
MHP Lideri Bahçeli, HDP'nin
soykırım açıklamasına çok sert

tepki gösterdi. “HDP'nin kapısına 
hukukun mührü vurulmalıdır. Bu
parti görünümlü kanlı şebeke kapatıl-
malıdır” diyen Bahçeli, CHP Lideri
Kılıçdaroğlu'na da “HDP'ye tek bir
laf etmedi, edemedi. Hiç mi utanmı-

yor Allah'tan
korkmuyorsun?
Bu CHP'yi ne
hallere düşür-
dün. Kendini
nasıl pazarladın,
kimlere hangi
sözlere aldın?”
sözleriyle 
yüklendi.
I SAYFA 7

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün kurmayları

ile birlikte tam kapanma kararını de-
ğerlendirdi. 18 günlük kapanma için
ilçede ek tedbirler alacaklarını ifade
eden Akgün, “Bu süreçte kamu 
hizmetleri aksatılmayacak. Sosyal
yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşla-
rımıza ulaştırılacak. Yaşlı ve evlerin-
den çıkamayan vatandaşlarımız
mağdur edilme-
yecek. İlk 
gününde 
başlattığımız
mücadele ve 
aldığımız 
tedbirleri bu 
süreçte de kesin-
tisiz devam etti-
receğiz” dedi.
I SAYFA 4
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Kimse mağdur
edilmeyecek!
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HDP’YE SOYKIRIM TEPKİSİ

Bu kanlı şebeke
kapatılmalıdır!
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TAM KAPANMA ÖNLEMLERİ

Bağcılar’da kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Ç.’nin
kolundaki bilezikleri gasp etti. Yaşlı kadını eşarpla boğmaya çalışan cani öğretmen sonrasında ise
yaktı. Hastanede tedavi altına alınan Gülcemal Ç.’nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Olay Bağcılar Güneşli Mahalle-
si'nde önceki gün meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kreş öğretmeni 34 ya-
şındaki Gözde A. aynı apartmanda kaldığı
komşusu 71 yaşındaki Gülcemal Ç., kolun-
daki bilezikleri gasp etti. Gözde A. daha
sonra yaşlı kadını boğmaya çalıştı. Bu-
nunla da yetinmeyen Gözde A., Gülcemal
Ç.'yi yaktı. Olayla ilgili soruşturma başla-
tan polis ekipleri, Gözde A.'yı gözaltına
aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan
Gözde A. tutuklandı. Durumu ağır olan
Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak tedavi
altına alındı. Tedavi gören Gülcemal Ç.'nin
hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ç Bakırköy Sulh Ceza hakimliğinde ifade
veren Gözde A. üzerine atılı suçlamaları

kabul etmediğini belirterek, “Yapmadığım bir
şey ile ilgili ne diyebilirim, mağdurla daha önce
küçük bir husumetimiz olmuştu. Damadı ile
adımı çıkartmışlar. Bundan dolayı benden ve 
ailemden özür dilediler. Bu olay bu şekilde 
kapandı. Olay günü evimde annem, babam,
kardeşim ve yeğenim ile bulunmaktaydım. 
Biz 2'inci kattayız, mağdurun bulunduğu daire
4'üncü kattadır. Bir takım psikolojik problemle-
rim nedeniyle psikoloğa gittiğim doğrudur.
Ancak ağır bir rahatsızlığım yoktur. İlaç kullan-
maktayım. Mağdurun neden benim adımı 
verdiğini anlamış değilim” dedi. I SAYFA 3

ç

CHP Lideri
Kılıçdaroğlu,

İstanbul'da yaşanan
halk ekmek kavgasına mü-

dahil oldu. Kılıçdaroğlu, “Tür-
kiye böyle bir tabloyla hiç karşı
karşıya olmadı. Bir dilim ekmeğe
savaş açtı bunlar. Tam bir ibret
tablosu” dedi. İkizdere'de devam
eden köylülerin eylemine de
değinen Kılıçdaroğlu, “Rize İkiz-

dere ilçesinde köylüler 'Köyü-
müzün taşını, toprağını, ağacını
vermeyiz' diyorlar. 'Köyümüzü
ranta teslim etmeyiz' diyorlar.
Buradan o köylü kardeşlerimin
tümüne kucak dolusu sevgileri-
mizi, saygılarımızı gönderiyoruz.
Karadeniz kadını cesurdur, ta-
şına toprağına, ağacına, orma-
nına sahip çıkar” açıklamasında
bulundu. I SAYFA 7

Hasan Akgün

İstanbul İl Müftü Yardımcısı
Hüseyin Demirhan ve Türk

Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk,
Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş 
Diyaliz Merkezi önünde ortak açık-
lama yaptı. Demirhan, “İslam dini
organ naklini teşvik etmektedir.
Organ bağışı candan cana yapılan
en büyük sadakalardandır” dedi.
Timur Erk ise,
“Camilerde
cuma günlerinde
toplanan mümin
sayısı artarsa o
zaman tabi ki
vatandaşları
daha çok bilgi-
lendirmek
lazım” diye ko-
nuştu. I SAYFA 5
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Organ bağışı en 
büyük sadakadır 

MÜFTÜLÜKTEN AÇIKLAMA

Hüseyin Demirhan

Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndaki 2 sancaktardan birinin elindeki
sancak sopası bölümü yaklaşık 2 yıldır ortada yok. Eski ve 
yeni fotoğraflar arasındaki fark gerçeği ortaya çıkardı

Taksim Meydanı'ndaki
Cumhuriyet Anıtı halkın

maddi yardımlarıyla tunç ve 
betondan yapılarak 1928 yılında
bugünkü yerine yerleştirildi.
İstanbul'un simgelerinden birisi 

olan Atatürk ve silah arkadaşları-
nın yer aldığı, milli mücadele ve
Türkiye'nin modern yüzünü 
simgeleyen heykelde ayrıca 2 
sancaktar bulunuyor. Birinin
elindeki sancağın sopası iddiaya
göre 2019'da ortadan kayboldu. 
Heykele yakından bakılınca 
sancaktarın elinde kayıp sopanın
bulunması gerekirken boşluk 
olduğu görülüyor. Eski ve yeni
çekilen fotoğraflar da farkı açıkça
ortaya koyuyor. I SAYFA 9
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Kemal
Kılıçdaroğlu

İŞKENCEDERE’DE 
DOĞA KATLiAMI!
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Rize'de Lojistik Merkez
ve Liman projesinin

inşa edileceği deniz üzerindeki
alanın dolgusu için 16 milyon
tona yakın taş alınması karar-
laştırılan İkizdere İşkencedere
Vadisinde taş ocağı açılacak
olmasına yöre halkını tepkisi
devam ediyor. Damga'ya ko-
nuşan Avukat Remzi
Kazmaz, “Yanlış proje

köylüler ve güvenlik güçlerini
karşı karşıya getirdi. Köylüler
yasal haklarını kullansınlar.
İdare mahkemesinde yürüt-
meyi durdurma için davalarını
açsınlar” dedi. I SAYFA 8
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İstanbul’un ilçelerini konuşan var mı?
Yazan var mı?
Gündeme getiren var mı?
Yok.
İstanbul’un ilçelerinin medyası 
yazmaz ise, konuşmaz ise, duyurmaz
ise, takip etmez ise!
Nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa!
Hani hep söyleriz ve 
yazarız ya.
Herkes kapısının önünü
temizlerse ortalık güllük
gülistanlık olur diye.

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Gündemde
neler var?

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9’da

TESLİMAT
BAŞLADI

İstanbul’da güneş açtı, mar-
kalı konut üreticileri müşteri-

lerinin yeni evlerinin anahtarlarını
teslim etmeye başladı. Tahincioğlu
Gayrimenkul, Nidapark Küçükyalı
projesinin Sedef etabında ve MESA,
Beykoz Çubuklu projesi Mesa Or-
man’ın ilk etabında konutları sahip-
lerine teslim ediyor. İnsay Yapı da
hemen teslim projesi Ondört Üç
Pendik’te yüzde 30 indirim yapıyor. 

ç

DAMGA EMLAK SAYFA 10’DA

Devlet Bahçeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,
Biden'ın sözde 'soykırım' ifade-

sine üç madde ile tepki göstererek,
“Siyasi, tarihi ve hukuki açıdan sayın
Biden'ın söylemi tamamen yanlış,
reddedilmesi gereken bir söylemdir.
Biden'ın yaptığı bu açıklama birden
çok şeyi sabote etmiştir. Türkiye ve

Azerbaycan ile
Ermenistan ara-
sındaki diyalog-
ların önünü
kesmiştir. Kaf-
kaslardaki nor-
malleşmeye de
maalesef büyük
bir zarar vermiş-
tir” ifadelerini
kullandı.

ç

BARIŞA BÜYÜK ZARAR VERDİ

Joe Biden birçok 
şeyi sabote etti

Ömer Çelik

HDP Eş Genel Başkanı 
Pervin Buldan, tam kapanma

kararlarına ilişkin olarak, “İktidar
yaklaşık 3 haftalık güvence ve destek-
ten yoksun kapanma kararı aldı.
İşçiye, emekçiye, esnafa desteğin 

olmadığı ka-
panma kararı.
İnsanlar taş mı
yiyecek, sizde
vicdan kalmadı
mı ya? Bu insan-
lar nasıl yaşaya-
cak, kiralarını
nasıl ödeyecek?”
diye sordu. 
I SAYFA 7
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KAPANMA ELEŞTİRİSİ

Bu insanlar
taş mı yiyecek?

