anlayışa sahip olanlarla konuşacak hiçbir
şeyimiz yoktur” dedi.

Asıl israfı onlar yaptı

İBB’nin yeni araç kiralama ihalelerini, ‘hani tasarruf
yapacaktınız’ diyerek eleştiren Şenocak, “AK Partili ilçe
belediyelerimiz, İBB'den daha çok çalışıyor. CHP’li
İBB Başkanı göreve geleli 1,5 yılı geçti, hala tek bir eser
dahi inşa edemedi. Günlük politik konularla oyalanıp
duruyor. AK Parti döneminde tamamlanan eserlerin
açılışını yapmaktan, var olan hizmetlerin adını değişti-
rip kendi marifetiymiş gibi algı yürütmekten öte bir şey
yapmıyor. Kendi marifeti olan tek eserleri; temel at-
mama, musluk takma ve borçlanma töreni. CHP’li
İBB Başkanı, Yenikapı’ya hizmet araçlarını dizip israf
edebiyatı yapmıştı. Ancak 1,5 yılda 10 binin üzerinde
yeni araç kiraladı. Üstelik Yenikapı şovundan sonra
gönderdikleri hizmet araçlarını 3 katına geri kiraladılar.
Meclis Araştırma Komisyonu’nun denetim raporuna
göre; AK Parti döneminde 1.289 TL’ye kiralanan araç-
lar, CHP döneminde 3.400 TL’ye kiralandı. CHP’li
İBB Başkanı 1,5 yılda yaptığı yeni araç kiralama ihale-
leriyle 10 binin üzerinde yeni araç kiraladı. Hani israf
vardı? Hani o araçlar gereksizdi? Hani tasarruf yapa-
caktınız? Yalan ve beceriksizlik; CHP siyasetinin özeti”
şeklinde konuştu.

CHP'nin adı değişti 

“CHP’li Esenyurt Belediyesi, terörist başı Apo’nun
posterleriyle donatılan PKK yuvasına özel dezenfek-
tan hizmeti veriyor” diyen Şenocak sözlerine şöyle
devam etti: “Bu CHP, terör örgütleriyle iş tutuyor
dedik. Bunların İstanbul İl Başkanı militanlarla iş tutu-
yor dedik. İşte, ispatını yerel yönetimlerde görüyorsu-
nuz. İşte bu nedenle artık CHP’nin yeni adı;
CHDP’dir. Çünkü bunlar kardeş, bunlar ortak.”

İnandığımız yoldan devam

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, kon-
grede yaptığı konuşmada şunları ifade etti; “Bizim bu
seneki kongrelerimizin ana teması ‘İnandığın Yolda
Yürü’. Uzun yıllar iktidarda kalmış siyasi hareketlerin
mensupları, hangi yolda yürüdüklerini, hangi davaya
bağlı olduklarını, hangi hedefe odaklandıklarını unu-
turlarsa hangi istikametine gideceklerini bilemezler. Ta-
biri caizse suyun üstündeki saman çöpü gibi oradan
oraya savrulurlar. Bu nedenle siyasetteki ilk işimizi
inandığımız yolu çok iyi bilmek ve inandığımızdan
azimle, inançla yürümektir. Peki nedir inandığımız
yol? Bizim inandığımız yol, ‘Büyük ve Güçlü Tür-
kiye’nin yeniden kurulmasıdır. İnandığımız yol, Türki-
ye’yi maddi ve manevi anlamda her açıdan daha güçlü
ve daha müreffeh yapabilmek için mücadele etme yol-
dur. İnandığımız yol, halkın duasını ve hakkın rızasını
kazanma yoludur. İnandığımız yol, yeryüzündeki
mazlum milletlere yardım elimizi uzatmak için gayret
etme yoludur. İnandığımız yol, medeniyetimizi yeni-
den inşa ve ihya etmek için cansiperane çalışma yolu-

dur. Dolayısıyla inandığımız yoldan asla vazgeçme-
den, büyük hedefler ve üstün idealler istikametinde yü-
rüyüşümüze devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'yi kuran millettir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ise
şunları söyledi; “Cumhurbaşkanımız, AK Parti’nin ku-
ruluşunu ilan ettiği gün ‘Türkiye’de artık hiçbir şey es-
kisi gibi olmayacak.’ demişti. O günden bugüne
Türkiye’de artık hiçbir şey eskisi gibi olmadı. AK Parti
bugün 11 milyonu aşkın üyesiyle dünyada en fazla
üyeye sahip partilerden biri. Sadece son 1 yılda İstan-
bul Teşkilatımız yeni üye çalışmaları kapsamında 240
bin seçmeni, AK Parti ailemize kazandırdı. Hükümet-
lerimiz boyunca Doğu-Batı ayrımı yapmadan ülkemi-
zin her tarafında ihtiyaç duyulan hizmetleri ulaştırdık.
Ülkemizin dört bir yanına yeni yatırımlar, dev projeler
kazandırdık. Milli iradeden beklediği desteği alamayan
CHP, iktidar hayalini darbecilere, yurt içi ve yurt için-
deki illegal örgütlere bağlamış durumda. Kiralık vekil-
lerle parti kuranlara inat AK Parti’nin bizatihi
kurucusu milletimizin ta kendisidir. DHA
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AK Parti İstanbul’da 6. hafta ilçe kongreleri Üsküdar ve Kadıköy İlçe Kongreleriyle
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ZAYİ İLANI 
P00227144 Seri Numaralı pasaportumu kaybettim.

Hükümsüzdür. Muhammad EminAMİNİ 

Y aklaşık bir yıldır tüm dünyayı olduğu gibi ülke-
mizi de derinden etkileyen koronovirüs salgını
tüm yaşamı ve ilişkileri de olumsuz etkiledi.

Bir yandan bu ölümcül hastalıkla mücadele için alı-
nan önlemler, bir yandan aşı çalışmaları gündemimizi
esir aldı.

Maske konusunda ilk başlarda yapılan gereksiz tar-
tışma ve polemiklerin ardından artık herkes yeni nor-
male kendini uyarladı.

Sosyal mesafe, maske, temizlik gibi önlemlere uyul-
ması halinde salgının etkisinin azaldığı görülmesine
karşın gerek denetimlerin yetersizliği, gerekse uygula-
nan çifte standartlar yüzünden kimi yerlerde bu kural-
lara uyulmadığını görüyoruz.

Okulların tatile girmesiyle birlikte ekonomik koşul-
ları uygun olan yurttaşlar tatil bölgelerine akın ettiler.

Bu sıkıntılı ve stresli ortamlardan belli bir süre olsun
uzaklaşmak isteyenleri anlayışla karşılayabiliriz.

Ancak bir yıldır işletmeleri kapalı ya da iş yapamaz
durumda olan esnafa yasak olan hizmetleri oteller için
serbest bırakan anlayışı sorgulamak gerekir.

Medyadan izlediğimiz ve öğrendiğimiz kadarıyla
özellikle de kış turizmine yönelik tesislerde bütün kural-
lar bir yana bırakılmış, virüse davetiye çıkarırcasına eğ-
lenceler, partiler düzenlenmiş.

Kuşkusuz bu beladan kurtulmak adına tüm önlemle-
rin en sıkı şekilde uygulanmasını, halktan kimi fedakar-
lıkların beklenmesini anlayışla karşılayabiliriz.

Ama küçük işletmelere, esnafa uygulanan yasakların
lüks otellerde uygulanmaması tamamen bir çifte stan-
darttır ve zaten yeterince gergin ve kırgın olan esnafın
sabrını zorlamaktadır.

Kuralları insanların vicdanına bağlı 
değerlendiremeyiz.

O yüzden bu konuda sorumsuz davranan insanları
suçlamak yerine kuralları tüm yurttaşlar için eşit uygu-
lamakla sorumlu ve yetkili olan yöneticilerden hesap so-
rulmalıdır.

Sanki bu virüs otellere, lüks restoranlar uğramıyor-
muş gibi, esnafın bu zor günlerinde onlara nispet yapar-
casına ortaya konan bu sorumsuzluklara son vermek
gerekir.

Bilim insanlarının, akademisyenlerin önerisi ve yol
göstericiliğinde alınması gereken önlemlere uyma konu-
sunda fazlasıyla fedakarlık yapan esnafa, köylüye, çalı-
şan kesimlere nefes aldıracak desteklerin verilmesi
gerekirken, kimi vergi ve ödemelerin ertelenmesi kesin-
likle çözüm değildir.

Kamu yönetimiyle yerel yönetimlerin mağduriyetle-
rin giderilmesine yönelik ortak politikalar uygulaması
gerekirken yine karşıtlık üzerinden bu konuyu siyasi
malzeme olarak kullanmak ne siyasi etiğe, ne
vicdana sığar.

Halkın gerçek gündemi ekonomi, açlık, yoksulluk, iş-
sizlik iken, suni gündemler yaratarak siyaseten üstünlük
sağlama çabaları çekilmez hale geldi.

Ne erken seçim ya da seçimlerin yenilenmesi talebi,
ne kimin, kiminle ittifak yapacağı tartışmaları, ne de
Amerika’nın yeni yönetiminin Türkiye ile ilişkilerinin
nasıl olacağı gerçekten vatandaşın gündeminde yok.

On binlerce insanın büyük çoğunluğunun da ekono-
mik nedenlerle intihar edip, hayatına son verdiği, üni-
versite mezunu gençlerin, artık umutları tükendiği için
iş aramaktan bile vazgeçtiği, keyfi işten çıkarmaların
ayyuka çıktığı, köylünün, işçinin, emeklinin açlığa mah-
kum edildiği bir ülkede doğrusu kimin iktidar olacağı
da pek vatandaşı ilgilendirmiyor.

Ne ülkeyi yönetemez duruma gelmiş iktidar, ne de
parti içi iktidarı önceleyen, bir gelecek hikayesi olma-
yan muhalefet ne de onların her gün medya üzerinden
yaptıkları anlamsız kavgalar toplumun ilgisini 
çekmiyor.

Toplumun büyük çoğunluğunu güvenlik-özgürlük iki-
lemi içerisine hapsetmiş, her muhalif tavrı beka sorunu
diyerek baskılamaya çalışan bir anlayış ve ona benze-
meye çalışan karşıtlarının mücadelesi bu ülkenin yurt-
taşlarının gündemi değil.

Son günlerde iyice zorlanan iktidar, bu kez de ekono-
mide ve hukukta reform söylemleriyle toplumun gazını
almaya çalışıyor.

Sözünü ettikleri reform; kişi hak ve özgürlükleri, hu-
kukun üstünlüğü, adil yargılama, bağımsız yargı bek-
lentilerinden çok yaklaşan AB zirvesi ve yeni ABD
yönetiminin uygulaması mümkün yaptırımlarına yöne-
lik bir ön alma hamlesidir.

Her fırsatta HDP’yi kapatma tehdidi savuranların
yapmak istedikleri, aslında bu konuyu sürekli gün-
demde tutarak, dikkatleri gerçek sorunlardan uzaklaş-
tırma çabasıdır.

Onlar istiyor ki; geçmişte deprem fonunda toplanan
paralar, şehit ailelerine dağıtılmak için ayrılan fonlar,
iban numarası verilerek halktan toplanan yardımların
hesabı sorulmasın.

Onlar istiyor ki, şubat sonuna kadar geleceği iddia
edilen 50 milyon doz aşının akibeti araştırılmasın.

Onlar istiyor ki; şu ana kadar satılan, işletme hakkı
devredilen! Kamu kaynakları konuşulmasın.

Onlar istiyor ki; sahta diploma yolsuzlukları, usulsüz
atamalar, rafa kaldırılan liyakat ve haksız uygulamalar
unutulsun, gündeme getirilmesin.

İyi anladık, iktidar tüm sorunların üstünü örtmek,
halktan gizlemek, suni gündemlerle halkı oyalamak
istiyor da;

Muhalefet ne istiyor?
Bir de onu anlayabilsek!

Covid otelleri 
sevmiyor (mu?)

BIZ IBB’DEN DAHA
YOGUN CALISIYORUZ

Kimler başkan seçildi?
Kongrelere; AK Parti Genel Baş-
kanvekili Numan Kurtulmuş, AK
Parti Genel Başkan Yardımcıları

Fatma Betül Sayan Kaya ve
Vedat Demiröz, AK Parti İstanbul
İl Başkanı Bayram Şenocak, mil-
letvekilleri, ilçe başkanları, bele-
diye başkanları, kadın kolları,
gençlik kolları ve teşkilat men-
supları katıldı. Protokol konuş-
malarının ardından oylamaya
geçildi. Delegelerin oylarıyla;
bayrak değişikliğinin yaşandığı
Üsküdar İlçe Başkanlığı’na
Erdem Demir, Kadıköy İlçe Baş-
kanlığı’na ise Fatih Kaya seçildi.

Eyüpsultan’a müjde verdi

EyüpsultanBelediye Baş-
kanı Deniz Köken, sosyal
medya üzerinden canlı ya-

yınlanan “Eyüpsultan Gündemi”
programında vatandaşlardan gelen so-
ruları yanıtladı. Başkan Deniz Köken,
vatandaşlardan gelen soruları içtenlikle
yanıtlarken, birim müdürleri de mü-
dürlükleriyle ilgili gelen soruları canlı
yayında yanıtlayarak vatandaşları bilgi-
lendirdi.Eyüpsultan Belediye Başkanı
Deniz Köken, gelişen teknoloji ve yeni-
liklerin belediye tarafından yakından
takip edildiğini, en yakın zamanda tek-
noloji deneyimleme merkezinin gençle-
rin kullanımına alınacağının müjdesini
vererek şunları söyledi: “Bilim merkezi
bir proje. Bilim merkeziyle ilgili Os-
manlı Parkın içindeki Uzay Evi merke-
zimizi büyütüp orada deneyimleme
merkezi oluşturacağız. Asıl başka bir
şey daha yapıyoruz. Teknoloji dene-
yimleme merkezini, Bahçeşehir Üni-
versitesiyle birlikte beraber yapıyoruz.
Kemerburgaz girişindeki eski Yaşam-
kent’i aldılar. Oraya Teknopark yapa-
caklar. Teknoparkın içinde şu anda

bizimde Eyüpsultan’daki gençlerimizin
teknoloji deneyimleme merkezinden
yararlanmasıyla ilgili bir protokol ha-
zırlıyoruz. Yakında kamuoyuyla payla-

şacağız. Oraya tabelamızı asacağız.
Eyüpsultan’da kendini geliştirmek iste-
yen gençleri bu imkanlarla 
buluşturacağız”

Eyüpsultan'a teknolojik bir üs inşa edeceklerini ve öğrencilerin bilimsel faaliyetler konusunda buradan
yararlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Deniz Köken, “Bilim merkeziyle ilgili Osmanlı Parkın içindeki
Uzay Evi merkezimizi büyütüp orada deneyimleme merkezi oluşturacağız. Asıl başka bir şey daha yapıyoruz.
Teknoloji deneyimleme merkezini, Bahçeşehir Üniversitesiyle birlikte beraber yapıyoruz” dedi

Bağcılar Belediyesi artık cebinizde
Bağcılar Belediyesi, mobil 

cihazlarla belediye hizmetlerine
kolayca erişimi sağlayacak yeni

uygulamayı hizmete sundu. 
Mobil uygulamayı kullanan

vatandaşlar, duyurulardan borç
sorgulamaya kadar tüm belediye
hizmetlerine cep telefonlarından

kolayca ulaşabilecek

BağcılarBelediyesi,
teknolojik anlamda
önemli bir projeye daha

imza attı. Bilgi İşlem Müdürlüğü,
belediyenin teknik alt yapısını kulla-
narak kendi bünyesinde geliştirdiği
mobil uygulamayı hayata geçirdi.
Uygulamada Bağcılar Belediye-
si’nin ödüllü Akıllı Bele-
diyecilik Projesi
kapsamında hayata ge-
çirdiği Elektronik Belge
Yönetim Sistemi’ndeki
(EBYS) bütün hizmet-
lere yer verildi. Bu uygu-
lama sayesinde
Bağcılarlılar, belediyeci-
lik hizmetlerine artık cep
telefonlarından ulaşabi-
lecek. Uygulamaya gi-
renler, belediyenin
iletişim bilgilerine, güncel haberle-
rine, etkinliklerine, borç sorgulama-
larına, talep, şikayet ve
başvurularının durumuna kadar çok
sayıda hizmetten istedikleri yerden

rahatlıkla yararlanacak. Ayrıca e-
devlet kapısı üzerinden giriş yapıla-
rak kişisel hizmetlere erişim
sağlanabiliyor.  İlçe sakinlerinin uy-
gulamayla birlikte belediye hizmet-
lerini ceplerine koyduklarını
söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimi-

zin hizmete hızlıca
ulaşması ve işlem-
lerini kolay bir şe-
kilde yapabilmesi
için mobil uygula-
mayı hayata geçir-
dik. Amacımız
vatandaşlarımıza
24 saat hizmet
etmek, istek ve şi-
kayetlerine anında
ulaşabilmektir.
Bağcılar’ı cebi-

mize sığdırdık. Artık işlemler de ha-
berler de cebimizde” dedi. Bağcılar
Belediyesi mobil uygulaması artık
App Store ve Play Store’dan indiri-
lebilecek. FATİH POLAT

İstanbul kar bekliyor
AKOM verilerine göre
bugün öğle saatlerinden
itibaren Balkanlar üzerin-

den yeni bir soğuk havanın Marmara
Bölgesi’ne giriş yapması bekleniyor.
Hızla soğuyan hava nedeni ile kent
genelinde karla karışık yağmur; şehir
merkezi dışında kalan Çatalca, Arna-
vutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos

bölgelerde ise hafif kar yağışlarının
yaşanacağı tahmin ediliyor. İstanbul
başta olmak üzere Marmara Bölgesi
genelinde ılık ve yağışlı hava etkili ol-
maya devam ederken Çarşamba
öğle saatlerinden itibaren Balkanlar
üzerinden yeni bir soğuk havanın
kentin genelinde etkisini göstermesi
tahmin ediliyor. AKOM’un paylaştığı

verilere göre Güneyli yönlerden fır-
tına şeklinde esen 3hızla esen rüzgâ-
rın yarın öğle saatlerinden itibaren
kuzeyli yönlere dönmesi ve şiddetini
daha da arttırması bekleniyor. 

Bayram Şenocak

Deniz
Köken
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D onald Trump döneminde ABD’nin 
dış politikasına damga vuran ön-
görülemezlik hali sadece Türkiye-

ABD ilişkilerine zarar vermedi, ABD’nin 
Avrupa Birliği (AB) ile olan ilişkileri de son 
derece tatsız bir dönemden geçti. Elbette bu 
transatlantik ilişkilerdeki ilk kriz değildi. 
2003’te de Bush yönetiminin tek taraflı poli-
tikaları Washington ve Brüksel’in arasını 
açmış, Robert Kagan’ın da bahsettiği gibi 
transatlantik ortaklar olarak Avrupa ve 
ABD birbirlerini Kabil ve Bağdat arasında 
bir yerlerde kaybetmişti. 

Avrupa küresel bir aktör 

O dönem “iki Batı” dediğimiz tabiri duy-
maya başlamıştık. Buna göre Batı’nın küre-
sel politikadaki siyasi birliği ABD tarafından 
bozulmuş, Avrupa da isteyerek veya isteme-
yerek kendi küresel rolünü inşa etmeye baş-
lamıştı. AB-ABD krizi, Trump’ın şahsına 
münhasır eylem ve söylemleriyle daha da 
derinleşti- bu tür bir “iki Batı” tabirinin 
önünü açmadı. Aslında bu farklılık oldukça 
ilginç, zira Trump 2016’da ABD’de iktidara 
gelip Trumpizmin ilk dış politika örneklerini 
verdiğinde Avrupalılar, AB’nin “küresel stra-
tejisini” ilan etmekle yani Avrupa’nın küre-
sel bir aktör olduğu iddiasını ortaya 
atmakla meşguldüler. Üstelik AB kendi tec-
rübeleri ışığında çıkarları söz konusu oldu-
ğunda Washington’la olan ilişkilerinde 
özerkliği yani stratejik otonomisini elinde 
tutmak istiyordu. Tüm bunlara rağmen 
Trump ABD’si karşısında AB, Batılı bir al-
ternatif düşünce, hareket zemini çıkarmakta 
çok zorlandı. Öncelikle Trump yönetiminin 
Brüksel karşıtı uygulayageldiği politikaların 
AB’nin hem askeri hem de siyasi olarak oto-
nom hareket etme kabiliyetini kısıtladığını 
kabul etmemiz gerekiyor. Örneğin, AB’nin 
ABD’ye rağmen 2015 Nükleer Anlaşmasını 
korumak için devreye sokmuş olduğu İran’a 
yönelik yaptırmaları aşma mekanizmaları 
(INSTEX dahil olmak üzere) başarısızlıkla 
sonuçlandı. Nitekim Brüksel İran’la ticare-
tini sürdürmek adına Washington menşeli 
yaptırımları aşmak için devreye soktuğu 
INSTEX’i sadece bir kere o da Tahran’a yö-
nelik ilaç sevkiyatı için kullanılabildi. İkinci 
olarak İngiltere’nin askeri ve siyasi olarak 
AB’den kopuşu, yani Brexit, Brüksel’i zaten 
zorlandığı yumuşak ve sert güvenlik sorun-
larıyla baş etme sürecinde yalnız başına bı-
raktı. Üçüncü olarak AB, 27 AB ülkesini 
sözde değil özde aynı dış politika ve güven-
lik gündeminde birleştirmekte çok zorlandı. 
AB bürokrasisi pazarlıkların alanını AB kri-
terleri üzerinden daralttıkça 27 ülke ara-
sında ciddi ayrımlar ve görüş farklılıkları su 
yüzüne çıktı. Nitekim AB geçtiğimiz yıllarda 
ortak güvenlik ve dış politika alanında 
doğru düzgün, sorunları çözmekte yeterli 
bir politika üretmekte başarısız oldu. Ne 
İran nükleer krizinde ne Akdeniz politika-
sında ne Karabağ meselesinde ne de Israil-
Filistin meselesinde AB etkili bir aktör 
olarak ortaya çıktı. 

Ortak bir dış politika  

Özetle, Maastricht Anlaşması’ndan bu yana 
ortak bir dış politika geliştirmek isteyen 
Brüksel, kurumsal olarak aldığı tüm karar-
lara rağmen yalpalayıp durdu ve stratejik 
özerkliğinin, ABD’den bağımsız dış politika 
çizgisinin altını dolduramadı. Bu yüzden 
Brüksel’deki ruh hali, ABD’de daha makul, 
AB’nin isteklerini görmezden gelmeyecek bir 
yönetimin olması arzusunu yansıtıyor. 3 
Kasım 2020 tarihli ABD Başkanlık seçi-
minde Joe Biden’ın seçimleri kazanması da 
bu nedenle AB için önemli bir fırsat olarak 
algılandı. Ancak 6 Ocak Kongre baskını 
Biden yönetiminin önündeki sorunları ve 
ABD’deki ayrışmayı açık hale getirdiği için 

ABD’nin küresel liderliğe geri döneceği sö-
züne ne kadar güvenilebileceği bilinmiyor. 
Sonuçta AB dış politika uyumunu sağlaya-
mayan ancak tüm yumurtalarını da ABD 
sepetine koymak istemeyen Brüksel’in yedek 
planlara ihtiyacı var. Bu noktada Türkiye ile 
ilişkilerin normalleşmesinin getireceği avan-
tajlar tartışılmaya başlandı bile. 

Yeni bir sayfa mümkün mü? 

Türkiye-AB ilişkilerinin inişli çıkışlı olmakla 
beraber ilerleyen bir ritmi vardır. Ancak son 
yıllarda AB-Türkiye ilişkilerinin bazı AB 
üyesi ülkeler tarafından rehin alınmaya çalı-
şıldığını görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum Yö-
netimi (GKRY) ve Yunanistan’ın Türkiye’ye 
yönelik kara propagandası aslında Türkiye 
karşıtı siyaset üzerinden Güney Lefkoşa ve 
Atina’nın Akdeniz ve Ege’de maksimalist ta-
leplerine alan açmayı hedefliyor. Bu propa-
ganda popülist nedenlerle zaman zaman 
Macron Fransası ve Avusturya tarafından 
da desteklendi. Ancak Ankara’yı saldırgan 
bir politika izlemekle suçlayarak Atina ve 
GKRY’nin maksimalist iddialarını Birlik po-
litikası haline getirme çabası, son dönemde 
gerçekleşen irili ufaklı AB zirve ve toplantılı-
larının gösterdiği üzere başarıya ulaşmadı. 
Bu noktada Birliğin muğlak bir formül bul-

duğunu söyleyebiliriz. Bir yandan Türki-
ye’nin ve dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nin (KKTC) Akdeniz’deki 
meşru haklarına daha olumlu bakan Maca-
ristan, İspanya, İtalya, Malta ve en önemlisi 
AB Dönem Başkanı Almanya gibi aktörler 
AB’nin Türkiye’ye karşı yaptırım uygulama-
sına müsaade etmeyeceklerini AB Üyesi 
Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nden (Med 
7) 10-11 Aralık AB Liderler Zirvesi’ne kadar 
geçen sürede farklı zeminlerde gösterdiler. 
Diğer yandan AB Türkiye’nin meşru hakla-
rının Yunanistan, GKRY gibi aktörler tara-
fından konu edilmesinin önüne geçerek, 
Brüksel-Ankara ilişkilerinde yeni bir beyaz 
sayfa açılmasını sağlayacak nihai adımı at-
maktan çekindi ve bir tür “öteleme” siyase-
tini benimsedi. Nitekim Aralık’ta 
düzenlenen AB Liderler Zirvesi’nde de Tür-
kiye’ye yönelik olası bir yaptırım uygulanma 
fikrinin Mart ayı Birlik zirvesinde yeniden 
ele alınacağı söylendi. 