Pervin Buldan

SAYFA 5Ayhan ONGUN

Taze ekmek
lüks oldu

34 YAŞINDAKİ KREŞ ÖĞRETMENİ BİLEZİKLERİNİ GASP ETTİĞİ
KOMŞUSUNU ÖNCE BOĞMAYA ÇALIŞTI SONRA YAKTI

OGRENCILERINI
ALLAH KORUMUS

YAŞLI KADININ HAYATi 
TEHLiKESi DEVAM EDiYOR

BAZI SORUNLAR NEDENiYLE 
PSiKOLOĞA GiTTiM
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2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

FOTOĞRAFLAR FARKI AÇIKÇA ORTAYA KOYUYOR

Kapanma kararının ardından 
İstanbul'da otogarda yoğunluk

başladı, bilet sistemleri kilitlendi. Yoğun-
luktan bilet bulamayanlar “Gidemeyece-
ğiz galiba, burada kaldık” derken, otobüs

firma yetkilileri ise otogarda adeta 'bay-
ram yoğunluğu' oluştuğunu ifade etti.
Manisa'ya bilet alan İsmail Tosun, 
“Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz
çocuklara, torunlara” dedi. I SAYFA 5

ç
İSTANBUL’DAN GÖÇ BAŞLADI!

Esas soykırımı 
Ermeniler yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklaması-
nın ardından, Kars Ardahan Iğdır Kültür ve Daya-

nışma Derneği'nden çok sert bir açıklama geldi. Açıklamada
esas katliamı Ermenilerin yaptığı belirtilerek, “Yaşadıkları bu
toprakları kana bulamışlardır” denildi. I SAYFA 9
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Milyon dolarlık 
dolandırıcılık!

HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

Kanser taramada
yüzde 50 azalma

İŞKENCEDERE’DE 
DOĞA KATLiAMI!

2 YILDAN BERi
SOPASI YOK!

Gündemde
neler var?



ÇocuK İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları
Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Serdar Nepesov,
22-29 Nisan Primer İmmün Yetmezlik Far-

kındalık Haftasında bağışıklık eksikliğine ilişkin önemli
açıklamalarda bulundu. Dr. Nepesov, “Bağışıklık sistemi
veya immün sistem, bireyi çevresindeki milyonlarca mik-
roorganizmaya karşı koruyan; birçok çeşitli patojenin
yanı sıra kanser hücrelerini ve vücudumuza giren ya-
bancı nesneleri tanıyıp yok eden karmaşık bir savunma
sistemidir” diye konuştu.

Karşımıza kanserle çıkabilir

400’den fazla kalıtsal primer immün yetmezlik hastalığı
bulunduğuna değinen Dr. Nepesov, “Bağışıklık sistemi
yetmezliği, immün sisteminin bir veya daha fazla bileşe-
ninde kalıtsal eksiklik veya işlevsel bozukluğu sonucu
oluşan hastalıktır. İmmün yetmezlik hastaları tekrarla-
yan, ağır ve inatçı enfeksiyonların yanı sıra otoimmünite
ve kanser ile de karşımıza çıkabilir. Günümüze kadar
400'den fazla kalıtsal primer immün yetmezlik hastalığı
tanımlanmıştır. Dünyadaki sıklığı tam bilinmemekle bir-
likte, genel toplumda 10 binde 1, ülkemizde ise 10 binde
3 civarında olduğu bilinmektedir” ifadelerini kullandı.

Yılda kaç kere geçiriyorsunuz?

Dr. Nepesov, çocuklarda bağışıklık sisteminin yetersizli-
ğini gösteren belirtileri ise şu şekilde açıkladı: “Okula
giden veya okula giden kardeşi olan çocuğun yılda 5-6
kez grip, nezle benzeri üst solunum yolu enfeksiyonu ge-
çirmesi normal olarak kabul edilmektedir. Bir yılda sekiz-
den fazla üst solunum yolu enfeksiyonu, dörtten fazla
orta kulak enfeksiyonu, ikiden fazla ağır akciğer enfeksi-
yonu geçiren kişiler ile derin doku veya organ apsesi ta-
nısı alan, bir yaşından sonra ağızda veya ciltte süreğen
mantar enfeksiyonu olan, büyüme gelişme geriliği olan
veya ailede bağışıklık sistemi bozukluğu öyküsü olan ki-
şiler bağışıklık sistemi yetersizlikleri açısından uzman bir
hekim tarafından mutlaka değerlendirilmelidir. 

Erken teşhis önemli

“Erken tanı ve tedavi hastalarda gelişebilecek organ ha-
sarını önlemede çok önemlidir” diyen Dr. Nepesov, “
Hastalığın derecesine göre immüglobulin G (IVIG) te-
davisi, gen tedavisi ve kemik iliği nakli gibi çeşitli tedavi
metotları mevcuttur. İmmunglobulin G tedavisi damar
yolundan veya cilt altı şeklinde uygulanır ve önemli dere-
cede hastalarda enfeksiyon sıklığını azaltır. Kemik iliği
nakli veya gen tedavisi ile tam kür tedavi sağlanmakta-
dır.” şeklinde konuştu.

Bağışıklık eksikliği belirtileri

Bağışıklık sistemi yetersizliği; bağışıklık sisteminin her-
hangi bir parçasının çalışmaması ya da doğuştan olma-
ması nedeni ile görülen hastalıklar grubudur. Bağışıklık
sisteminin etkilenen kısmına göre hastaların başvuru ya-
kınmaları değişebilir. Genellikle yaşamın erken dönemle-
rinde bulgu verse de geç çocukluk hatta erişkin yaşta da
yakınmalara rastlayabiliyoruz. Genel olarak hastalar sık
tekrarlayan enfeksiyonlar nedeni ile başvururlar. Bu en-
feksiyonlar, orta kulak enfeksiyonu, sinüzit, zatürre,
ishal, cilt veya doku apseleri, uzun süren ağızda pamuk-
çuk oluşumları, menenjit gibi ağır hastalıklar şeklinde
olabilir. Enfeksiyon hastalıklarının antibiyotik tedavisine
beklenen yanıtı vermemesi durumunda, uzun süreli ve
damardan antibiyotik kullanımına ihtiyaç duyulabilmek-
tedir. Enfeksiyon hastalıkları dışında, hastada büyüme-
gelişme geriliği ve canlı aşılar ile enfeksiyon bulgularının
oluşmasının yanı sıra ailede benzer öyküsü olan hastala-
rın varlığı, birden fazla bireyde özellikle lenf bezi kanseri
varlığı, kardeş ölüm öyküsü, anne-baba arasında akra-
balık durumları, bağışıklık yetersizliği düşünülen tüm
hastalara sorulmalıdır. Erken tanı ve etkin tedavi ile, has-
taların hayat kalitesinin arttırılması ve daha sonraki yıl-
larda oluşabilecek organ hasarlarının ve ölümün önüne
geçilmesi mümkün olabilmektedir.
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KANSER TARAMADA 
YUZDE 50 AZALMA
K anser taramaları erken tanının

en önemli parçasıdır. Ancak
2019 yılı ile birlikte hayatımıza

giren Covid-19 Pandemisi, diğer birçok
şey gibi kanser taramalarının da düzenli
yapılmasını olumsuz etkiledi. İnsanlar
virüs korkusu nedeniyle sağlık taramala-
rını ertelemeye başladı.

Yüzde 80 azaldı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa
Hastanesi Onkoloji bölümünden Doç.
Dr. Hamza Uğur Bozbey ‘Pandemi sü-
recinde azalan kanser taramaları’ hak-
kında bilgiler verdi. Uzm. Dr. Hamza
Uğur Bozbey ‘ülkemizde kanser tarama
oranlarının %80 azaldığının altını çize-
rek, tedaviyi yarıda bırakma oranının ise
iki kat arttığını ifade etti.

Erken tanı hayat kurtarıyor

Taramalar sayesinde kanserin erken dö-
neminde yakalanması uygulanan tedavi-
leri (kemoterapi, radyoterapi, cerrahi
müdahale), tedavi sürelerini, hastanın
yaşam kalitesi ve yaşam süresi beklenti-
sini doğal olarak etkilemektedir. Ancak
ileri evrede (metastatik) yakalandığında
ise durum daha farklı olmaktadır. Eğer
bir hastaya kolon kanseri teşhisi 1. ev-
rede koyulursa hastanın % 90 sağ kalım
şansı bulunuyor. Ancak aynı hasta 4.
aşamaya kadar teşhis edilmediğinde ise
5 yıllık sağ kalım oranı %11’e düşüyor.
Bu nedenle tanı anında hangi evrede
olunduğu gerçekten önemlidir. 

Covid, engel olmamalı

2019 yılından bu yana tüm dünyada ve
ülkemizde görülen COVİD 19 pande-
misi kanser taramalarına engel olma-
malı. Bireylerin bulundukları yaş ve risk
içeriğine göre yapılması tavsiye edilen
kanser taramalarının da aksatılmaması
gerekmektedir. Tele-sağlık bir miktar işe
yarar gibi gözükse de özellikle kanser ta-
ramalarında erken teşhis için kullanılan

mamografi, kolonoskopiler, laboratuvar
testleri ve fizik muayenelerin tamamlan-
ması gerekmektedir. Bu nedenle hastala-
rın sağlık hizmeti alabilmesi için
hastanelere başvurmalarını öneriyoruz.
Hastane ve diğer sağlık merkezleri de
tetkiklerin yapıldığı fiziki alanın güvenli
kullanımı için Covid-19 prosedürlerine
uygun olarak düzenlemesi önemlidir

Oran yarı yarıya düştü

ABD yapılan bir çalışma, Ocak-Şubat
2020 tarihleri arasındaki 7 haftalık pan-
demi sürecinde hastanelerde kanser ta-

rama tetkikleri ve biyopsi işlemlerinde
büyük oranda azalma olduğu gösterdi.
300.000’e yakın hasta ile yürütülen çalış-
mada 1 Ocak 2018 ile 18 Nisan 2020 ta-
rihleri arasında haftalık olarak giriş
yapılan yeni tanı meme, kolorektal (kalın
bağırsak), akciğer, pankreas, mide ve
özofagus (yemek borusu) kanseri ICD-
10 kodları tarandı. Her kanser için orta-
lama haftalık tanı sayıları belirlendi. 