Değişimler mümkün 

Bu kısırdöngüyü kıracak adımın Türki-
ye’den geldiğini söylemeliyiz. Transatlantik 
ilişkilerde olumlu bir beklenti içine giren 
ancak 6 Ocak Kongre baskını sonrasında 
ABD’yi bekleyen belirsizlikleri fark eden AB 
yetkilileri Ankara’dan gelen olumlu diplo-
matik çağrılara yanıt verme fırsatını değer-
lendirmeye başlamış görünüyorlar. En 
azından AB üyesi pek çok ülkenin Türki-
ye’ye yönelik söylemlerindeki değişiklik bize 
AB-Türkiye ilişkilerinde Ankara’nın açtığı 
diplomasi hattının çalışabileceğini gösteri-
yor. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron’un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a yazdığı ve ikili ilişkilerin 
gelişmesini önerdiği son mektubu bu değişi-
min habercisi. 

ABD'de siyaset belirsiz  

Bu olumlu işaretlerin gelmesinin ABD’deki 
belirsiz siyasi ortam ve Türkiye’nin diplo-
masi kapılarını açması dışında da bir sebebi 
var. Ankara karşıtlığını merkeze alan politi-
kalar, bu politikaları güden aktörlere bir ka-
zanç getirmedi. Hatta sahanın 
radikalleşmesi riski, özellikle iktisadi ve pan-
demi kaynaklı sorunlarla boğuşan Fransız 
halkından alınacak siyasi olur olasılığını 
Macron açısından iyice daralttı. Bu arada, 
Ankara’nın Yunanistan’ın son zamanların-
daki provokasyonlarına itibar etmeyip, Ege 
ve Akdeniz’deki haklarına halel gelmeyecek 
bir şekilde çoklu diplomasi hamlelerine ön-
celik vermesi de AB içindeki Ankara karşıt-
larının elini boşa çıkardı. Son günlerde 
AB’den Türkiye’ye yönelik gelen sıcak me-

sajların gerisinde Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan’ın da ifade ettiği gibi, ‘‘Ankara’nın Doğu 
Akdeniz’den Karabağ’a kritik meselelerde 
ortaya koyduğu güçlü irade ile kararlılığının 
tüm dünyaya gösterilmesi yatıyor.’’ Kısaca, 
AB’yi Türkiye ile yeniden diyaloğa iten en 
önemli faktör, Ankara’nın büyük bir kararlı-
lıkla gözettiği saha-masa dengesi oldu. 

Almanya da belirleyici olacak 

Değişen atmosferin farkında olan Al-
manya’nın AB içerisinde ön alarak Tür-
kiye’nin Yunanistan dahil olmak üzere AB 
üyelerine yönelik diplomasi çağrılarına Al-
manya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’ı Anka-
ra’ya göndererek yanıt vermesi oldukça 
önemli. Bu adım, tamamıyla beyaz bir sayfa 
açılması için yeterli olmasa da Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın çeşitli vesilelerle ifade ettiği 
gibi “Türkiyesiz Avrupa, Avrupasız da Tür-
kiye olamayacağı” inancına verilen bir des-

tektir. Keza 21 Ocak tarihinde Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Brüksel ziyareti 
öncesinde AB Yüksek Temsilcisi Josep Bor-
rell, AB-Türkiye ilişkilerinin geçen yaza na-
zaran daha iyi bir durumda olduğunu 
açıkladı. Ocak ayı sonunda AB Komisyonu 
Başkanı Ursula von der Leyen’in Türkiye 
gelmesi beklenirken, 25 Ocak’ta da Yuna-
nistan ile istikşafı görüşmelerin yeniden baş-
lama kararın alınmış olması Ankara ile 
Brüksel arasındaki diplomasi kanalının ye-
niden hareketlilik kazandığını göstermekte. 
Ancak bu diplomasi trafiğinin ötesinde Tür-
kiye-AB ilişkilerinde yeni dönemin başla-
ması için Ankara’nın beklentileri son derece 
açık: Gümrük Birliği’nin reform edilmesi, 
vize serbestiyetinin tanınması, mülteci an-
laşmasının gerekliliklerinin yerine getirilmesi 
ve Ankara’nın Doğu Akdeniz meselelerinin 
görüşülmesi için kapsayıcı bir konferans 
toplanması önerisinin değerlendirilmesi.

Türkiye-AB ilişkileri 
nereye doğru gidecek?

Kongre baskını  
sonrasında ABD’yi 

bekleyen  
belirsizlikleri fark 
eden AB yetkilileri 
Ankara’dan gelen 
olumlu diplomatik 

çağrılara yanıt  
verme fırsatını  

değerlendirmeye 
başlamış  

görünüyorlar

Türkiye-AB ilişkilerinin inişli  
çıkışlı olmakla beraber ilerleyen 
bir ritmi vardır. Ancak son  
yıllarda AB-Türkiye ilişkilerinin 
bazı AB üyesi ülkeler tarafından 
rehin alınmaya çalışıldığını  
görüyoruz. Güney Kıbrıs Rum  
Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın 
Türkiye’ye yönelik kara propa-
gandası aslında Türkiye karşıtı  
siyaset üzerinden Güney Lefkoşa 
ve Atina’nın Akdeniz ve Ege’de 
maksimalist taleplerine alan  
açmayı hedefliyor. 

BU aşamada kimse iki taraf arasında 
kemikleşmiş sorunların bir çırpıda çö-
zülmesi beklemiyor. Bu gerçeğe rağ-
men AB’nin Türkiye’nin kendi 
güvenliği açısından vazgeçilmez ol-
duğu gerçeğini nihayet idrak etmiş ol-
masını diliyoruz. Şu bir gerçek ki, 
ortak dış politika konu-
sunda aralarında 
uyum yakalayama-
yan AB üyeleri-
nin 
Yunanistan 
ve destekçi-
lerinin 
Türkiye 
karşıtı po-
litikala-
rına 
şimdilik 
geçit ver-
memesi 
ümitvar ol-
mamıza sebep 
oluyor ve bizleri 
Ankara’nın Brüksel 
ile yeni bir diyalog hattı 
kurma girişiminde doğal ola-
rak cesaretlendiriyor. Tabii AB içinde 
başta Yunanistan olmak üzere bu 
hattı sabote etmek isteyen bir grup 

ülke olduğu da biliniyor. Nitekim, is-
tikşafı görüşmelerin içeriği üzerinden 
Atina’nın şimdiden Türkiye’nin sab-
rını zorlamak istediği bir gerçek. 
Ancak sahada artık eli oldukça sağ-
lam olan Ankara kararlı bir biçimde 
AB ile eşit egemenlik çerçevesinde 

yeni bir diyalog kurmak için 
çoktan harekete geçti. 

Umalım ki, stratejik 
otonomi konu-

sunda hayalleri 
hep ertelenen 
Brüksel de 
bu yeni 
aralanan 
fırsat pen-
ceresini 
değerlen-
direbilsin 

ve en azın-
dan bölgesel 

politikalar 
düzeyinde etkili 

ve olumlu sonuç 
üretebilen bir süreç 

başlasın. ABD’deki be-
lirsizlik sürdükçe bu tür bir ba-

şarı hikayesi üzerinden kendi varlığını 
ilan etmeye AB’nin Türkiye’den daha 
fazla ihtiyacı var. DHA 

AB’nin bir başarı hikayesine ihtiyacı var 

Türkiye-AB ilişkilerinin inişli çıkışlı olmakla bera-
ber ilerleyen bir ritmi vardır. Ancak son yıllarda 
AB-Türkiye ilişkilerinin bazı AB üyesi ülkeler tara-
fından rehin alınmaya çalışıldığını görüyoruz. 



BULMACA

Asetik asidin
tuzu veya

esteri

Eserler

O yer

Çok Beyaz

Bir kimsenin
toplumdaki

durumu

Bir besin
maddesi

Birim

Kabul
sözü

Yemek,
yiyecek

Tepkimek

Çekice
benzeyen

araç Eksi uç Tediye

Ucuna süs

konularak
boyna Matkap

Karbonil
grubunda Mercek

Vücutta bir
bölüm

Yemin

Yüce,büyük,
ulu

durdurma
sözü

Olumsuz

anda

Verme,
ödeme

Kilosikl

Küçük
çocuk

Pamukçuk

Gayrimenkul

Yay ile

Tabut

Tutunacak,
dayanacak,
güvenecek

Ben

Damga,
mühür

hayvan

Trip sözü

Önemi
olan

Semerin

Düz, ince,

"... Belinda"

Bebek sesi

Gece

Nem

azotlu
madde

Çok

çok tutulan

Benzer

Göçebe
konak yeri

Yüce,
yüksek

Sinirli

Numara

Slovak
Dölleme

Kimi vakit

Gerçek

Kaynak, Kör mezhebin-
den olan

kimse

Tuzak,
kapan

renkli

güçlü, zorlu

Kara
Kuvvetleri

Meslek

Bir ülke

Kayak

Aleyh

Sunulan

alma

Kilometre
Dilenen,

Faiz, getiri deri

Köylerde
ortak

Notada
duraklama

Garantili Dövize
çevrilebilir
mevduat

Aga
ziraat

Ut çalan

Öteki, öbür

öbürkü aleti

beddua

Türk Dil
Kurumu

Mavinin bir

Türk Tarih
Kurumu

Birden bir

Her türlü
mikroptan Gönderiyi

iletme için

Rahim, döl

Memat
Ata Mal ölçüsü

birimi
Bir, tek

Sevinç
Bir tür
çevirici
dingil

uzunluk
birimi

Tesir

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

F D R D G E B E M Y K
S G H T Ü R K Ü P E

L E L E K T R I K
T R N T B A Ü G Z Ç K

K Ü T E A T E M K M
A N B U Y R U L T U N O
K E K R E L K G Z R Z

L R B U F N N Ü O
Ç M R S T E R D N E L
Ç A R Ç Y E Z M E
L O V U C U H A D S
T L S Ü R G T Y A N

U
C

F O R S L U
B
E

7
9 8 4 5 2

3 2
2 7 9

5 4
8 2 3
7 6

1 2 9 3
6 7 9

2 6 8 9
7 5
9 4

9 5 3
2

3 2 7
1

6 3 2 1
4 8 9

3 5 6
4

9 2 3 1
4
5 1 9

7 9 2 8
6 5 2

3
8 5 4 2 7

 

Klasik Kare

Sudoku | Kolay

Sudoku |

Sudoku | Zor

ierest
 veyauzut

nidk asiisetA  yerO

erlserE
okÇ

dur
umoplt
im kir B

eyazB

adm
irB

ubundagr
lboniraK

uumdur
ikdaum

innesim
imirB

esidad
inse b üzsö

bulaK
ekmkiepT

yecekyi
ek,emY

cekerM

ümböl
r biatutücV

açar
eyenzenb
ceekiÇ

E

Ye

ce,üY

yeiedTç uksi

nimYe

luu
k,yüübce,

naboy
akarlunko

sa süncuU

kapatM

üzsö
amdurdur

zusmOlu

ndaa

emöde
,rmeeV

ayvanh

liksiloK

 ileyaY

venüg
ayand

utuT

butTa
ecekven
acak,ayan
acak,n

kcuço
üküçK

kkçuuamP

enB

ühürm
a,gamD

lkuenmiayrG

üözp siTr

nlao
imeÖn

emN

eceG

ddeam
lutoza anlutuk tço

okÇ

rimeeS

c, inzüD

liirinS

n

,ec

erzenB

ramauN

iak yernko
eçeböG

vakolS
emlleöD

"adline... B"

ek sesiebB

ksekyü
ce,üY

itkai vimK

çekerG

ak,aynK

eyhlA

ayakK

alma

naunulS

ankap
ak,zuT

ederylöK

iklenrak,

ulor zü,lgüç

ertemiloK

örK

eizvöD

vvetuK
raaK ekeslM

ierlvvet
ra

elk üir B

,nenileD

semki
nan olde
n-bihezem

F

üköbür

rübi, ökeÖt

ietal

 dölmhiaR

riediirte, gizaF

natprokmi
ürlür teH

rt katro ilitnarGa

aamaklrud
daaotN

ili

dduabe

muruuK
li DkTür

atuevdm
ilirbilerveç
eizvöD

aAg

ir bininvaM

muruuK
hir TakTür

aatriz

in içemtile
iyiröndeG

an çaltU

rn bideriB

 döl,mhiaR

atemM

GDRDF

çneviS

KYMEBEG

lngidi
ciirçevi
rü tirr tB

aAt

ci
r

laM

iimirb
ukunluz

b
ö

esiT

iimirb
süçül

r

ke, tirB

7

ay Kol|Sudoku 

LERKEK
RYUBNA
TAETÜK
BTNRT
LEL
RÜTHGS
GDRDF

ZRZGKL
ONUTLUR
MKMET
KÇZGÜAB
KIRTKEL

EPÜKR
KYMEBEG

 GREK

 DÜET

 BÜKÜM
TU BUYRUL

 AMBER

 OVUCU

 MOZOLE
 GREK

U 1

9 48
23

2 7 9
5

8 2
7 6
92 3

25

4
3

GRÜSLT
UCUVOL

RAÇ
TSRMÇ
FUBRL
LERKEK

NAYTG
SDAHU
EMZEYÇ
LENDRET
OÜNNF
ZRZGKL

 GEBE

 EZME

 EBET
 DÜET

 ÜRKÜ

LSROF
C
UL

E
B

7
9

6

2 6
5

9 5 3

|Sudoku 
97

98

4

asik KareKl

3

2

1
54321

asik Kare

9876

 B
A MET

AY B

23
1

36 12
4 8

 Zor|Sudoku 

2
7

9

8

7

6

5

4

3

 EMEK

 BLOG

 B

AF KEF

ARA Y

AL OV

 EMEK

 BLOG

AY B
53 6

329 1
4
5

97
6 5

4

91
82
2

9

8

 MEAL
 LAKE

 UCUBE

 MEAL
 LAKE

 

3
58 24

 
 

 

7
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

B Ü S T M E T A
L T E L K N L

A L K A Ç
G D E R L M E K
R K E

L Ü K S E M B U R G
S E C N

R F R S L U A
F A B A Y

K F A F N E F S
T D E Y

E N G Z S Y N
M E A L N A N E
E B T T E R C
K L K L A K E

2 5 6 4 1 7 9 3 8
7 1 9 6 8 3 4 5 2
8 3 4 2 9 5 7 6 1
6 2 7 3 4 9 8 1 5
3 9 1 5 6 8 2 4 7
5 4 8 1 7 2 6 9 3
9 8 5 7 3 6 1 2 4
1 7 2 9 5 4 3 8 6
4 6 3 8 2 1 5 7 9

3 4 2 1 5 7 6 8 9
7 5 8 9 4 6 2 3 1
9 1 6 8 3 2 7 4 5
2 8 7 6 9 5 3 1 4
6 9 1 4 7 3 8 5 2
4 3 5 2 8 1 9 6 7
8 7 3 5 1 9 4 2 6
5 6 9 3 2 4 1 7 8
1 2 4 7 6 8 5 9 3

4 3 7 5 8 6 2 9 1
8 5 1 2 9 7 6 4 3
6 9 2 3 1 4 7 8 5
9 1 3 8 2 5 4 6 7
2 6 8 4 7 3 5 1 9
5 7 4 9 6 1 3 2 8
1 4 6 7 5 9 8 3 2
7 2 9 6 3 8 1 5 4
3 8 5 1 4 2 9 7 6

R U A M A F F
Ü Y E N L L
C N S A L T
U F A L A N M A K
A E T H
D A K L A M A K

B E S L A L A
J L M A N
E N E Z N R M

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1

2

3

4

5

6

7

8

9

A Çok A S Ü T T K K Ö K S
A S A R K E T N A D E S E A N D H A
E L A N T A L K A P U S E T E M L A K
T A K T U T A M A K Ben E G M E Y A
A Y S E L G Ü R E L F K R E T E N E

A T A L Ç A T M A F A H
Ö L Çok S A Y E A

T Ü N N E G Â H
Gerçek R E E L A S A B F A U L
M E M B A L A L A R

L E H F A K K M K K K
S K G A K A A D E U D
A Ü T Ü L E M E A H A Ç K M A

Ö B Ü R Ü A S E P T K T M A D E L
U T E R U S C E D M E T A N S Y E K

Ö L Ü M N E E K R A N K N Ç E T K

D ü n k ü  Ç ö z ü m l e r

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

  

TSÜB
L

ATEM
NKLET

LA
L

KEMLREDG
ÇAK

R K E

D ü n k ü  Ç
4652 971
6917

83
438

2438
25

759 16

3
7
9

 Ç ö z ü m l e r
1243 675
9857

98
264

8619
13

723 54

4
8
6

573 268
215

19
679

329
34

741 58
R
Ü2

1
1

b
A    
b

MAU FFA
LNEY L

98765432

A
SA
E
T
A
TA

@gmail.comg
leksia & Hakan Kayar
ulmacaci

   y
@ il

   
l i

AokÇ S TÜ
RA NTEK A
NAL AKLAT

A MATUTK
LERÜGLESY

LA AÇ
YASokÇLÖ

TT ÖKK
ESEDA DNA

A METESUP
enBKAM EMGE

NETERKF
FAMTA

Y E

K S
AH
KAL
AY

E
HA

AR K E

ES
GRUBMESKÜL

R
NC

ULSRF
AF

A

SFENFAFK
YAB

T D E Y

LAEM
NYSZGNE

E
ENAN

RETTB
KLK

C
EKAL

2438 759
6

16
2 7 3 4 9 8 1 5

5193 286
1845

74
627

9
39

8 5 7 3 6 1 2 4
9271 345
8364

68
512 97

9
2
6
4
8
5
1

8619 723
2

54
8 7 6 9 5 3 1 4

4196 837
2534

25
918

8
76

7 3 5 1 9 4 2 6
3965 142
7421

87
586 39

6
9
2
5
1
7
3

329 741 58
1 3 8 2 5 4 6 7

486 537
947

91
316 82

4 6 7 5 9 8 3 2
692 183
158

45
924 67

C
U

B
J
E9

8

7

6

5

4

3 SN
KAMNALAF

TLA

A E T H

SE
KAMALKAD
ALAL

NAML
ZEN MRN

ÜT
çekerG

EM
R

KS
A
BÖ

LÖ
U

YASÇokÇLÖ
N N

LABM
ASALEE

KAFHEL
G A

EMELÜTÜ
ÜRÜ TPESA

RKEENMÜ
DECSURET

Y E
EN

AFBA
RALA

K KKMK
AAKA ED

HA AMKÇA
K MT DA

EÇNKNAR
SNATEM

A
HÂG

LU

K
DU

LE

KT
KEY

12 ÇARŞAMBA 27 OCAK 2021

ÇÖZÜMLER



KÜLTÜR SANAT
ÇARŞAMBA 27 OCAK 2021 13

A lbayrak Medya Grubu bünyesinde 
kurulan Ketebe Yayınları, üçüncü 
yılını özel bir eserle kutluyor. Ro-

mandan şiire, tarihten düşünceye, klasik 
metinlerden özel edisyon çalışmalara, tasav-
vuftan psikolojiye, geleneksel İslam sanatla-
rından modern sanata kadar pek çok alanda 
kitaplar basan yayınevi, bu kapsamda 
300'üncü eserini kitapseverlerle buluşturu-
yor. Serap Ekizler Sönmez'in kaleme aldığı 3 
cilt halindeki "Anadolu Selçuklu Sanatının 
Geometrik Dili" adlı özel eserde 23 şehirden 
64 eserin incelemesi yer alıyor. Ketebe Ya-
yınları Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve 
Serap Ekizler Sönmez, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri kapsamında tanıtımı 
dijital ortamda yapılması planlanan yayın-
evini ve "Anadolu Selçuklu Sanatının Geo-
metrik Dili" eserini anlattı. 
 
Furkan Bey, Ketebe Yayınları 2'nci  
yılını geride bıraktı ve 300'üncü eserini 
yayımlamış oldu. Sizden yayınevinin 
vizyonu ve hedefleriniz hakkında bilgi 
alabilir miyiz? Hedeflediğiniz noktaya 
ulaşabildiğinizi düşünüyor musunuz? 
"Ketebe Yayınları kuruluş aşamasında şöyle 
bir zihinsel alt yapıya sahipti. Türk kültür ve 
sanat hayatında yüksek bir irtifayı temsil 
edebilir miyiz? Bu irtifada önemli bir top-
lama ulaşabilir miyiz ve büyük bir kütüp-
hane inşa etmek mümkün olur mu? Çünkü 
benim açımdan da Ketebe Yayınları'nın ku-
ruluşuna katkı veren hocalarımızın, dostları-
mızın bakış açısıyla da durum şöyle, bir 
yayınevi kurmak demek bir kütüphane inşa 
etmekle aynı şey. İnsanlar kütüphanelerini 
kurarken titiz oluyor. Bizi, kimliğimizi, kişili-
ğimizi, ufkumuzu, vizyonumuzu temsil ede-
cek eserlere yöneliyoruz. Ketebe Yayınları da 
bir kütüphane inşa etmek istedi ve kütüpha-
nenin temel taşları arasında da özellikle 
Türk sanatını ve entelektüel vizyonumuzu, 
mirasımızı, geleneklerimizi temsil eden eser-
lerin olmasını istedik. Buna mukabil dün-
yayı da yakından takip etmek de aldığımız 
kararlardan biriydi. Bu yüzden epey eseri de 
Türkçeye çevirdik. Önümüzdeki süreçte 
kendi üretimlerimizi, yazarlarımızı, şairleri-
mizi de İngilizce, Arapça, İspanyolca gibi 
diğer dillere çevirerek dünyada dolaşıma 
sokmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmala-
rımız devam ediyor. Ketebe yüksek bir hızla 
yayın yaptı ve çabuk büyüdü. Burada çok 
büyük ve geniş bir editör kadrosu çalışıyor. 

Adı itibariyle de Ketebe, geleneksel İslam 
sanatlarına özel önem veren ve bu konuda 
bir yetkinliğe sahip olmaya başlayan bir ya-
yınevi. Bu doğrultuda Serap Hanım, Türki-
ye'de özellikle geometrik desenler ve mimari 
konusunda çalışmalarıyla hepimizin dik-
katle izlediği isimlerden birisiydi. Onun son 
iki yıl boyunca büyük bir çalışması oldu-
ğunu biliyorduk. 'Anadolu Selçuklu Sanatı-
nın Geometrik Dili' isimli bu esere talip 
olduk. 300'üncü kitap olması bizim için çok 
anlamlı. Çünkü hayal ettiğimiz, bir yayınevi 
süreli yayından farklıdır. Yıllar içerisinde ka-
deme kademe inşa edilir. Bizim için 
300'üncü kitap böyle bir eser olmalıydı 
büyük bir emeğin, belki de bir ömürlük bir 
birikimin yoğun bir çabasının sonucu." 

Mimarlık tarihine ilgim var 

Serap Hanım siz geometrik  
çizimler alanında çalışan bir  
sanatkarsınız. Bize kitabın  
detaylarından bahsedebilir misiniz? 
Sanırım geometrik desen analizine başlama 
sürecimle eşdeğer giden bir süreç kitabın 
hazırlanma süreci. Bu da yaklaşık 15 yıllık 
bir zaman. Çünkü benim ilk defa geometrik 
desenleri fark etmem mimarlık tarihine 
merak salmamla başladı. Mimarlık tarihini 
araştırma sürecinde Anadolu'daki birçok ya-
pıyı gezmek gibi bir mecburiyet hissettim. 
Gittiğim her yerde, her coğrafyada bir-iki 
saat mesafe bile olsa mutlaka yönümü 
oraya çevirip önce orayı görüp sonra gide-

ceğim noktaya gittim. Ciddi bir veri topla-
dım. Tabii İslam mimarlık tarihini araştırma 
inceleme sürecinde geometrik desenler hele 
bir de Selçuklu olunca sanatın merkezine 
oturuyor. Mimarinin de önüne geçiyor. Bu 
geometrik desenlere aslında bir süsleme un-
suru olarak herkes bakıyor ama ben bir kim-
yacı gözüyle de kimyadaki kristal 
sistemleriyle simetri gruplarının benzerliğin-
den hareketle bir bağlantı kurdum. Sonra 
basit geometrik desenlerin ufak ufak anali-
zini yapıyordum ki 15 yıl önce internet de 
yaygın değildi, geometrik desenler hakkında 
hiçkimse hiçbir şey bilmiyordu, yayın yoktu. 
Kendim el yordamıyla doğru ya da yanlış 
bir şeyleri yakalamaya çalışıyordum. Bu bi-
rikmeye başladı bir süre sonra. Uluslararası 
geometrik desenler çalıştayları tertip edildi 
2013 ve 2014'te. Bu çalıştaylarda ben danış-
man olarak yer aldım. Bu çalıştayların bana 
katkısı çok oldu. Dünyadaki birçok uzmanın 
bu alana yaptığı katkıları bizzat kendilerin-
den görmek şansına ulaştım. Bu insanların 
aslında dünyada ne kadar söz sahibi olduk-
larını da gördüm. Biz o dönemde Türki-
ye'den de bir uzman katılsın diye 
düşünüyorduk. Çok araştırdık fakat Selçuk 
Mülayim Hoca dışında kimseye ulaşamadık 
analiz konusunda. Selçuk Hoca da zaten 
analizci olmadığı için kültür tarihi bağla-
mında güzel katkıları olmuştu. Biz çok üzül-
dük analiz konusunda niçin kimse 
çalışmıyor diye. Bu bir misyon da yüklüyor 
insana. 