Dünya ülkelerinde oranlar

Daha sonra bu sayıları pandeminin ilk 7
haftasındaki haftalık ortalama sayısı ile

karşılaştırdılar. Çalışmada kayıt altına
alınan hastaların %7.2si Covid-19 pan-
demisi dönemindeydi. Toplam 6 kanse-
rin tümü için haftalık tanı sayısı
başlangıç dönemine kıyasla pandemi
döneminde % 50’ye yakın azaldı. Takip
kaydı veya teşhis bakımından en büyük
azalma %51,8 ile meme kanseri vakala-
rında görüldü.  Amerika dışındaki diğer
ülkelerde de durum benzerdi. Covid-19
kısıtlaması döneminde kanser şüpheli
takiplerde Hollanda’da haftalık sıklı-
ğında %40 azalma, İngiltere’de %75
azalma gözlendi.

KardiyolojiUzmanı Prof.
Dr. İyisoy, oruç tutmanın kar-
diyoprotektif (kalp koruyucu)

etkisi olduğunu söyledi. Oruç tutan kişi-
lerin yaklaşık 16 saat aç kaldığını belir-
ten İyisoy, "Bu aç kalma süresi süre
uzadıkça kandaki şeker düzeyi azalacak,
kandaki şeker düzeyi de azalınca da bu
sefer yağ hücrelerinden yağ asitleri salı-
nacak. Onlar da ketona (organik fonksi-
yonel grup) dönecek. Bütün ketonlar da
beyin dâhil olmak üzere tüm organlar
tarafından alınacak ve beslenme oradan
sağlanacak. Bu durumda uzun zaman
içinde kilo kaybı olacak. Lipid paramet-
relerinde belirgin bir düzelme olacak.
Önce kötü kolesterol dediğimiz LDL ve
trigliserid seviyeleri azalırken, iyi koleste-
rol dediğimiz HDL ve adiponektin sevi-
yeleri de artacaktır. Yağ asidi
parçalanmasının düzenlenmesinde rol
alan bir protein hormonu olan adipo-
nektin, özellikle damar sertliğini azaltıcı
etkisinin yanında, kan basıncını düzen-
leme ve insülin direncini azaltıcı (anti-
diyabetik) yönde fayda sağlayan bir
maddedir" diye konuştu.

Kalp için faydalı

Prof. Dr. İyisoy, uzun süre aç kalmanın
ilave faydaları ile ilgili de "Vücutta ate-
roskleroza yol açan inflamasyon mad-
delerini (homosistein ve CRP) azaltıyor.
O da uzun vadede kalp sağlığımızı ko-
ruma yönünde fayda sağlıyor. Oruç tut-
manın ciddi anlamda kalbi koruyucu bir
etkisi var. Ramazan ayında kalp hasta-
lıklarının azaldığını, mevcut hastalıkların
da daha fazla ilerlemeden gerilediğine
şahit oluyoruz. Bu arada oruç tutmak ile
insanlar sadece aç kalmıyor, manevi bir
huzur buluyorlar. O da olabilecek kalp
krizlerini azaltma yönünde büyük bir
avantaj sağlıyor" dedi.

Herkes oruç tutmamalı

Prof. Dr. İyisoy, herhangi bir şikayeti
yoksa bir veya iki ilaçla rahatsızlıkları

kontrol altına alınabiliyorsa bu tip kalp
hastalarının oruç tutabileceğini söyledi. 

Bu rahatsızlıklara dikkat!

İyisoy, şunları kaydetti:"Örneğin, stent
(kan damarlarındaki ve çeşitli kanallar-
daki akışı sağlamak için gerekli bölgelere
yerleştirilen metal kafes) takılmış bir
hasta sıkıntısı yoksa, ilaçlarını da iftar ve
sahur gibi bir zamanda alabiliyorsa,
orucunu çok rahat tutabilir. Bunun dı-
şında kalp yetmezliği, ritim bozukluğu
ve hipertansiyon hastaları herhangi bir
şikâyetleri yoksa ilaçlarını yine iftar ve
sahur vakitlerinde alabiliyorsa çok rahat
oruç tutabilir. Öte yandan kesin tutma-
ması gereken hastalar da var. Göğüs ağ-
rısı olup özellikle son 6 ay içinde kalp
krizi geçirmiş ya da 1 yıl içinde stent ta-
kılmış hastaların kesinlikle oruç tutma-
ması gerekir. Diğer bir hasta grubu da
kalp yetmezliği hastaları. Belirgin nefes
darlıkları varsa, özellikle yoğun bir şe-
kilde idrar söktürücü ile birlikte birçok

ilaç alıyorlarsa oruç tutmamaları lazım.
Bir diğer grup ise, ilaçlara rağmen tansi-
yonu yeteri kadar kontrol altına alına-
mamış hastalar. Bu kişilerin de oruç
tutmasını çok tavsiye etmiyoruz. Özel-
likle son 1 ay içinde ciddi hayatı tetikle-
yici aritmiler yaşayanlara da oruç
tutmamalarını tavsiye ediyoruz."

Su ve tuz kullanımı önemli

Kalp hastalarının ramazan ayında suyu
ve tuzu çok dikkatli kullanması gerekti-
ğini belirten Prof. Dr. İyisoy, "Kalp has-
taları ramazan ayında oruç tutuyorsa
mutlaka en az 1,5 litre su içmek zorun-
dalar. Özellikle lifli besinler, sebze ve
proteinden zengin gıdalar olmak üzere
sağlıklı bir beslenme yapabilirler. Fazla
yağlı, karbonhidratlı gıdaları özellikle
önermiyoruz. Çünkü bu tarz gıdalar
hem kan şekerinin düşmesine (hipogli-
semi) hem de kalbin beslenmesinin bo-
zulmasına, hatta kalp krizini tetikleyen
bir sürece sebep olabilir" dedi. 

Bağışıklık eksikliğine
işaret ediyor

Oruç tutmak kalbi koruyor
Ankara 'da Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila İyisoy, "Oruç tutmanın kalbi koruyucu bir etkisi var. Ramazan ayında kalp
hastalıklarının azaldığını, mevcut hastalıkların da daha fazla ilerlemeden gerilediğine şahit oluyoruz" diye konuştu

Kanser, vücuttaki dokulardan birine ait bir veya birkaç hücrenin normal özelliklerinin dışında bir değişim göstermesi ve kontrolsüz
çoğalması ile meydana gelmektedir. Kanser tedavisinin başarısını etkileyen en önemli unsurların başında ise erken tanı gelmektedir

Bağışıklık eksikliği ile ilgili açıklama
yapan Çocuk İmmünolojisi ve Alerji
Hastalıkları Bölümünden Dr. Öğr.
Üyesi Serdar Nepesov, aileleri uyardı

Doğal yollarla tedavi edilebilir
Kovid-19 geçiren-
lerde, birçok kalıcı
hasar oluşabildiğini

kaydeden Fitoterapi Uzmanı
Serhat Koran, bu rahatsızlıkları
doğal yollarla tedavi edebilme-
nin mümkün olduğunu söyledi.
Öncelikle beslenme, uyku ve eg-
zersiz düzenine dikkat ederek
vücudun detoks yönünün hare-
kete geçirilmesi gerektiğini dile
getiren Koran, hem vücutta olu-
şan hasarları hem de psikolojik
sorunları gidermek için tüketile-
bilecek yağ ve çay karışımları ile
ilgili bilgi verdi. Kovid-19 gibi
ağır virüsler ile mücadelenin ar-
dından uyku, beslenme ve egzer-

siz düzenine özen gösterilerek
vücudun detoks yönünden hare-
ketlendirilmesi gerektiğini kayde-
den Koran, “Şimdi koronavirüs
ve benzeri ağır virüslerden sonra
vücutta bir hasar meydana gele-
biliyor. Ağır metal-
ler, toksinler, virüs
artıkları oluyor.
Bunları vücuttan
atmak için özellikle
antioksidan özelliği
yüksek gıdaları tü-
ketmemiz gerekiyor.
Havuç, fesleğen,
kırmızı turp, zencefil
gibi C ve E vitamini
ağırlıklı besinler ola-

bilir. Yine mevsime uygun sebze
ve meyveleri tüketmek sağlıklı
olacaktır. Uyku kalitesi önemli
bir konu. Karanlık bir ortamda 7
saatlik bir uyku, melatonin hor-
monu salgısını artıracaktır. Bu

da hücre içinde biriken
toksinleri temizlemede
önemli bir rol oynuyor.
Bunun dışında dengeli
beslenip, egzersiz ya-
parak, sigaradan ve
stres uzak durarak vü-
cudu detoks yönünde
hareketlendirmede
fayda olacaktır. Ayrıca,
mutlaka günde 2-3
litre su içilmeli” dedi.



GASP KAMERADA
Yaşanan gasp olayı bir 
işyerinin kamerası 
tarafından saniye 
saniye görüntülendi. 
Görüntülerde gaspçı 
kadının apartman girişinde
oturan kadını tekmelediği
daha sonra bıçağı çekip
gasp yaptığı görülüyor. 
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iŞ adamı Hayyam Garipoğ-
lu'nun oğlu Kasım Garipoğ-
lu'na ait GKFX Financial

Services Limited Şirketi'nin Maslak'ta bu-
lunan ofisinde üst düzey yönetici olarak
görev yapan şüphelilerin, şirket müşterile-
rinin paralarını zimmetine geçirdikleri
iddia edildi. İhbar üzerine harekete geçen
ve araştırma yapan polis ekipleri, M.K.Y.,
B.K., C.Ö., V.S., S.E., ve R.E. gözaltına
aldı.