Geometrik gelişim önemli 

Bir araştırma merkezi kurulması, bir üniver-
sitede bunun dersinin bu metodlar üzerin-
den verilmesi benim hayalimdi. O yüzden 
doktoraya başladım. Çünkü özellikle birçok 
sempozyum, panel, şura, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'nın kent kimliği üzerine hazırladığı 
yayınlarda kent kimliğinin altı sürekli çizili-
yor. Açıkçası bir veri tabanını oluşmasını 
çok daha önemsiyordum. Yayına dönüşür 
mü dönüşmez mi onun hesabını yaparak 
yola çıkmadım fakat gelen teklif, yaptığım 
çalışmalardan bir kısmının yayına dönüş-
mesi şeklindeydi. Ben de çok mutlu oldum. 
Bilim tarihinde matematiğin gelişim süreci 
çok önemli noktalar. Tam da bu noktalarda 
geometrik desenlerin izini sürdüğünüzde ve 
onların analizini yaptığınızda kompleksleş-
meye ve yapının daha başka bir boyuta 
ulaştığı sürecin de bu yıllara karşılık geldi-
ğine şahit oluyorsunuz. Geometrinin gelişim 
süreciyle bunun sanatsal dışa vurumu olan 
geometrik desenlerin gelişim sürecinin de 
paralelliğini ben gördüğüm için bilim tarihi-
nin de çalışma alanı içerisinde olması gerek-
tiğini düşünüyorum. Ketebe'nin son 
zamanlardaki yayınlarına baktığımda bilim 
tarihi çalışmalarına, düşünce tarihi çalışma-
larında da önem verdiğini gördüm." 

Anadolu'da karış karış gezildi 

300'üncü kitap hem Ketebe Yayınları 
için hem de Serap Hanım için çok 
önemli ve kıymetli bir eser. Böyle bir 
eserin lansmanını yaşadığımız süreçte 
online yapmak durumundasınız. Hem 
lansmanın online olması hem de fiili 
olarak iş başında olamamak süreci 
nasıl etkiledi? 
Biz aslında pandemiden önce üçüncü yılı-
mıza giriş ve 300'üncü kitabımızı tanıtmak 
maksatlı büyük bir lansman hazırlığınday-
dık. İstanbul'da bir toplantı tertip edecektik 
ve buna özel bazı hazırlıklar da yapmıştık. 

Hatta Serap Hanımdan da kitabın hazırlık 
sürecini gelen misafirlerimize anlatmasını 
rica edecektik. İki yıllık, Anadolu'da karış 
karış gezilerek yapılmış bir çalışma bu. 
Onun fotoğrafları var. Bunun ortaya çıkış 
sürecini anlatan bir de fotoğraf sergimiz 
olacaktı. Tabii pandemiden dolayı bunları 
gerçekleştiremedik ve bizim için de farklı bir 
deneyim olan daha dijital bir lansmana yö-
nelmemiz gerekti. Fakat bizim enerjimizi 
açıkçası çok bozmuyor. Yayınevi olarak da 
şu anda bütün editörlerimiz ve çalışanları-
mız aynı ruh ve heyecanla evden işlerini ya-
pıyorlar. Mümkün mertebe üretmeye devam 
ediyoruz. Ketebe Yayınları’nda kitap üretme 
ve kültür hayatımıza katkı verme yönünde 
bir yavaşlama olmadı. Bu konuda da nor-
malimizi korumaya çalışıyoruz. Nasip böy-
leymiş fakat önemli olan bu yayınevini 
buraya getirmek ve en azından 300'üncü ki-
tabımızı bu kadar önemli bir eserle gerçek-
leştirmekti. Bundan dolayı da çok 
mutluyuz." 

Kitaba dönüşme süreci iki yıl oldu 

Serap Hanım, online bir lansmanla 
eseriniz tanıtılacak, bir yazar olarak 
nasıl bir heyecanınız var? 
Serap Ekizler Sönmez: "Yaptığınız çalışma-
lar gün yüzüne çıkmaya yakın zamanda sizi 
bir stres basıyor. Ciddi bir sorumluluk. Ben 
çok mutlu olamıyorum, bunu itiraf edeyim. 
'Evet ne güzel, nihayet kitabın çıkıyor' diyor-
lar. O ana kadar çıksın diye çalışıyorsunuz. 
Çünkü kitabın baskıya hazırlık süreci ve 
sonraki aşamalar çok uzun süre gerektiriyor. 
Bir yılı aşkın bir süredir baskı ve dönüşüm 
aşamasında bekleyen çalışmalar da olabili-

yor. Heyecanla bu kitabın basılacağı habe-
rini almak istiyorsunuz. Haberi aldığınızda 
çok mutlu oluyorsunuz. Lansman olayına 
gelince, tabii ki çok onurlandım. Bir taraftan 
da bu kitap bir başlangıç ve daha güzeli, 
daha büyüğü, daha kapsamlısı 10 cilde gi-
debilecek kadar geniş bir sahada sadece 3 
ciltlik bir çalışma.  
Tabii bütün bu büyüklük içerisinde sizin 
onun hangi noktasında durduğunuzu bili-
yor olmanız açıkçası kendinize de çok koca-
man anlamlar yüklemiyor. Ama çok emek 
verdiğimizi söylemeliyim. Sadece benim ça-
lışmalarımın kitaba dönüşme süreci iki yıl 
oldu. Bu süreçte kendi çektiğim fotoğrafları 
yayınevinin çıkaracağı bu çalışmada kulla-
namazdım. Çünkü fotoğraf kalitesi çok yük-
sek değildi. Sağ olsunlar her şeyin en güzeli 
olsun diye çok titizlendiler. Mehdi Öztürk ve 
Erkan Bülbül, iki profesyonel fotoğrafçı 
benim işaret ettiğim adreslere nokta nokta 
giderek, yoğun bir çalışma temposuyla fo-
toğrafladılar. Online olan şeyleri seveme-
dim, sevemiyorum da... Çünkü insan 
enerjisini seviyorum, onu fark ettim bu sü-
reçte. Derslerimde de iletişim kurduğum öğ-
rencilerimde de birlikte güzel şeyler 
yaptığınız insanlarla aynı enerjinin o ortamı 
kaplaması bence muazzam bir duygu ve çok 
insani bir şey. Yani Allah tarafından lütfedil-
miş bir şey. Güzel insanlar, güzel insanlarla 
hep bir araya geliyorlar bu enerjiyi çoğalt-
mak için. Açıkçası ben o enerjiyi sevdiğim 
için interaktif şeyleri, insanlarla bir arada ol-
mayı seviyorum. Ama tabii ki böyle bir im-
kanın olması bile bir şükür vesilemiz.  
Ben bir adım atılmış olmasından çok  
mutluyum."

Ketebe Yayınları Yayın  
Yönetmeni Çalışkan, “Bir  
yayınevi kurmak demek bir  
kütüphane inşa etmekle aynı 
şey. İnsanlar kütüphanelerini 
kurarken titiz oluyor.” dedi

BIR YAYINEVI 
KURMAK! 

Ketebe Yayınları olarak bugüne 
kadar edebiyattan tasavvufa, tarih-
ten psikolojiye birçok alanda eser 
neşrettiniz. Bundan sonra okuyucu-
larınıza neler hazırlayacaksınız? 
Ajandanızda neler var? 
Yayınevi aslında büyük bir kompozis-
yon demektir. Biz yayınladığımız kitap-
ları bir yapbozun parçaları olarak 
düşünüyoruz. Ortaya bir resim çıkması 
gerekiyor, bu yüzden dizilerimiz ve seri-
lerimiz var. Bunlara çok önem veriyo-
ruz. Çok fazla branşta yayın yaptığımız 
için ortaya tutarlı bir toplam koymamız 
gerekiyor. Ketebe Yayınları'nda böyle 
bir akıl var.  
Bundan 2-3 yıl sonra da basacağımız 
kitaplar belli, hepsini önceden çalıştık. 
Çeşitli dizilerimiz var, koleksiyon serile-
rimiz, poetika serilerimiz var. Bir sanat 
kitaplığı oluşturmak konusunda özel 
bir dikkate sahibiz. Biz sadece mimari 

üzerinden değil aynı zamanda gelenek-
sel İslam sanatlarından modern sanata 
kadar çok önemli eserleri yavaş yavaş 
yayınlayacağız. Böylece Türkiye’de sa-
natseverler için bir koleksiyon toplamı 
oluşturmuş olacağız. Zaten İslam dü-
şüncesi, felsefe, bilim, modern Batı dü-
şüncesi ve yerli edebiyat konularında 
sürekli ve yüksek bir hacimle yayın ya-
pıyoruz. Burada da bir külliyat oluş-
turma niyetindeyiz. Yazarlarımızın bir 
iki kitapları değil bütün eserlerinin bir 
külliyat toplamında olması bizim için 
çok önemli.  
Sabırla, yavaş yavaş, adım adım büyük 
bir kütüphanenin parçalarını oluşturu-
yoruz. 300'üncü kitap da bu yüzden 
büyük bir adım bizim için. Bundan 
sonra Ketebe Yayınları’nın kitapseverler 
ve sanatseverler için büyük sürprizleri 
olacak. Umarım istediğimiz noktaya 
ulaşırız. HABER MERKEZİ 

Basılacak  
kitaplar  

belli 

Furkan Çalışkan,  
“Yayınevi aslında büyük 

bir kompozisyon  
demektir. Biz yayınladı-

ğımız kitapları bir  
yapbozun parçaları  
olarak düşünüyoruz. 

Ortaya bir resim çıkması 
gerekiyor, bu yüzden  

dizilerimiz ve serilerimiz 
var. Bunlara çok önem 

veriyoruz” dedi.



M art ayında oynanacak 21 Yaş Altı 
Avrupa Şampiyonası Elemeleri 
öncesi TFF Hasan Doğan Milli 

Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 
kampta bulunan Ümit Milli Takım'da yer 
alan Erdoğan Kaya, Demirören Haber 
Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bu-
lundu. Kampın iyi şekilde devam ettiğini 
belirten Kaya, "2 gündür burada kampta-
yız. Maç oynayan arkadaşlarımız vardı, 

onlar aramıza yeni katıldı. Onların da katıl-
masıyla birlikte tam olarak çalışmalara baş-
layacağız. Ancak şu anda da iyi çalışıyoruz. 
Geçen sene 2'nci maçlarda biraz toparla-
dık. İyi bir konuma geldik. İlk maçların ar-
dından bize yakışır bir konumda değildik. 
Şimdi bu maç döneminde ilk yarıda işi sıkı 
tutup, sonlara doğru en yukarıda bitirmek 
istiyoruz. Küçük yaş gruplarından beri bir-
birimizi tanıyoruz. İyi bir arkadaşlığımız 

var. Avrupa Şampiyonası'na kalmak istiyo-
ruz" diye konuştu. 

Sergen hocayı seviyoruz 

Beşiktaş'ın iyi bir çıkış yakaladığını dile geti-
ren genç savunmacı, "Takımım şu anda iyi 
bir çıkış yakaladı. Sergen hoca çok iyi bir 
sistem oturttu takımda. Ben de takımın 
içindeyim. İnşallah ben de süre buldukça 
iyi oynamaya çalışacağım" dedi. Beşiktaş A 

Takımı'nda formayı almak istediğini vurgu-
layan Erdoğan Kaya, "Öncelikli hedefim 
Beşiktaş A Takımı'nda oynamak. Hedefim 
bu. A takımda formayı aldıktan sonra ken-
dime yeni hedefler koyarım. Ancak dediğim 
gibi önceliğim formayı almak. Sergen hoca 
çok disiplinli bir hoca. Rakibi iyi analiz 
eden, çok iyi taktikleri olan bir hoca. Bizim 
gibi altyapıdan gelmiş birisi. Bizi daha iyi 
anlayabiliyor" şeklinde konuştu. DHA
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FENERBAHÇE Kulübü'nün 4,5 
yıllık anlaşmaya vardığı Bright 
Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. 
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan 
açıklamada, "Kulübü Queens 

Park Rangers ile anlaştığımız 23 
yaşındaki kanat oyuncusu Bright 
Osayi-Samuel, İstanbul'a geldi. 
Atatürk Havalimanı Genel Ha-
vacılık Terminali'ne inen Bright 

Osayi-Samuel, sağlık kontrolle-
rinden geçtikten sonra kendisini 
4,5 sezonluğuna renklerimize 
bağlayan sözleşmeye imza ata-
cak" denildi.

TAF Başkanı Fatih Çintimar, Türk sporu-
nun lokomotif kulüplerinden biri olan 
Fenerbahçe'ye ziyarette bulunarak sarı-
lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ile bir 
araya geldi. İki başkanın görüşmesine 
öncelikle geçen hafta kaybettikleri Fener-
bahçe Spor Kulübü antrenörlerinden İb-
rahim Halil Çömlekçi için taziyelerini 
sunarak başlayan Çintimar, Ersu Şaş-
ma'nın 5.71'lik tarihi rekorundan da bah-
sederek "Hocamızı bu vesileyle bir kez 
daha rahmetle anıyorum" dedi. Başkan 
Çintimar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 
bugüne kadar atletizme verdikleri destek 
için teşekkür ederken, "Fenerbahçe, Tür-
kiye'de atletizmin en önde gelen marka-
larından biri. Bir çok yıldız atletimize 
kucak açan, onlar bünyesinde barındı-
ran, her daim atletizme yatırım yapan bir 
dünya kulübü. Bundan sonra da bu des-
teğin süreceğine inanıyoruz. Sizlere ya-
rışmalarınızda başarılar diliyorum" diye 
konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 
atletlerinin başarılarıyla gururlandıkla-
rını, sarı-lacivertli formayı atletizm pistle-
rinde onurla izlemeye devam 
edeceklerini söyledi. Koç, geçen yıl atle-
tizm liglerinde tüm kupaları topladıkları 
atletizmde yeni başarılar için heyecanlı 
olduklarını ifade etti. Görüşmede Fener-
bahçe Spor Kulübü'nün Amatör Şubeler 
Koordinatörü ve eski federasyon başkanı 
Fikret Çetinkaya da yer aldı. Çetinkaya, 
Başkan Koç'a takımlarının son duru-
muyla ilgili bilgi verdi. TAF Başkanı 
Fatih Çintimar, görüşmenin sonunda 
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'a, 
atletizme desteğinden ötürü bir şilt he-
diye etti ve kendisini sezon içinde takvimi 
uygun olduğunda yarışmalarda görmek 
istediklerini sözlerine ekledi.  

SP   R

TEŞEKKÜRLER 
ALİ KOÇ! 

OSAYİ SAMUEL FENERBAHÇE İÇİN GELDİ

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki stoperi Erdoğan Kaya, "Öncelikli hedefim Beşiktaş A Takımı'nda oynamak. Hedefim bu. A takımda 
formayı aldıktan sonra kendime yeni hedefler koyarım. Ancak dediğim gibi önceliğim formayı almak" dedi

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı 
Fatih Çintimar, Fenerbahçe Spor Kulü-
bü'nü ziyaret ederek Başkan Ali Koç ile 
görüştü. Çintimar, sarı-lacivertli camiaya 
atletizme olan büyük destekleri için min-

nettar olduklarını söyledi

BESIKTASLI GENCLER  
MUTLU

Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla  
kiraladığı Henry Onyekuru için başkan  
Mustafa Cengiz'in katılımıyla Türk Telekom 
Stadyumu'nda imza töreni düzenlendi
HENRY Onyekuru, uzun yıllar Galata-
saray forması giymek istediğini belirte-
rek, “Öncelikle tekrar burada olmaktan 
dolayı çok mutluyum. Kulübün hedefle-
rine ulaşabildiğimiz, bol gollü ve herkesi 
gururlandıran bir sezon geçirmek isti-
yorum. Burada daha uzun süre kalmayı 
umuyorum. Başkanımız, başkan yar-
dımcımız ve teknik direktörümüzle ko-
nuştum ve onlar da bana olan 
güvenlerini ifade ettiler. Her zaman ol-
duğu gibi yüzde yüzümü vermeye hazı-
rım. Daha önce söylediğim gibi 
hedefim kulüple daha fazla başarı yaka-
lamak, daha fazla kupa kazanmak ve 
taraftarlarımızı gururlandırmak. İnşal-
lah hem ligi hem Türkiye Kupası’nı ka-
zanacağız" diye konuştu. Onyekuru'nun 

önemli teklifler almasına rağmen 
Galatasaray'ı seçtiğini kaydeden 
Mustafa Cengiz ise şöyle konuştu: 
"Birileri bir laf çıkardı biliyorsu-
nuz elin oğlu, evin oğlu diye. 
Vallahi bence evin oğlu Onye-
kuru. Üçüncü defa, kendisini 
isteyen birçok takım olma-
sına rağmen ve geldiği kulübe 
çok maliyetli olmasına rağmen 
Onyekuru sağ olsun bizi ısrarla istedi. 
Dönüp bakmadı bile Türkiye’deki veya 
yurt dışındaki diğer takımların teklifle-
rine. Biz bu bağlamda gösterdiği bu sa-
hiplenme, aidiyet ve sadakat duyguları 
için kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu 
bir duruştur. Parayı tercih etmedi. Aş-
kını ve sevgisini tercih etti." DHA 

Onyekuru  
yuvasında 

MAÇIN uzatma dakikalarında kendi ka-
lesine gol atan ve daha sonra takım-
dan ayrılmak için arkadaşlarıyla 
vedalaşan Juniour Morais ile ilgili de 
ayrılığın söz konusu olmadığını ifade 
eden tecrübeli teknik adam, ''Juniour 
Morais çok tecrübeli bir oyuncu. Özel-
likle maçta gösterdiği performans çok 
iyiydi. Her futbolcunun başına gelebilir. 
Son dakikada talihsiz bir biçimde topu 
kendi ağlarımıza gönderdi ve bununla 
ilgili de kendisini sorumlu hissetti. 
Bizim takım olarak kendisine ihtiyacı-
mız var. Bizim için daha çok 
şey yapacak. Juniour 
aramızda olacak'' 
dedi. Gaziantep 
Futbol Kulübü'nün 
tesislerinde ger-
çekleşen toplan-
tıya, kulübün 
Yönetim Kurulu 
Üyesi Erhan 
Özmen, Asbaşkan 
Müslüm Özmen, 
yerel ve ulusal basın 
temsilcileri katıldı. 
Gaziantep'e geldiği için mutlu oldu-
ğunu dile getiren Pinto, takımı zamanla 
tanıyıp daha iyi işler yapacağını söy-
ledi. 

Böyle faul olmaz 

1-1 berabere kaldıkları Hatayspor 
maçı ile ilgili de hakem hataları oldu-
ğunu dile getiren Ricardo Sa Pinto, ha-
kemin maçı 2 dakika fazladan 
oynattığını ve Morais'in kendi ağlarına 
gönderdiği gol pozisyonu ile ilgili de 
golden önceki faul olmadığını söyledi. 
Pinto, ''Benim fikrime göre hakem faz-

ladan iki dakika oynattı maçı. Bunu 
ben de kimse de anlamadı. Biz bu şe-
kilde 8 puan kaybettik. O puanları kay-
betmeseydik zirvedeydik. Dün de 
şanssız bir an yaşadık. O pozisyon faul 
değildi, faul verildi ve devamı gol oldu. 
Yetkililerin bu tür şeylere dikkat etme-
sini istiyorum. Daha adaletli bir yöne-
tim istiyoruz'' şeklinde konuştu. 

Galatasaray güçlü  

Pinto, Süper Lig'in 22'nci haftasında 
kendi sahalarında oynayacakları Gala-

tasaray karşılaşmasıyla ilgili 
de maça iyi hazırlanacak-

larını söyledi. Galatasa-
ray maçına konsantre 
olduklarını anlatan 
tecrübeli teknik 
adam, maçı kazan-
mak için ellerinden 
gelen her şeyi yapa-
caklarını ifade ede-

rek, ''Şimdiye kadar 
takım ile ilgili yapılan 

transfer haberlerinin ta-
mamı yanlış. Eğer bir transfer 

yaparsak ya da herhangi bir gelişme 
olursa zaten iletişimi biz sağlarız. 
Cuma günü oynayacağımız Galatasa-
ray maçı gerçekten çok önemli. Büyük 
ve önemli bir maç olacak. Galatasaray 
gibi büyük bir kulübe karşı kesinlikle 
kazanmak istiyoruz. Kapasitemizin en 
üst seviyesinde olmamız gerekiyor. 
Onlardan da daha iyi olmamız gereki-
yor. O maç için anahtar kelime; onlar-
dan daha iyi olmak. Rakibimize çok 
saygı gösteriyoruz ama takım olarak 
terimizin son damlasına kadar müca-
dele edeceğiz'' dedi. DHA 

Gaziantep isyan etti
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BOKSA 2010 yılında başlayan  
Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları 
Avrupa Kota Müsabakaları hazır-

lıkları kapsamında Türkiye Boks Federasyo-
nunun Kastamonu'daki Kadıdağı Kamp 
Merkezi'nde antrenman yapıyor. Kariyerinde 
Türkiye şampiyonluğu, Avrupa üçüncülüğü ve 
uluslararası organizasyonlarda dereceleri bu-
lunan, 91 kiloda ringe çıkan Mücahit İlyas, 
Tokyo Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek 
için ter döküyor. Mücahit İlyas, boksa antre-
nörü sayesinde 11 yıl önce başladığını belirtti. 
Daha sonra çalışmalarını ara vermeden sür-
dürdüğünü anlatan 21 yaşındaki boksör, şun-
ları dile getirdi: "Avrupa üçüncülüğüm ile 
uluslararası organizasyonlarda şampiyonluk-
larım, ikinci ve üçüncülüklerim var. Şimdi 
yumrukları olimpiyat için sallıyorum. Hayalim 
olan olimpiyat için her gün kamp yapıyorum 
ve hayallerime biraz daha yaklaşıyorum. Kü-
çüklükten beri hayalim olan olimpiyat madal-
yasını almak için gecemi gündüzüme katarak 
çalışıyorum." Karadeniz Teknik Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 
3. sınıf öğrencisi olan Mücahit İlyas, Tokyo 
Olimpiyatları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-
19) nedeniyle bu yıla ertelendiğini hatırlattı. 
Tokyo Olimpiyatları Avrupa Kota Müsabaka-
ları'nın da yarıda kaldığına işaret eden ay-yıl-
dızlı sporcu, "Şimdi yarıda kalan olimpiyat 
elemelerine hazırlanıyoruz. İngiltere'de çalış-
malarımın karşılığını alacağım. Vizeyi alıp ül-
kemi en iyi şekilde temsil edeceğim. İlk olarak 
amacım vizeyi almak, daha sonra da ülkemize 
olimpiyatlarda madalya kazandırmak." ifade-
lerini kullandı.

Tek hedef 
madalya

Milli boksör Mücahit İlyas, Tokyo Olimpiyatları 
Avrupa Kota Müsabakaları'nda vize alarak 
olimpiyatlardan madalyayla dönmek istiyor

İlk dakikada organize gelişen Fe-
nerbahçe atağında ceza sahası dı-
şından kaleyi cepheden gören 

noktadan Valencia'nın vuruşunda top 
kaleci Doğan'da kaldı. 5. dakikada 
Kvrzic'in sağdan ortasına arka direkte 
iyi yükselen Henrique'nin kafa vuru-
şunda top yandan dışarı çıktı. 12. da-
kikada soldan Caner'in arka direğe 
ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda 
topu kontrol eden Pelkas'ın sert vuru-
şunda kaleci Doğan meşin yuvarlağı 
kornere çeldi. 20. dakikada Fener-
bahçe öne geçti. Soldan organize geli-
şen atakta ceza sahası dışında topla 
buluşan Pelkas'ın ara pasında ceza sa-
hası içi sol çaprazda kaleciyle karşı 
karşıya kalan Thiam'ın uzak direğe 
plase şutunda top ağlarla buluştu: 1-
0. 37. dakikada ceza sahası içinde 
Thiam'ın kaleye göndermek istediği 
top, altıpasın önünde Pelkas'ta aldı. 
Pelkas'ın göğsüyle yumuşatarak sol 
ayağıyla yaptığı volede meşin yuvarlak 
farklı şekilde auta gitti. 39. dakikada 
Pelkas'ın ara pasıyla ceza sahası sol 
çaprazda topla buluşan Thiam'ın 

yakın direğe vuruşunda, kaleci Doğan 
meşin yuvarlağı kornere çeldi. 

Pelkas sazı eline aldı 

52'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye 
çıkardı. Pelkas'ın şık ara pasında ceza 
sahası içi sol çaprazda topla buluşan 
Thiam, meşin yuvarlağı arka direkte 
uygun durumda bulunan Samatta'ya 
çıkardı. Samatta, topu boş kaleye 
gönderdi: 2-0. 58. dakikada sağdan 
gelişen Fenerbahçe atağında Hes 
Kablo Kayserispor savunmasının ha-
tasıyla penaltı noktası civarında topu 
önünde bulan Pelkas'ın şutunda top 
üstten auta çıktı. 64. dakikada Pel-
kas'ın ceza yayı üzerinden yerden şu-
tunda top az farkla auta gitti. 66. 
dakikada Pelkas'ın ara pasında kale-
ciyle karşı karşıya kalan Thiam'ın sol 
ayağıyla uzak direğe plasesinde kaleci 
Doğan topu kornere çeldi. 86. daki-
kada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. 
Oyuna 85. dakikada dahil olan Ade-
mi'nin savunma arkasına pasında 
penaltı noktasında topla buluşan Cis-
se'nin vuruşunda kalecinin müdahale 

ettiği top filelerle buluştu: 3-0. Karşı-
laşmayı, Fenerbahçe 3-0 kazandı. 
Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligin ilk 
yarısını 44 puanlı lider Beşiktaş'ın ar-
kasında 42 puanla 2. sırada tamam-
ladı. 