Zimmetlerine geçirmişler

Şüphelilerin, şirket müşterilerinin nakit pa-
raları ve teminat hesaplarının bir kısmını
şirket hesaplarına girmediği, aynı şekilde
muhasebe işlerini yapmadığı ve kasadan
nakit olarak zimmetlerine geçirdikleri tes-
pit edildi. Şüpheliler V.S. ve C.Ö.'nün müş-
teki şirketlere bilişim ve teknik destek
verirken diğer şüphelilerle birlikte hareket
ettikleri belirlendi. V.S., ve C.Ö.'nün, şirket-
lerin bilişim sistemlerine ve muhasebe sis-
temlerine müdahale ederek zimmetlerine
yüklü miktarda para geçirdikleri tespit
edildi. İkili şüphelinin muhasebe ve bilişim
sistemlerine yaptıkları müdahale ve bulun-
dukları pozisyon ile kendilerine olan güven
nedeniyle uzun süre bu durumun anlaşıla-
madığı öğrenildi. Zararın 29 milyon dolar
civarında olduğu kaydedilirken gözaltına
alınan şüpheliler tutuklanarak cezaevine
gönderildi. DHA

O lay geçtiğimiz günlerde Yeldeğirmeni
Mahallesi'nde meydana geldi. İddia-
lara göre Elif Öner isimli vatandaş bir

apartmanın önünde otururken hamile bir kadın
bıçağım var seni öldüreceğim" dedikten sonra
telefonlarını istedi ve sırıtarak tişörtünü kaldırıp
30 santimetre büyüklüğünde bir bıçak çıkardı.
Arkadaşı telefonunu yere fırlatınca kadının dik-
kati dağıldı ve iki kadın koşarak oradan uzak-
laştı. Aynı hamile kadın Boğa Heykeli'nin
yakınlarından bir kadına daha bıçak çekti. Yar-
dım çığlıklarını duyan polisler kadını yakaladı.
Cezayirli olduğu tespit edilen 22 yaşındaki
S.N.E.K.'yi, mağdurlar da teşhis etti. 8 aylık ha-
mile olduğu öğrenilen kadının, her gasp girişi-
minden sonra kıyafetlerini değiştirmek için bir
otel odası tuttuğu belirlendi. Kadının odasında
yapılan aramalarda çok sayıda kıyafet ve peruk
ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adli-
yeye sevk edilen kadın mahkemece ev hapsi ve-
rilerek serbest bırakıldı. 

Hamile olduğu söyleniyor

Aytekin Kaya “Bayanlar burada oturuyor.
Ondan sonra tekmeler atıyor. Telefonları gasp
etmeye çalışıyor. Kasatura, bıçak gibi bir şey çı-
karıp gasp ediyor. Sarışın zayıf bir bayandı.
Gasp ettikten sonra kaçtı. Hamile olduğu söy-
leniyor. Telefonla kaçarken karşısına çıkan va-
tandaşa da bıçağı gösterip korkutup kaçıyor"
diye konuştu. Başka bir mahalle sakini Erol
Uçak, "Cezayir asıllı bir kadınmış. Cuma ak-

şamı zannedersem burada, bizim sokağımızda
bıçaklı bir gasp olayına karışmış. İki kadının
cep telefonlarını gasp ederek aldığını öğrendim.
Galiba akli dengesi de yerinde değil aynı za-
manda hamile bir kadınmış. Otelde kaldığı söy-
leniyor" ifadelerini kullandı.

Komşularımız çok tedirgin

Uçak, "Komşularımız çok tedirginlerdi. Cep te-
lefonları filan bulundu karakolda teslim edildi
sahiplerine. Bir de rastgele zillere basıyormuş.
Apartman kapıları açılıyor oradan giriyor.
Orada sığınmaya çalışıyor. Orada kalmaya çalı-
şıyormuş. Bıçağı varmış bir de yani, göğsünde
bıçak taşıyormuş. Sonra 'Seni öldüreceğim' di-
yormuş normal değil herhalde. Önce ciddiye al-
mamışlar ama bıçağı görmüşler. Korku filmi
gibi. Size böyle normal bir insanmış gibi geli-
yor. Sen zannediyorsun bir adres soracak.
Sonra 'Seni öldürürüm' filan diyormuş. Tehdit
ediyor filan. Sonra bıçağı çıkartıp gasp ediyor."
diye konuştu. Uçak mahalle muhtarının açtığı
sosyal medya grubunda, komşularının yazdık-
larını da okudu: "Sokakta feryat figan sese
cama çıktık. Aşağı indiğimde yirmili yaşlarda iki
kız sinir krizi geçiriyor. Karnı hamile gibi bir ka-
dından göbeğinden epey büyük bir bıçak çıkar-
tıp kızların cep telefonunu almaya çalışıyor.
Birininkini alıyor, diğer kız koşuyor. Kızlar kriz
geçirdiler. Ambulansla polis çağırdık. Her ikisi
de geldi. Beş dakika önce olsaydı benim başıma
gelebilirdi." DHA

Mİlyon
Dolarlık 
dolandırıcılık!
Maslak'ta iş adamı Hayyam
Garipoğlu'nun oğlu Kasım
Garipoğlu'na ait finans
şirketinde çalışan 6 yönetici 
29 milyon dolarlık dolandırıcılık
iddiasıyla tutuklandı

arnavutKöy Merkez Mahal-
lesi Eski Edirne Asfaltı'ndaki 4
katlı apartmanın bodrum ka-

tında bulunan hırdavat deposunda önceki
gün henüz bilinmeyen bir nedenle yangın
çıktı. Yangında 1 kişi son anda kurtulur-
ken, içeride bulunan 4 kişi feci şekilde ya-
narak can verdi. Soruşturma başlatan
polis ekipleri, depo sahibi Ü.Y.'yi gözaltına
aldı. Emniyetteki ifadesinde Ü.Y.’nin, Pa-
kistan uyruklu işçisinin, 3 arkadaşını iş ye-
rine getirdiği, Ramazan ayı dolayısıyla
kalacak yerleri olmadığı için sadece de-
poda kalmasına müsaade istediği, kendisi-
nin de kalmalarına müsaade ettiğini
söylediği belirtildi. Yangında ölen 3 kişinin
Pakistan Uyruklu olduğu, bir kişinin vücu-
dunun yanması nedeniyle kimliğinin tespit
edilemediği belirtildi. Bu kişinin cesedin
kimliğinin tespiti için Adli Tıp Kurumu'na
gönderildiği öğrenildi. Öte yandan emni-
yetteki sorgusu tamamlanan depo sahibi
Ü.Y. bugün adliyeye sevk edildi. DHA

Depo
sahİbİ 
gözaltında

Türkiye'nin en ünlü 
bateristlerinden ve

bir dönem 
8. Cumhurbaşkanı 

Turgut Özal'ın 
kızı Zeynep 
Özal ile evli 

olan Asım Ekren, 
son yolculuğuna

uğurlandı

Kanser teda-
visi için bulun-
duğu

İstanbul'da dün hayatını
kaybeden Asım Ekren'e
bugün cenaze töreni dü-
zenledi. Karacaahmet Me-
zarlığı'nda pandemi
kurallarına uygun gerçek-
leştirilen törene Ekren'in
eşi Semra Ekren ve yakın-
ları katıldı. Ünlü baterist,
kılınan cenaze namazınıın
ardından Karacaahmet

Mezarlığı'nda toprağa 
verildi.

Kıbrıs'ta bir hafta yattı 

Acılı eş Semra Ekren,
"Asım, akut lösemi oldu
önce Kıbrıs'ta bir hafta
yattı tedavi gördü. Sonra
İstanbul'a gönderdiler Ça-
pa’da tedavisi devam etti.
Ancak ciğerlerinde enfeksi-
yon çok yoğundu. Bir süre
uyuttular entübe oldu. Ve
dün sabahta kalpten kay-

bettik. 11 yıl önce tekrar
lenf kanseri geçirmişti ama
atlatmıştı. Ancak şu iki ay
içerisinde kan değerleri
ciddi bir şekilde bozuldu.
Ciğerlerde olan enfeksi-
yonu atlatsaydı akut
lösemi tedavisine başlaya-
caktı. Şu an şoktayım.
Sosyal medyada sevenleri-
nin paylaştıklarına çok ba-
kamadım ancak hepsine
çok teşekkür ederim" diye
konuştu. 

Asım Ekren uğurlandı

sONUNDa 
YaKalaNDIKADIKOY’UN 

KORKULU RUYASI

Kadıköy'de 3 kadının cep
telefonlarını bıçak zoruyla

gasp eden Cezayir uyrukulu
hamile kadın yakalandı.
Bıçakla gasp bir işyerini

kamerası tarafından 
görüntülenirken, 

mahalleli yaşanan dehşet
anlarını anlattı

Kreş öğretmeni
yaşlı kadını yaktı
Bağcılar'da kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde A. komşusu olan 71 yaşındaki
Gülcemal Ç.'nin kolundaki bilezikleri gasbettikten sonra, eşarpla boğmaya
çalışıp, yaktı. Gözde. A. yakalandıktan sonra tutuklanırken, hastanede tedavi
altına alınan Gülcemal Ç.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi

Olay Bağcılar Güneşli Ma-
hallesi'nde önceki gün mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye

göre kreş öğretmeni 34 yaşındaki Gözde
A. aynı apartmanda kaldığı komşusu 71
yaşındaki Gülcemal Ç., kolundaki bile-
zikleri gasbetti. Gözde A. daha sonra
yaşlı kadını boğmaya çalıştı. Bununla da
yetinmeyen Gözde A., Gülcemal Ç.'yi
yaktı. Olayla ilgili soruşturma başlatan
polis ekipleri, Gözde A.'yı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan
Gözde A. tutuklandı. Durumu ağır olan

Gülcemal Ç., hastaneye kaldırılarak te-
davi altına alındı. Tedavi gören Gülcemal
Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği 
öğrenildi.

İlaç kullanmaktayım

Şüpheli Gözde A. emniyetteki işlemleri-
nin ardında Bakırköy Adliyesi'ne sevk
edildi. Bakırköy Sulh Ceza hakimliğinde
ifade veren Gözde A. üzerine atılı suçla-
maları kabul etmediğini belirterek, "Yap-
madığım bir şey ile ilgili ne diyebilirim,
mağdurla daha önce küçük bir husumeti-

miz olmuştu. Damadı ile adımı
çıkartmışlar. Bundan dolayı
benden ve ailemden özür diledi-
ler. Bu olay bu şekilde kapandı.
Olay günü evimde annem,
babam, kardeşim ve yeğenim ile
bulunmaktaydım. Biz 2'inci kat-
tayız, mağdurun bulunduğu
daire 4'üncü kattadır. Bir takım
psikolojik problemlerim nede-
niyle psikoloğa gittiğim doğru-
dur. Ancak ağır bir rahatsızlığım
yoktur. İlaç kullanmaktayım.
Mağdurun neden benim adımı
verdiğini anlamış değilim" dedi.
Şüpheli Gözde A., üzerine atılı
bulunan 'Kasten öldürmeye te-
şebbüs' suçunun niteliği, şüphe-
linin inkara dayalı beyanlarına
itibar edilmemiş olması ve mağ-
durun şüphelinin adını vermiş
olması sebebiyle tutuklandı.
DHA

Trafiği alT üsT eTTiler
ŞiŞli Piyalepaşa
Bulvarı'ndan 1. ve
2. çevreyolu bağ-

lantısında trafik olduğunu
gören sürücüler, geri giderek
trafiği alt üst etti. Öğle saat-
lerinden itibaren İstanbul'da

trafik yoğunluğu İBB Trafik
haritasında yüzde 65'leri
gösterdi. Okmeydanı'ndaki
trafik yoğunluğundan kaç-
mak isteyen sürücüler, geri
giderek trafiği alt üst etti. O
anlar ise kameralara yan-

sıdı. Görüntülerde, trafiği
fark eden sürücülerin geri
manevra yaparak arkadan
gelen araç sürücülerini tehli-
keye attı. Bazı sürücüler de
bu duruma korna çalarak
tepki gösterdi. DHA



B eylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ilaçlama ekipleri, Bey-
likdüzülü vatandaşların konforlu

bir yaz geçirmeleri için kayıt altına alınan
belli noktalarda periyodik olarak ilaçlama
çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi ile ortak yürütülen larva ilaç-
lama çalışması kapsamında sivrisinek ve
karasineklerin potansiyel üreme alanı ola-
rak belirlenen sulak alanlar, süs havuzları,
fosseptikler, içinde su bulunan bodrumlar,
kanalizasyon ve yağmursuyu kanalları, de-
reler ve çöp konteynerleri düzenli olarak
ilaçlanıyor. Konuyla ilgili bilgilendirme ya-
parak doğada birçok canlı yapısının değişti-
ğini ifade eden Veteriner İşleri Müdürü
Ertuğrul Tunçel, “Sivrisineklerde daha di-
rençli,  suya daha az ihtiyaç duyan ve en
ufak nemli ortamda bile üreyebilen çeşitli
türler ortaya çıkmaya başladı. Bu konuyla
alakalı üreme kaynaklarının tespitlerinin de
daha zor olduğu bu türlere karşı daha fazla
mücadele etmemiz gerekiyor. Çok daha
kolay üreyebilen yeni türelere karşı daha
tedbirli olmamamız gerekiyor. Bu anlamda
üreme kaynaklarına yönelik çalışmalarda
İBB’nin çok ciddi desteğini aldık.” ifadelerini kullandı.

Büyük bir yol kat ettik

Sivrisineklerin yaşam döngüsü içerisinde bulunan larva
döneminde verilen mücadelenin önemine değinen Tunçel
“Beylikdüzü'nde hem larva hem de covid ilaçlamalarını
paralel bir şekilde devam ettiriyoruz. Larva mücadele-
sinde büyük bir yol kat ettik. Burada amaç, 'kışlak' müca-
delede rögar ilaçlamasından kaçan kurtulan ana
uçkunların görüldükleri su noktalarında ve havuzlara bı-
raktıkları larvaların kanatlanıp karasinek olmalarını en-
gellemek. Larva ile mücadelenin en büyük ve en can alıcı
noktası budur. Mücadelenin iyi yapılması demek o yaz

sezonunun çok daha konforlu geçmesi anlamına gelir.
Sivrisinekle mücadelede önemli çıkış noktaları söz ko-
nusu. İlk olarak fiziksel mücadele, fiziksel mücadele dedi-
ğimiz su birikintilerinin ortadan kaldırılması, ikinci olarak
kimyasal mücadele. Burada ilaçlar kullanarak yapmış ol-
duğumuz çalışmalar önemli. Üçüncü olarak da kültürel
mücadele. Kültürel mücadele de toplumu bilinçlendirerek
insanların bu konuda duyarlı olmasını sağlıyoruz. Bu ko-
nuyla ilgili özellikle apartman görevlilerine yıllardır çeşitli
broşür ve afişlerle bilgilendirmeler yapmaktayız. Müdür-
lük olarak vatandaşlarımızın rahatı ve sağlığı için üzeri-
mize düşen her türlü görevi büyük bir hassasiyetle yerine
getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE HİZMET ALIMI İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1364672)

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale 
usulüyle ihale edilecektir.
1.  Üniversitenin; 
1.1.  İhaleye çıkan birimi : Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası :
1.3. Adresi : Rumelifeneri,Sarıyer Rumelifeneriyolu 

34450 Sarıyer/İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi

: Adile Hazal Yıldırım,ADYILDIRIM@ku.edu.tr
2.  İhale konusu malın;
2.1. Adı : Girişimcilik Araştırma Merkezi 2021 

Hızlandırma Programı Eğitimleri
2.2. Niteliği, miktarı ve türü : 3 adet eğitim paketi
2.3. Yapılacağı yer : KULUÇKA MERKEZİ
2.4. Süresi : 4 ay
3. İhalenin;
3.1. Numarası : NT-816
3.2. Usulü : Elektronik Açık İhale
3.3. Son başvuru tarih ve saati : 7.05.2021 12:00
3.4. İhale tarih ve saati : 7.05.2021 13:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: www.ku.edu.tr  Ana Sayfasında “İhaleler” 
sekmesinden ulaşılabilir

4.         İstenilen belgeler:
4.1.      Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname. 
4.2.      Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi 
4.3.      Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4.      İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5.      Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari
Şartnamededir.)
4.6.      Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak du-
rumda olunmadığına dair belgeler. 
4.7.      Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.8.      İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.9.      İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belge-
ler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı md. 3.5’te belirtilen internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın internet
adresinden indirilmesi zorunludur, ancak satın alma zorunluluğu yoktur.
6. İsteklilerin md. 3.5’te belirtilen adresteki Aktif İhaleler sayfasından Koç Üniversitesi İhale Başvuru Platformu’na
kayıt olmaları ve teklif dosyalarını son başvuru tarih ve saatine kadar platforma yüklemeleri gereklidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür ve aşağıda gösterilen banka hesabına
ihale numarası belirtilerek yatırılması gereklidir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132
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Beylikdüzü Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü

ilaçlama ekipleri, larva
döneminde olan sivrisinek ve

karasinek ile mücadelesini
aralıksız sürdürüyor. İlçede
bulunan tüm mahallelerde

çalışmalarına ara vermeden
devam eden ekipler, üreme
alanlarına erken müdahale

edip anaç uçkunlara karşı
ilaçlama yaparak

Beylikdüzü’nün sineksiz bir
yaz geçirmesine katkı sağlıyor

SINEKSIZ BIR 
BEYLIKDUZU

KüçüKçeKmeCe Belediyesi’nin düzenle-
diği Teknoloji ve İnternet Bağımlılığı ko-
nulu seminerde, ZOOM üzerinden canlı

yayında ebeveynlerle buluşan Uzman Psikolog Samet
Çiftçi, “Online derslerin yapıldığı, iş hayatının evden
yürütüldüğü pandemi günlerinde teknoloji ve internet
bağımlılığı arttı ve bağımlılığa bağlı olarak sağlık
problemleri baş göstermeye başladı. Bel, boyun,
eklem ağrıları, göz rahatsızlıkları ve obeziteyi yetişkin-
lerde ve çocuklarda sıkça görüyoruz. Online derse ka-
tılan öğrenciler muhakkak L pozisyonunda oturarak
ve dik bir şekilde derse bağlanmalı, yatarak veya uza-
narak teknolojik iletişime geçmemelidir" ifadelerini
kullanarak, uyarılarda bulundu. 

Herkesi tehdit ediyor

Yeni tip koronavirüsün pandemi ilan edilmesinin ar-
dından Türkiye’de yükseköğretim ve MEB’e bağlı
okullarda milyonlarca öğrenci uzaktan eğitimle ders
almaya başladı. Türkiye’de zaten yaygın olan tekno-
loji ve internet bağımlılığı, evde olduğumuz şu gün-
lerde hem çocukları hem yetişkinleri tehdit etmeye
devam ediyor. Uzman Psikolog Danışman Samet
Çiftçi teknoloji bağımlılığını tanımlayarak, yapılması
gerekenleri sıraladı ve ZOOM yayını üzerinde ebe-
veynlerin sorularını yanıtladı. Çiftçi, teknoloji bağım-
lılığını "Bir çocuk devamlı bilgisayarda vakit geçirmek
istiyorsa, aklı hep oyunlarda kalıyorsa, bu sebepten
arkadaşlarıyla arası bozuluyor, uykusuz kalıyorsa, ye-
meklerini bile ekran başında yemek istiyorsa o bir tek-
noloji bağımlısıdır. Teknolojiyi istediği gibi
kullanamazsa asabi ve öfkeli olur” diye tanımladı. 