Thiam gollerine devam etti 

Fenerbahçe'nin sezon başında Kasım-
paşa'dan transfer ettiği Mame Thiam, 
son haftalardaki golcü kimliğini sür-
dürdü. Sezon başından beri genelde 
forvetin sol kanadında sahne alan Se-
negalli futbolcu, mücadelenin 20. da-
kikasında takımını öne geçiren golü 
kaydetti. Ligde uzun süre golle tanışa-
mayan ve ilk gollerini 16. haftada eski 
takımı Kasımpaşa'ya karşı kaydeden 
Thiam, MKE Ankaragücü'nün ardın-
dan Hes Kablo Kayserispor'a karşı da 
gol buldu. Thiam, bu sezon ligde  
4. golünü atmayı başardı. Senegalli 
oyuncu, 85. dakikada yerini Kemal 
Ademi'ye bıraktı. 

Samatta boş geçmedi 

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu 

Mbwana Samatta, Hes Kablo Kayse-
rispor karşısında gol atmayı başardı. 
Fatih Karagümrük maçında 2 gol kay-
deden ve daha sonra gol yollarında 
suskun kalan Samatta, mücadelenin 
52. dakikasında takımının 2. golünü 
kaydetti. 
Ligde 2 maç önce MKE Ankaragücü 
ağlarını da sarsan Samatta, bir maç 
aranın ardından yine fileleri havalan-
dırdı. Tanzanyalı golcü, ligdeki  
gol sayısını 4'e yükseltti. Samatta,  
79. dakikada yerini Papiss Cisse'ye  
bıraktı. 

Ademi 5 maç sonra 

Fenerbahçe'nin golcü oyuncularından 
Kemal Ademi, sarı-lacivertli formayı 5 
maç aranın ardından giydi. Uzun sü-
reli sakatlığı sebebiyle arkadaşlarını 
yalnız bırakan Ademi, mücadelenin 
85. dakikasında Thiam'ın yerine 
oyuna dahil oldu. Ademi, 86. daki-
kada Cisse'nin attığı golün pasını da 
verdi. 25 yaşındaki oyuncu, son ola-
rak Medipol Başakşehir'i 4-1 mağlup 
ettikleri karşılaşmada forma giymişti.

ZIRVE INADIZIRVE INADIZIRVE INADIZIRVE INADIZIRVE INADIZIRVE INADIZIRVE INADIZIRVE INADI
Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 3-0 yenen Fenerbahçe, zirve takibini sürdürdü

İNGİLTERE Premier Lig ekiplerin-
den Chelsea, teknik direktör Frank 
Lampard ile yollarını ayırdı. Lon-

dra temsilcisinden yapılan açıklamada, son 
dönemde alınan sonuçların kulüp beklentile-
rini karşılamadığı ve bu nedenle Lampard'ın 
görevine son verildiği belirtildi. "Lampard gibi 
bir kulüp efsanesiyle yolları ayırmak için asla 
iyi bir zaman olamaz." denilen açıklamada, 
uzun süren değerlendirmeler sonucu ayrılık 
kararının alındığı kaydedildi. Zor bir karar ver-
diklerini aktaran Chelsea'nin sahibi Roman 
Abramovich, 42 yaşındaki İngiliz teknik 
adama teşekkür ederek, "O, büyük dürüstlüğe 
ve yüksek iş ahlakına sahip bir adam. Ancak 
mevcut şartlar altında en iyisinin teknik direk-
tör değişikliği olduğuna inanıyoruz." ifadele-
rini kullandı. Chelsea'deki futbolculuk 
döneminde büyük başarılara imza atan Lam-
pard, 2019-2020 sezonu öncesi İngiliz eki-
binde teknik direktörlük görevine getirilmişti. 
Chelsea, söz konusu sezonu 4. sırada tamam-
lamıştı. Yaz döneminde yaptığı flaş transfer-
lere rağmen bu sezon iyi bir performans 
sergileyemeyen Chelsea, Premier Lig'de  
19. hafta sonunda 29 puanla 9. sırada yer alı-
yor. Öte yandan İngiliz basını, son olarak 
Paris Saint-Germain'i (PSG) çalıştıran Alman 
teknik direktör Thomas Tuchel'in Lampard'ın 
yerini alacağını öne sürdü.

Lampard kovuldu! 

SÜPER Lig'in 21. haftasında 
Göztepe'yi evinde 2-1 yenerek 
sezonun ilk yarısını lider ta-

mamlayan Beşiktaş, Vodafone Park'ta 
tüm kulvarlardaki en uzun galibiyet seri-
sini geliştirmeye devam ediyor. Siyah-be-
yazlı takım, 11 Nisan 2016'daki 
Bursaspor maçıyla hizmete giren Voda-
fone Park'ta teknik direktör Sergen Yalçın 
yönetiminde en uzun süreli galibiyet seri-
sine imza attı. Vodafone Park'taki son 8 
lig maçını kazanan Beşiktaş, Ziraat Tür-
kiye Kupası'ndaki iki maçta da rakiplerine 
üstünlük kurdu. Son olarak Göztepe'yi 
mağlup eden Beşiktaş, galibiyet serisini 
10 maça çıkarmayı başardı. 

Kötü başlangıcın ardından gelen seri 

Vodafone Park'taki ilk üç maçta kötü 
sonuç alan siyah-beyazlı ekip, daha 
sonra uzun bir seriye imza attı. Dolma-
bahçe'de sezonun ilk maçında Fraport 
TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan 
Beşiktaş, Avrupa Ligi ön eleme maçında 
Rio Ave karşısında da aynı sonucu al-
maktan kurtulamadı. Beşiktaş, evindeki 
üçüncü maçında ise Gençlerbirliği'ne 1-0 
mağlup oldu. Vodafone Park'taki ilk 3 

maçı bir beraberlik ve 2 yenilgiyle ta-
mamlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonra 
rakiplerine evinde beraberlik şansı dahi 
vermedi. Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup 
ederek Vodafone Park'ta bu sezonki ilk 
galibiyetini alan Beşiktaş, daha sonra 
ligde Medipol Başakşehir'i 3-2 ve Kasım-
paşa'yı 3-0 yendi. Ziraat Türkiye Kupa-
sı'nda Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 yenen 
siyah-beyazlı ekip, bu seriyi ligde Büyük-
şehir Belediye Erzurumspor (4-0), Demir 
Grup Sivasspor (3-0) ve Çaykur Rizespor 
(6-0) galibiyetleriyle sürdürdü. Kupada 
Çaykur Rizespor'u Vodafone Park'ta bu 
sefer 1-0 yenen Beşiktaş, Süper Lig'de 
Galatasaray'a 2-0 ve Göztepe'ye 2-1 üs-
tünlük kurdu. 

Daha önceki galibiyet serisi 8 maçtı 

Beşiktaş, Vodafone Park'ta tüm kulvarlar-
daki maçlara bakıldığında daha önce 2 
kez 8 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. 
Siyah-beyazlı ekip, bu serilere teknik di-
rektör Şenol Güneş yönetiminde imza 
attı. 2017-2018 sezonunda Türkiye Ku-
pası'nda Manisaspor'u 9-0 yenerek seriye 
başlayan Beşiktaş, ligde Galatasaray'ı 3-0 
ve Osmanlıspor'u 5-1 mağlup etti. Os-

manlıspor'u kupada bu sefer 4-1 yenerek 
serisini sürdüren siyah-beyazlı ekip, 
Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 2-1, kupada 
Gençlerbirliği'ni 3-1 yendikten sonra 
ligde Kardemir Karabükspor'a 5-0 ve Fe-
nerbahçe'ye 3-1 üstünlük kurdu. Beşiktaş, 
kupada Fenerbahçe ile 2-2 berabere kala-
rak bu serinin sonlanmasına engel ola-
madı. Beşiktaş, Şenol Güneş 
yönetiminde 2017-2018 ve 2018-2019 se-
zonlarını kapsayan bir periyotta olmak 
üzere Vodafone Park'ta bir kez daha 8 
maçlık galibiyet serisi yakaladı. Siyah-be-
yazlı ekip, 2017-2018'de evindeki Aytemiz 
Alanyaspor (1-0), Göztepe (5-1), Yeni 
Malatyaspor (3-1), Kayserispor (2-0), 
Demir Grup Sivasspor (5-1) maçlarını 
kazandıktan sonra, 2018-2019'un ilk 3 iç 
saha mücadelesinde Avrupa kupalarında 
B36 Torshavn'a 6-0 ve LASK'a 1-0 üstün-
lük kurdu. Ligde Akhisarspor'u 2-1 yenen 
Beşiktaş'ın 8 maçlık galibiyet serisi, An-
talyaspor karşısındaki 3-2'lik mağlubi-
yetle son buldu. 

Üst üste 12 galibiyeti var 

Beşiktaş'ın Sergen Yalçın yönetiminde 
Vodafone Park'taki lig maçlarında en 

uzun galibiyet serisine imza atmak için 
5 maça ihtiyacı bulunuyor. Şenol Gü-
neş'in teknik direktörlüğünde 2017-2018 
sezonundaki son 11 iç saha maçını kaza-
nan siyah-beyazlı ekip, 2018-2019'da ev 
sahibi olduğu ilk maçı da galibiyetle ta-
mamlayarak ligde 12 maçlık bir seri yaka-
lamıştı. Ligdeki son 8 iç saha maçında 
rakiplerine üstünlük kuran  
Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanacak 
Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor, 
Yukatel Denizlispor, Gaziantep FK ve 
Fenerbahçe maçlarını kazanırsa, bu 
rekoru da geliştirmiş olacak.

KARA KARTAL UÇUŞTA
Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde evinde tüm kulvarlardaki 
son 10 maçını kazanarak, Vodafone Park’taki en uzun galibiyet serisine imza attı

ZIRVE INADI

Ademi, 86.  
dakikada  

Cisse'nin attığı 
golün pasını da 

verdi.  
25 yaşındaki 
oyuncu, son  

olarak Medipol 
Başakşehir'i 4-1 
mağlup ettikleri 
karşılaşmada 

forma giymişti.



sivil toplum kuruluşları liderli-
ğinde uzman olan ve sanatın iyi-
leştirici gücü ile şifa bulan Ebru
Uygun, bireylerin; farkındalıklı bir
yaşam ve içsel dönüşüm yolculu-
ğuna, kendinden memnun olma-
sına, hareket etme
motivasyonunun dış etkenlerden
bağımsız olarak her şartta yüksek
olmasına, yaşama pozitif baka-
bilme alışkanlığı kazanmasına,
endişelerden uzak durarak kork-
madan hayal kurabilmesine, geli-
şim ve dönüşümü hayatının bir
parçası olarak görebilmesine,
dünya ve evrenle olan bağının
güçlenmesine, cesur, yaratıcı ve
paylaşımcı olmasına rehberlik
etmek amacı ile “Hayalini Yarat”
eğitim programının içeriğini ha-
zırladı. Kişisel gelişim açısından
çok yönlü olan bu eğitim içeriğiyle
Uygun; yaşanan tecrübelerin ak-
tarılmasını hedefliyor. Ayrıca ya-
şanmışlıklardan çıkarımları

“Dreambuilder Eğitimi” ile har-
manlayarak sunmak, katılımcıla-
rın “ben de yapabilirim, hayal
kurabilirim ve hayatı keyifle yaşa-
yabilirim” diyebilmesini sağla-
mak, yaşama bağlılıklarının
artırmak, üreterek yaşamak iste-

yenlere katkıda bulunmak da eği-
timin diğer hedefleri arasında 
yer alıyor.

Hayalini Yarat Eğitim İçeriği

Programın eğitim içeriğinde “ha-
yali keşfetmek, hayali test etmek,

hak ettiğin duygusunu artır-
mak, düşüncelere odaklan-
mak, düşünceleri doğru
kullanmak, korku ve endişe-
ler ile dost olmak, paylaş-
mak, bakış açısını
değiştirmek, affetmek, iç sesi
dinlemek, destekleyici destek,
düşünceleri eğitmek, hatalar-
dan yol görebilmek ve hayalin
hasat zamanı” konuları yer
alıyor.  

Sertifika verilecek

Program 1 Şubat’ta online sınıf
düzeninde başlıyor. Sınırlı sa-
yıda kontenjanı olan ücretli eği-
tim programına katılım için ön
koşul aranmıyor. 12 hafta, 36
gün ve toplamda 72 saat süren
eğitimin sonunda kişi kendi
durum analinizi yaparak hazırla-
dığı sunum ile dönemi bitirecek.
Başarı ile tamamlayanlar sertifika
almaya hak kazanacak. 