TAM KAPANMA
ÖNLEMLERi

EKİPLER 
SAHADA 
OLACAK

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kurmayları ile 
birlikte tam kapanma kararını değerlendirdi. 18 günlük kapanma için ilçede ek 
tedbirler alacaklarını ifade eden Akgün, "Bu süreçte kamu hizmetleri aksatılmayacak.
Sosyal yardımlar ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılacak. Yaşlı ve evlerinden
çıkamayan vatandaşlarımız mağdur edilmeyecek" dedi

Covİd-19 virüsünün
artan bulaşıcılığı, top-
lum sağlığı ve kamu dü-

zeni açısından oluşturduğu riskin
yönetilmesi, salgının yayılımının
kontrol altına alınması amacıyla
alınan 2 haftalık tam kapanma ka-
rarını değerlendiren Büyükçek-
mece Belediyesi, kamu
hizmetlerinin aksamaması ve va-
tandaşların mağdur olmaması için
gereken tedbirleri aldı. Büyükçek-
mece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, belediye başkan yardımcı-
ları ve daire müdürleri ile bir araya
gelerek, 29 Nisan 2021 Perşembe
günü saat 19:00 da başlayacak ve
17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat
05:00’e kadar sürecek
tam kapanma döne-
minde alınması gere-
ken tedbirler
konusunda bilgi verdi.

Tüm kadrolar 
sahada

Kamu hizmetlerinin
aksatılmaması adına
Temizlik İşleri Mü-
dürlüğü, Fen İşleri
Müdürlüğü, Park ve
Bahçeler Müdürlüğü,
Zabıta Müdürlüğü,
Sağlık İşleri Müdür-
lüğü ve Sosyal Destek
Hizmetleri Müdür-
lüğü tam kadro ile
hizmetlerini sürdüre-
cek. 2 haftalık tam ka-

panma süresince evinden çıkama-
yan kronik hastalar, yaşlılar ve yal-
nız yaşayanların acil ihtiyaçları
belediye ekipleri tarafından önce-
likli olarak karşılanacak. İhtiyaç sa-
hibi vatandaşlar için başlatılan
Ramazan kolisi, soğan ve patates
dağıtımı da aksatılmadan
sürdürülecek.

Hizmetler aksatılmayacak

Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri,
vatandaşlardan gelen talepler doğ-
rultusunda evde sağlık ve hasta
nakil hizmeti verecek. Sağlık İşleri
Müdürlüğü Veteriner Şefliği ekip-
leri rutin olarak sürdürdüğü sokak
hayvanlarının bakımı, beslenmesi

ve tedavilerini aksatmayacak.Fen
İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri
Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler
Müdürlüğü ekipleri de ilçe gene-
linde çalışmalarını sürdürecek.

Tedbirler de devam edecek

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün, Covid-19 virü-
sünün artan bulaşıcılığı ve her
geçen gün artan vaka sayısı nede-
niyle alınan tam kapanma kararı-
nın yerinde olduğunu kaydederek;
“2 haftalık kapanma döneminde
ilçe halkımızın mağdur olmaması
için gerekli her türlü tedbirleri ala-
cağız. Bu süreçte kamu hizmetleri-
mizi de aksatmadan sürdüreceğiz.

Özellikle Ramazan
ayını da göz önünde
bulundurarak sosyal
yardımları ihtiyaç sa-
hibi vatandaşları-
mıza ulaştıracağız.
Kronik rahatsızlığı
olan, yaşlı ve evlerin-
den çıkamayan va-
tandaşlarımız
mağdur edilmeye-
cek. Büyükçekmece
Belediyesi olarak
Corona virüs salgı-
nın ilk gününde baş-
lattığımız mücadele
ve aldığımız tedbir-
leri bu süreçte de ke-
sintisiz devam
ettireceğiz” dedi.
SAVAŞ ATAK

L pozisyonunu
tavsiye etti

Kaymakamlığa hücum ettiler
'Tam kapanma' nedeniyle getirilen seyahat kısıtlamasında izin almak isteyenler, kaymakamlıklara akın etti.
Avcılar'daki kaymakamlığa bu amaçla gelenlere görevliler e-Devlet üzerinden başvuru yapmalarını önerdi

İçİşlerİ Bakanlığı tarafın-
dan yayımlanan genelgede
sokağa çıkma kısıtlaması

süresince şehirlerarası seyahatine zo-
runlu haller dışında izin verilmeye-
ceği açıklandı. Kısıtlama tarihlerinde
yolculuk etmek isteyenlere Avcılar
Kaymakamlığı'ndaki 'Açık Kapı' gö-
revlileri yardımcı olmaya çalıştı. İzin
belgesi almak isteyenlerin e-Devlet
üzerinden başvuru yapmaları gerek-
tiği belirtilirken genelgedeki husus-
lara ilişkin belgesi bulunanların
e-Devlet üzerinden İçişleri Bakanlı-
ğı'na ait e-Başvuru ve ALO 199 sis-
temleri üzerinden

valilik/kaymakamlık bünyesinde
oluşturulan Seyahat İzin Kurulları'na
iletmeleri istendi. Kaymakamlıkta
görevli Kaan Pastutmaz, genelgede

belirtilen hususları vatandaşlara tek
tek anlattıklarını, başvuru yapmala-
rına yardımcı olduklarını söyledi.
DHA

Veteri-
ner İşleri
Müdürü Er-
tuğrul Tunçel,
“Sivrisineklerde
daha dirençli,  suya
daha az ihtiyaç duyan
ve en ufak nemli ortamda
bile üreyebilen çeşitli türler
ortaya çıkmaya başladı. Bu ko-
nuyla alakalı üreme kaynaklarının
tespitlerinin de daha zor olduğu bu
türlere karşı daha fazla mücadele 
etmemiz gerekiyor” dedi. 



Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi ile İlçe Belediye-
leri arasındaki ekmek büfeleri konusu belediye
zabıtalarını karşı karşıya getirdi.

Halk Ekmek vasıtasıyla İstanbul’un özellikle dar
gelirli ailelerin yaşadığı semtlerinde açılması planla-
nan ekmek büfelerine önce İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesinde çoğunluğu elinde tutan iktidar yanlısı
meclis üyeleri karşı çıktı.

Ardından Ekmek Üreticileri Birliği ucuz ekmek
satacak bu büfelerin açılmasını engellemeye çalıştı.

Tuzu kuru iktidar yanlıları diyebilirler” ne var
canım hepsi bir ekmek değil mi?”

Evet “bir ekmek”
Açlığa mahkum ettiğiniz insanların evlerine götür-

mekte zorlandıkları o bir ekmek.
Etin yüzünü yıllardır görmeyen protein fakiri bu

insanlar ekmek ağırlıklı beslenmek zorundalar ve
onlar için ekmeği 1 lira ucuz almak bile çok önemli.

Bu fırsattan yararlanmak için kilometrelerce uzak-
tan yürüyerek gelen ve “biz de bilirik taze ekmek ye-
mesini” diye haykıran türbanlı kadının halinden
anlamazsınız siz.

Büyük olasılıkla hepinizden daha Müslüman,
inançlarına bağlı bu kadının evine günde sekiz ekmek
girse ayda 240 lira tasarruf imkanı sağlayacak.

Asgari ücretin onda birine denk gelen bu rakamlar
size çok komik gelebilir.

Ama ülkemizin içinde bulunduğu durum ne 
yazık bu!

Ve bu ülkeyi bu duruma siz getirdiniz.
Kaybolan 128 milyar doları sormuyorum.
Ülkenin tüm kaynaklarını aktardığınız beşli müte-

ahhit grubunun sildiğiniz vergi borçlarından da söz
etmiyorum.

Bu ülkeye uzun yıllar hizmet etmiş, kendi ilgi alan-
larına giren bir konuda görüş belirttikleri için ayakla-
rına elektronik kelepçe taktığınız amiralleri de
sormuyorum.

Belediyeler eliyle gerçekleştirdiğiniz ihale vurgun-
ları yetmiyormuş gibi yurt dışına para karşılığı çıkar-
dığınız insanlarda ilgilendirmiyor beni.

Kanal İstanbul projesi marifetiyle Katar’lı lara
sattığınız arazilerde değil benim derdim.

Benim derdim evine ekmek götüremeyen vatandaş.
Benim derdim, artık umudu kalmadığı için iş ara-

maktan da vazgeçmiş milyonlarca üniversite 
mezunu genç.

Benim derdim her gün toprağa verdiğimiz bir köy
dolusu covid mağduru ve onların aileleri.

Benim derdim, toprağını ekemeyen, ürünü tarlada
kalan, traktörü haczedilen köylü.

Benim derdim, bu pandemi koşullarında canları
pahasına can kurtarmak için mücadele eden ve hak-
larını ödeyemediğiniz! Sağlık emekçileri.

Benim derdim, salgın koşullarında yapılamayan
dersler nedeniyle 20 liralık saat ücretini bile vermedi-
ğiniz öğretmenler.

Yoksa ABD Başkanı Biden; niye soykırım demiş,
Cumhurbaşkanı ona niye anında karşılık vermemiş?

Muhalefet daha sert bir tavır almasını istermiş!
İktidar Kobani davasını bahane ederek HDP’ den

ve onun yöneticilerinden intikam mı almak istermiş!
Tüm bunlar yarın unutulur.
Ama evde aç, açıkta bekleyen çocukların ağlama-

ları unutulmaz.
Ümraniye de, Üsküdar’da ucuz ekmek alabilmek

için kuyruğa giren, büyük çoğunluğu da geçmişte
sana oy vermiş vatandaşın ahı unutulmaz.

Ülke açlıktan kırılıp geçiyor.
Yeni kısıtlamalarla daha da mağdur olacak esnafın

çığlığını duymazdan gelenler, okyanus ötesinden gele-
cek telefona dayamışlar kulaklarını.

Oysa kulakları sağır edecek duruma gelmiş bu çığ-
lıkların sahipleri de bu ülkenin eşit haklara sahip
yurttaşları.

Ve bu yurttaşlar er ya da geç sandığa gidecekler.
Şu an ki muhalefet hak etmese de, sizin yaptıkları-

nızdan ve dahi yapamadıklarınızdan dolayı o yok say-
dığınız, ucuz ekmeği bile çok gördüğünüz halk,
iktidarı alacak elinizden.

İnanın siyasi parti tercihleri değil onları bu denli
muhalif kılan.

Vatandaş aç,
Vatandaş işsiz,
Vatandaş mutsuz, 
Ve en önemlisi düzeleceğine yönelik umutsuz.
Aç, İşsiz, mutsuz, umutsuz bu halkı bir kez daha

kandırırız diye düşünüyorsanız, yanılırsınız.
Bu halk bir daha kandırılamayacak kadar çok 

acı çekti.
Bu halk biliyor ki, barış, demokrasi, özgürlük ol-

madan ne açlık biter ne işsizlik.

Taze ekmek lüks oldu

ISTANBUL’DAN 
GOC BASLADI!
K abine toplantısı sonrası açıklama

yapan Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, 29 Nisan 2021

Perşembe akşamı saat 19:00'dan 17
Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05:00'e
kadar tam kapanma kararı alındığını du-
yurdu. Açıklamanın ardından çok sayıda
kişi otogara akın etti. Yasak başlamadan
memleketlerine gitmek isteyenler, 15
Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğun-
luk oluşturdu. Otobüs firmaları ise bilet
satış sistemlerinin kilitlendiğini belirtti.

Biletler tükendi

Otobüs firması yetkilisi Salim Tay, "Bu-
rası hareketli sabahtan beri. Önceki za-
manlara göre bayağı bir hareketli.
Bayram havası gibi. Karar çıktı millet
kaçmaya başladı" diye konuştu. 11 yıldır
özel bir firmada otobüs şoförlüğü yapan
Taner Ergin ise, "Çoğu zaten internet
üzerinden alıyor biletlerini. Dün akşam
kararın ardından otogar bu halde görü-
yorsunuz kalabalığı. Herkes bilet arıyor.
Çoğu firmalarda zaten yer kalmadı. Tü-
kendi biletler. Site kitlendi. Kaçış başladı
diyelim" dedi.

Mecbur gideceğiz

Otogara gelenler ise dün akşam açıklanan
kararın hemen ardından bilet aldığını söy-
lerken, bazıları ise ileri tarihli biletlerini öne
çektiğini belirtti. Yoğunluktan bilet bulama-
yanlar "Gidemeyeceğiz galiba, burada kal-
dık" derken, otobüs firma yetkilileri ise bu
sabah otogarda adeta 'bayram yoğunluğu' 

oluştuğunu ifade etti. Manisa'ya bilet alan
İsmail Tosun, "Yasaklar gelince dün akşam,
gitmeye karar verdim. Mecbur memlekete
gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara.
Bayram sonuna kadar da yasak sürecek.
Mecburen gidiyoruz. Dün akşam açıklandı,
telefonla rezervasyon yaptırmıştım hemen
gittim bileti aldım. Yoksa kalacaktık burada"
şeklinde konuştu.  DHA

Kapanma kararının ardından İstanbul'da otogarda yoğunluk başladı, bilet sistemleri kilitlendi.
Yoğunluktan bilet bulamayanlar "Gidemeyeceğiz galiba, burada kaldık" derken, otobüs firma
yetkilileri ise otogarda adeta 'bayram yoğunluğu' oluştuğunu ifade etti. Manisa'ya bilet alan
İsmail Tosun, “Mecbur memlekete gideceğiz. Kaçıyoruz çocuklara, torunlara” diye konuştu

memleKeti Iğdır'a gitmek için
bilet bulamadığını söyleyen Musa
Ekici, "Yoğunluktan site kitlenmiş.
Gidemedik biz. Şu an bilet yok.
Bilmiyorum nasıl olacak. Bu gi-
dişle burada kalacağız" ifadesini
kullandı. Bir başka yolcu ise,
"Zaten gidecektim ama biraz daha
hızlandırdık. Akşam açıklandıktan
sonra kararımı hemen değiştirdim
hemen yola çıktım zaten. Mecbu-
ruz kapanma şart. Daha iyi oldu
böyle" şeklinde konuştu.

YOĞUNLUKTAN SiTE KiTLENDi

Organ bağışı en büyük sadakadır 
İstanbul İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Demirhan ve Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türk Böbrek 
Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi önünde ortak açıklama yaptı. Demirhan, “İslam dini organ naklini
teşvik etmektedir. Organ bağışı candan cana yapılan en büyük sadakalardandır” açıklamasını yaptı

istanbul İl Müftü Yardımcısı
Hüseyin Demirhan ve Türk
Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk

birlikte açıklama yaptı. Organ nakil ve bağı-
şının dinen caiz olduğu vurgulanan açıkla-
mada, pandemi döneminde organ
nakillerinde yüzde 26, nakil onayında ise
yüzde 58 oranında düşüş olduğu belirtildi.
Koronavirüs nedeniyle nakil onayı verme-
yen veya organ nakli olmayan vatandaşlara
da "Tedirginliği bırakın organ nakli yapın"
çağrısı yapıldı. Türk Böbrek Vakfı Başkanı
Timur Erk, “Pandemi öncesindeki rakam-

ların çok altına düşmüş durumda. Beyin
ölümü sonrası mevzuata göre ailedeki ya-
kınlardan onay almak söz konusu. Bu
onayı verenler yüzde 58 düşmüş durumda.
Pandemide nakiller de düşmüş durumda.
En fazla canlıdan yapılan nakillerde de
yüzde 26 düşme var” dedi.

22 bin kişi bekliyor

"Şu anda 22 bine yakın vatandaş böbrek
nakli için sıra bekliyorsa, toplam 62 bin di-
yalize giren vatandaş için ciddi bir rakam-
dır" diyen Erk, "22 bin bekleyen, 3 bin 800

böbrek nakli olan var. Niye böyle oldu, te-
dirginlik yüzünden. Hizmet verdiğimiz has-
tanenin bir katı tamamen koronalı
hastalarla dolu. Organ nakli öncesi bir
süreç var, o süreç, immünolojik testler için
doku uyumu için gerekli. Bu da bir zaman
alıyor. Zaman alan olay için bir tedirginlik
var; Hastaneye gidersem kovid kaparım
diye. Sayın Müftü Yardımcım ile ilan ediyo-
ruz ki tedirginlikler bir tarafa bırakılsın artık
gelin o ötelemiş olduğunuz organ bağışla-
rını yapın" ifadelerini kullandı. 

İş birliği yapacağız

Pandemi sonrası için de Türk Böbrek
Vakfı Başkanı Timur Erk, “Camilerde
cuma günlerinde toplanan mümin
sayısı artarsa o zaman tabi ki va-
tandaşları daha çok bilgilendir-
mek lazım. Hutbe ve vaazlarda
bu konuda iş birliği yapacağız
İstanbul İl Müftülüğü başta
olmak üzere Diyanet ile iş
birliği yapacağız" dedi.

Dinen sakıncası yok

İstanbul İl Müftü Yar-
dımcısı Hüseyin De-
mirhan da "Zaruret
durumunda, ihtiyaç
durumunda bazı
şartlara uyulmak
şartıyla, hayatı ve
hayati bir uzvi
kurtarmak
için başka çare
olmadığında
kan, doku 

ve organ nakli yolu ile tedavinin caiz ol-
duğu yani helal olduğu hükmüne varılmış-
tır. İslam dini organ nakline mani 
değildir” dedi. Demirhan, “İslam dini
organ naklini teşvik etmektedir. Organ ba-
ğışı candan cana yapılan en büyük sadaka-
lardandır. Sadaka, Allah’ın bize vermiş
olduğu bütün nimetlerden verilebilir" ifade-
lerini kullandı. DHA

Selçuk, mezarı
başında anıldı

münir Nurettin Sel-
çuk’un Aşiyan Mezar-
lığı’ndaki kabri başında

düzenlenen anma törenine İstanbul
İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun
Yılmaz, İstanbul Vali Yardımcısı
Özlem Bozkurt Gevrek ve İstanbul
Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin
Maşalı katıldı. Kur'an-ı Kerim oku-
nup, dular edilen anmanın ardından
konuşan İstanbul İl Kültür ve Turizm
Müdürü Coşkun Yılmaz, “Münir
Nurettin Selçuk, 80 yıldan fazla ya-
şamış ve gerçekten çok bereketli bir
ömür sürmüş bir sanatkarımız. Türk
musikisinin son büyük üstatlarından
biridir. Münir Nurettin Selçuk, çok
kültürlü bir aileden geliyor. Babası
şairdir. Anne tarafından ise Selçuklu-
lara mensuptur. Münir Nurettin Sel-
çuk, aynı zamanda padişah
müezzinliği yapmış bir isimdir. Gele-
neksel musikimizin yanında batı mu-
sikisinde eğitim almak için Paris’e
gitmiştir. Münir Nurettin Selçuk,
farklı alanlar önüne çıkmasına rağ-
men musikiye olan sevgisinden do-
layı farklı alanlara yönelmemiştir.
İcrasıyla, bestesiyle musikimize getir-
miş olduğu yorumla örnek bir sanat-
kardır” dedi. 