İRFAN DEMİR
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Sezen Aksu 2013 yılı boyunca verdiği konserle-
rinden elde edilen gelirlerin bir bölümünü TEMA
Vakfı'nın Manisa Salihli Gökköy Hatıra Orma-
nı'na aktararak 5 bin adet fidan diktirmişti. Öte
yandan, 2008 yılında değerli müzik adamları
Şerif Yüzbaşıoğlu, Onno Tunç ve Uzay Hepa-
rı'nın adlarına TEMA Vakfı'nın Antalya Döşe-
mealtı Hatıra Ormanı’na 4 bin fidan; 2015
yılında söz yazarı Aysel Gürel anısına Balıke-
sir Kepsut’ta 5 bin fidan; 2018 yılında Adile
Naşit anısına Denizli Çal ve Sundurlu saha-
sında 5 bin fidan ve 2019 yılında ise Meral
Okay anısına Tekirdağ Kızılcaterzi saha-
sında 5 bin adet fidanı toprakla buluştur-
muştu. Attila Özdemiroğlu anısına tesis
edilen saha ile birlikte Sezen Aksu katkı-
ları ile dikilen fidan miktarı 29 bine ulaştı.
TEMA Vakfı gönüllüsü Sezen Ak-
su'ya kurduğu hatıra ormanları
ile ağaçlandırma, erozyonla
mücadele ve doğal varlık-
ları koruma çalışmalarına
sağladığı katkılardan do-
layı teşekkür ederiz.

S üleymanpaşa Belediyesi ile Hak-İş
Sendikası arasındaki toplu iş sözleş-
mesi, Yahya Kemal Beyatlı Kültür

Merkezi'nde Süleymanpaşa Belediye Baş-
kanı AK Parti'li Cüneyt Yüksel ve Hizmet-
İş'e bağlı Hak-İş Sendikası Genel Başkanı
Mahmut Arslan arasında imzalandı. Beledi-
yede en düşük maaşın 3 bin 500 lira oldu-
ğunu söyleyen Başkan Yüksel, çalışanın
hakkının verilmesinden yana olduğunu be-
lirtti. Yüksel, "Kim çalışıyorsa çalıştığı kada-
rını alması gerekiyor adaletli bir şekilde. Yani
Cüneyt Yüksel'in adamı diye Ahmet'e bir
lira, birisinin adamı diye başkasına 2 lira
vermek bizim anlayışımızda yoktur. 2 bin
600 lira maaşla temizlikte çalışan kardeşim
hemen hemen aynı ağır işi yapandan belki
200 lira daha düşük maaş alıyordu, başka
temizlik işçilerine baktığımızda aynı işi
yapan birisi 2 bin 800 lira alıyordu, diğer 2
bin 600 lira alıyordu. Artık bu adaletsizlik
ortadan kalktı. Büro personeli 2 bin 600 lira
maaş alıyordu, aynı işi yapan büro personeli
3 bin 500 lira maaş alıyordu. Böyle bir şeye
gönlünüz razı olur mu? Bizim ilk işimiz

adaleti sağlamak oldu" dedi.

Yetkimizi kullandık 

Devletin verdiği yetkiyi son raddeye kadar
kullandıklarını söyleyen Yüksel, "Şuna yü-
rekten inanın; devletin bize verdiği hak, top-
lam bütçenin yüzde 40'ını aşamazsın
yönünde. Eğer ki yüzde 40'ını aşarsan bunu
hukukçulara da sorabilirsiniz, diğer beledi-
yelerde çalışan arkadaşlarınıza da sorabilir-
siniz, doğrudan fazla verdiğiniz maaş
belediye başkanına zimmet olarak çıkıyor.
Biz bu sendika sözleşmesine imza atarken
39,95'e kadar hakkımızı zorladık. Biz rakam
olarak söylüyorum; 39,95'in üzerine çıktığı-
mız yani yüzde 40'a dayandığımız an ne
personel alabiliyorsunuz ne de ekstra bir
zam verebiliyorsunuz ya da tazminat ödeye-
biliyorsunuz. Bundan sonra yaptığımız iş-
lemler doğrudan bizi zimmetle karşı karşıya

bırakıyordu. Yeni iş makineleri alıyoruz,
şoföre ihtiyacımız oluyor, temizlik kad-

rosuna personel almamız gerekiyor
birkaç noktada açığımız var. İşte

kentsel dönüşüme gireceğiz çok
acil şehir plancısı, mimar, in-

şaat mühendislerinden bir
kadro oluşturmamız ge-

rekiyor, başkanımıza
da onu anlattım.

Beni bu kadar zor-
larsanız ben per-

sonel alımında
zaten sıkıntı

yaşıyo-
rum, bu

ko-

nuda beni çok fazla sıkmayın demiştim.
Ama onun da hakkını yiyemem bu konuyla
ilgili, başkanım, 'bu adaletsizliği ortadan kal-
dıralım biz bütün hakkımızı sonuna kadar
kullanalım, siz gerekirse bakanlıktan özel
izinle personel desteği alabilirsiniz' dedi"
diye konuştu.

Yüksek maaş alınacak

Başkan Yüksel, belediyede çalışan işçilerin
artık en düşük maaşlarının aylık 3 bin 500
lira olduğunu belirterek, "Onun üzeri zaten
3 bin 600, 3 bin 700, 3 bin 800 sınıflara göre,
meslek erbabına göre, kendinizin bundan
sonra geliştirmenizi tavsiye ederim. Herkes
bu maaşı alacak ama meslek erbabı olacağı
için biz ona ekstra para vereceğiz. Biz bu
toplu iş sözleşmesini imzaladıktan sonra
herkesin kendini geliştirebileceği, çalıştıkça

daha fazlasını alabileceği, milletimize bir
verenin benden iki alacağını herkesin aklına
yazması gerekir. Biz eskiden bayramlarda 75
TL veriyorduk. Şimdi iki bayramda 500 TL
vereceğiz. Yani 75 TL olan 250 TL olmuş
oldu. Kurban ve Ramazan Bayramı'nda.
Her yıl bin TL ikramiye alacaksınız. Her yıl
1 Mayıs ikramiyesi alacaksınız. Öğrenim
gören çocuklarınız için, ilkokula giden ço-
cuklarınız için 100 TL, ortaokulda okuyan
çocuklarınız için 100 TL, lisede okuyan ço-
cuklarınız için 150 TL, üniversitede okuyan
çocuklarınız için 150 TL para alacaksınız.
Çalışanlarımızın mezuniyetlerine göre 2 yıl-
lık mezunlar maaşlarına ilaveten 50 TL, 4
yıllık mezunlar maaşına ilave 100 TL alacak.
Bir müjde daha vermiş olayım bu ücreti ala-
cak yani giriş taban ücretini alacak sadece
325 kişi gerisi tamamı yüksek maaş alacak.
Yani size verilen sosyal haklarla birlikte 3 bin
700 TL civarında cebinize para girmiş ola-
cak.  Bu rakamları hazırlarken, devletin bana
verdiği kanuni bütçenin neredeyse yüzde
100'ünü kullandım" dedi. Yüksel, sözleşme-
den kaynaklanan maaş farklarının yarın per-
sonelin hesabına yatırılacağını kaydetti.

Minik Serçe’den 
anlamlı hareket

Türkiye'nin önde gelen değerli sanatçılarından Sezen Aksu, 2016 yılında hayatını 
kaybeden besteci ve aranjör Attila Özdemiroğlu anısına TEMA Vakfı aracılığıyla Gaziantep
Atmalı sahasında 5 bin fidanlık bir hatıra ormanı oluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve

TEMA Vakfı iş birliği ile tesis edilen sahaya Meşe türü fidan dikimleri yapılacak

EN DUSUK MAAS
3 BIN 500 LIRA!

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçe Belediyesi ile Hizmet
İş Sendikası arasında imzalanan ve 650 personeli kapsayan
toplu iş sözleşmesinde en düşük işçi maaşı 3 bin 500 lira oldu

Hak- İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 
görüşmelerin hızlı bir şekilde sonuçlandığını
belirterek, "Sayın Belediye Başkanımızla yetki
süreçlerinde de görüşmüştük. Eğer bir yetkiye
itirazı olur, toplu sözleşmemiz gecikecek olursa 
arkadaşlarımızı mağdur etmeden nasıl bir yol
izleyebiliriz, arkadaşlarımızın haklarını zamanında
nasıl verebiliriz diye, istişare etmiştik. Korktuğumuz 
olmadı çok şükür. Yetki belgesinin alınmasının ardından
müzakerelerin hızla devam etmesi çok kısa bir zamanda
gerçekleşti. Bu sürecin gecikmeden haklarımızı gününde
alabilmemiz konusunda hassasiyet gösterenlere de buradan
teşekkür ediyorum" dedi.

Müzakereler 
hızlıca tamamlandı
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Süleymanpaşa Belediyesi ile 
Hak-İş Sendikası arasındaki toplu
iş sözleşmesi, Yahya Kemal Beyatlı
Kültür Merkezi'nde Süleymanpaşa

Belediye Başkanı AK Parti'li 
Cüneyt Yüksel ve Hizmet- İş'e
bağlı Hak-İş Sendikası Genel 

Başkanı Mahmut Arslan 
arasında imzalandı.

Hayalinizi yaratın!
TOÇEV’in kurucusu, sanatçı, yazar, eğitmen Ebru Uygun’un “Hayalini Yarat” eğitim
programı 1 Şubat’ta Acıbadem Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde başlıyor

200 ton hamsi yakaladılar!
Tekirdağ'dan gittikleri Karadeniz'e kıyısı olan Kırklareli Demirköy ilçesine bağlı
İğneada beldesinde avlanan balıkçılar, yaklaşık 200 ton hamsi yakaladı

tarım vE Orman Bakanlığı tarafından
İstanbul Boğazı'nın tamamında ve Kara-
deniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kum-
köy Aslan Burnu'ndan, Gürcistan sınırına
kadar olan karasularda hamsi avcılığının
28 Ocak'a kadar durdurulması üzerine
balıkçılar, yasak bölge dışında kalan Kırk-
lareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İneada
bölgesi açıklarında avlandı. Tekirdağ'dan
bölgeye giderek avlanan balıkçılardan
Eyüp Yiğiter, yaklaşık 200 ton hamsi av-

ladıklarını söyledi. Kasalarla doldurduk-
ları hamsileri kıyıya getirip, 14 kilo gelen
bir kasa hamsiyi 80 liradan sattıklarını
söyledi. Balıkçı Yiğiter, Rusya'da suların
soğuması ile Bulgaristan üzerinden İğ-
neada'ya gelen hamsi sürülerinin yaka-
landığını belirterek, Karadeniz'de hamsi
avının yasaklanmasından sonra, hamsi fi-
yatları çok artmıştı. Bugün bereketli bir av
oldu, vatandaşımız ucuz hamsi yiyebile-
cek" dedi.  İRFAN DEMİR

EsEnyurt'ta so-
kakta doğum yap-
makta güçlük
çeken bir kedinin,
Esenyurt Beledi-
yesi veterinerlik
biriminde görevli
ekipler tarafından
yapılan sezaryan
sonucu 2 sağlıklı
yavrusu dünyaya
geldi. Yavruların
ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Esenyurt Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü
ekiplerine gelen bir ihbarda, bir kedinin sokakta
doğum yapmakta güçlük çektiği bildirildi. Harekete
geçen ekipler, kediyi Esenyurt Belediyesi'nin Mo-
dern Hayvan Bakımevine getirdi. Burada veteriner
hekim Ali Muhammed Alagöz tarafından yapılan
başarılı sezaryen ile kedinin doğum yapması sağ-
landı. Yeni doğan 2 kedinin ve annenin sağlık du-
rumlarının iyi olduğu bildirildi.

Esenyurt 
imdada yetişti

EsEnyurt'ta Lüleburgaz Belediyesi, kimi sa-
hipleri tarafından unutulmuş, kimi de bilerek bı-
rakılmış atıl durumdaki tehlike saçan hurda
araçlardan 29’unu belediyeye ait hurda araç top-
lama alanına kaldırdı. Zabıta Müdürlüğü ekiple-
rinin gerçekleştirdiği hurda araç toplama
çalışması önümüzdeki süreçte de devam edecek.
Lüleburgaz Belediyesi, kent genelinde sahipleri
tarafından bırakılmış ya da unutulmuş hurda
araçları toplamaya devam ediyor. Zabıta Mü-
dürlüğü’ne bağlı ekiplerin önce uyarı yaptığı ar-
dından da Kasım ayında başladığı hurda araç
toplama çalışmaları kapsamında kent genelin-
deki 29 hurda araç toplandı. Çekici ve vinç yardı-
mıyla uzun
yıllar bu-
lundukları
yerden 
kaldırılan
araçlar, be-
lediyeye ait
hurda araç
toplama
alanına 
bırakıldı.

Unutulan 
araçlar kaldırıldı