En belirleyici öncü isim

Selçuk'un kış döneminde ve gündüz-
leri beste yapmadığını belirten Yıl-
maz, “Selçuk, daha çok sabah
saatlerinde beste yaparmış. Gelenek-
sel musikimizi çok iyi bilen ve ona
yeni bir yaklaşım da getiren biridir.
Eğer bugün geleneksel Türk musiki-
miz hayatta ise Münir Nurettin Sel-
çuk, bunu en belirleyici öncü
isimlerinden biridir. Bana sorarsanız
Yahya Kemal ve Münir Nurettin Sel-
çuk ikilisi İstanbul’un kelimesi sesi ve
sedası olmuştur. Aynı zamanda
Münir Nurettin Selçuk, Behçet
Kemal Çağlar, Nedim, Fuzuli ve
Faruk Nafız Çamlıbel gibi pek çok
şairimizin şirine hayat veren isim ol-
muştur. Ama daha da önemlisi
Münir Nurettin Selçuk, İstanbul dile
getiren, İstanbul'u anlatan büyük bir
sanatkardır” dedi. 

En güçlü silah aşı
Kasım ayının
başında koro-
navirüse yaka-

landıktan sonra iyileşen
Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, Sağlık Bakan-
lığı’nın belirlediği aşı takvi-
mine göre Covid-19
aşısının ilk dozunu yap-
tırdı. Başkan Yazıcı, aşı ol-
duğu anları sosyal medya
hesabında paylaşarak
“Salgına karşı en güçlü si-
lahımız aşı” dedi.

Hep birlikte
kazanalım

Tuzla Belediye Başkanı Dr.
Şadi Yazıcı, COVİD-19
aşısının ilk dozunu yaptır-

dığı sırada yaptığı açıkla-
mada herkesi aşı olmaya
davet ederek şunları ifade
etti. “24-30 Nisan arası aşı
haftası. Bu hafta nedeniyle
ben de daha önce geçirmiş
olduğum Covid-19 ile ilgili
aşımı da şu anda oluyo-
rum ve herkese tavsiye edi-
yorum. Dünya Sağlık
Örgütü’nün ve Sağlık Ba-
kanlığımızın tasvip etmiş
olduğu aşılardan olalım ve
diğer tedbirlerle beraber
bu tedbirleri alarak, hem
bu hafta ile birlikte Covid-
19 ile savaşımızı hep bir-
likte kazanalım. Eski
günlere birlikte dönelim”
dedi. DHA

Türk musikisinin duayen ismi Münir
Nurettin Selçuk, ölümünün 40'ıncı
yılında mezarı başında anıldı. 
İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü
Coşkun Yılmaz, “Münir Nurettin
Selçuk, 80 yıldan fazla yaşamış ve
gerçekten çok bereketli bir ömür
sürmüş bir sanatkarımız" dedi



A kıncı ve Aksungur gibi Sİ-
HA'larla kısa vadede 50-55
kilometrelik menzilin sağ-

lanması bekleniyor. Mağara gibi
küçük alana sahip hedeflere taarruz
edilmek amacıyla KGK-LAB için
çalışmalar devam ediyor.

Akıllı mühimmatlar

TÜBİTAK Savunma
Sanayii Araştırma ve
Geliştirme Enstitüsü
(SAGE), Türk Silahlı
Kuvvetleri ve
ulusal/uluslararası sa-
vunma sanayisi kuru-
luşlarının ihtiyaçlarını
karşılamak üzere gü-
dümlü ve güdümsüz mühimmat
sistemleri, kritik alt sistemler ve stra-
tejik sistem platformlarının tasarım,
geliştirme, üretim ve test faaliyetle-
rini gerçekleştiriyor. TÜBİTAK SA-
GE'nin geliştirdiği sistemler
arasında KGK yer alıyor. KGK,
genel maksat bombaları MK-82
(500 lb) ve MK-83'ü (1000 lb) akıllı
mühimmata çeviriyor.

Türk Hava Kuvvetleri 
envanterine girdi

Türkiye'de ilk defa TÜBİTAK
SAGE tarafından geliştirilen KGK,

kanatları sayesinde 110 kilometre
menzile sahip bulunuyor. Mühim-
matın, Küresel Konumlama Sistemi
(KKS/GPS) ve Ataletsel Ölçerler
Birimi kullanılarak geliştirilen güdü-
müyle hava koşullarından bağımsız
olarak vuruş hassasiyeti 5 metre ve

altında gerçekleşiyor. KGK'nin, yer
testleri ile F4 ve F16 uçaklarına ser-
tifikasyonu tamamlandı. İlk üretim-
leri TÜBİTAK SAGE tarafından
gerçekleştirilen mühimmat, Türk
Hava Kuvvetleri envanterine girdi.
Seri üretimi Kale grubu tarafından
yapılan KGK’nin millileştirme çalış-
maları devam ediyor.

Test atışları başarılı

TÜBİTAK SAGE bunun yanında
KGK’nin SİHA’lar için özel versi-
yonu KGK-SİHA-82'yi geliştirdi.
KGK-SİHA-82’nin menzili, Sİ-

HA’ların yükseklik ve hız kriterlerine
bağlı olarak, şu an için 30 kilometre
ve üzerinde bulunuyor. KGK-
SİHA-82’nin ilk test atışı, 23 Ni-
san'da Sinop’ta Türk Havacılık ve
Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından
üretilen Aksungur SİHA ile 30 kilo-
metre menzile yapıldı. Başarılı test
atışında 2,5 metrelik hedef vuruş
hassasiyeti sağlandı.

KGK-LAB geliyor

Aksungur, 2 adet KGK-SİHA-82 ta-
şıma kapasitesine sahip bulunuyor.
Menzil bakımından daha yüksek
potansiyeli olan KGK’ye yönelik
TÜBİTAK SAGE ve TUSAŞ'ın ça-

lışmaları devam ediyor.
Daha önce F4 ve F16
uçaklarında operasyonel
yönden kendini kanıtlayan
KGK’nin, diğer SİHA
platformlarına takılmasına
yönelik hiçbir engel kal-
madı.

5 metrelik vuruş
hassasiyeti

KKS teknolojisi sayesinde, mesafe-
den bağımsız olarak, 5 metrelik
vuruş hassasiyeti yakalanabiliyor.
Yaklaşık 300 kilogramlık patlayıcı
etkinliği göz önüne alındığında, bu
değer fazlasıyla yeterli düzeyde bu-
lunuyor. 

Çalışmalar devam ediyor

Mağara gibi küçük alana sahip he-
deflere taarruz edilmek istendiğinde
Lazer Arayıcı Başlığa (LAB) ihtiyaç
duyuluyor. KGK-LAB için TÜBİ-
TAK SAGE’de çalışmalar devam
ediyor.

ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF YERLERDE YAĞMURSUYU KANALI YAPIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/242136
1-İdarenin
a) Adresi : Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmed Cad. No:63 

34761 ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2164435600 - 2163280107
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@umraniye.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 44 kalemden oluşan Ümraniye Geneli Muhtelif Yerlerde 

Yağmursuyu Kanalı Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : İSTANBUL/ÜMRANİYE
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

7 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 480 (DörtYüzSeksen)

takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih 

Sultan Mehmet Cad. No:63 K:9 34761 
Ümraniye / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 20.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilan-
çonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek
üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak
düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç
kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabi-
lirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağla-
nıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden
az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli
yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 ora-
nından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Bu iş için; "(A) ALT YAPI İŞLERİ - IV. GRUP: İÇME-KULLANMA SUYU VE KANALİZASYON İŞLERİ"
27961 sayılı ve 11.06.2011 tarihli RESMİ GAZETE’de yayınlanan yapım işlerinde iş deneyiminde
değerlendirilecek benzer işlere dair tebliğde yer alan A/IV grubu işler benzer iş olarak kabul
edilecektir.( A GRUBU-ALTAPI İŞLERİ IV.GRUP:İçme Kullanma Suyu ve Kanalizasyon işleri 
1-Kanalizasyon İşleri 2-Yağmursuyu Şebekeleri 3-İçme ve Kullanma suyu Şebekeleri 4-Mikrotünel 
İşleri)
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ümraniye Belediye Başkanlığı Atatürk Mah. Fatih Sultan Mehmet
Cad. No:63 K:9 Destek Hizmetleri Müdürlüğü 34761 Ümraniye / İSTANBUL adresine elden teslim edile-
bileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapı-
lan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1363747)

ÜMRANİYE GENELİ MUHTELİF YERLERDE YAĞMURSUYU KANALI YAPIM İŞİ
ÜMRANİYE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

6 28 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA EKONOMİwww.gazetedamga.com.tr

Rusya'dan Türkiye’ye kötü haber

Tüm dünyada etkisini artırarak
devam ettiren yeni tip koronavi-
rüs (Kovid-19) pandemisi ne-

deniyle birçok ülke kısıtlama kararları
alıyor. Bununla birlikte Kovid-19'a karşı
geliştirilen aşılama çalışmaları da devam
ediyor. Aşılama hızı yüksek olan ülkelerde
kademeli normalleşme yaşanırken yurt
dışı seyahatlerinde uygulanan önlemler
çoğu ülkede devam ediyor. Rusya da
Kovid-19 nedeniyle Türkiye ve Tanzan-
ya'dan gelen yolcular için iki kere korona-

virüs testi yapılmasını kararlaştırmıştı. Bu
kuralın 1 Mayıs itibariyle diğer ülkelerden
gelen tüm yolculara uygulanacağı 
bildirilmişti.

Satış yapmayın

Öte yandan Rusya Başbakan Yardımcısı
Tatyana Golikova, yeni bir açıklamada
bulundu. Tur şirketlerine seslenen Goli-
kova, yetkililer karar verene kadar 1 Hazi-
ran'dan sonraki dönem için Türkiye ve
Tanzanya'ya tur satışı yapmamaları çağ-

rısında bulundu. Rus yetkili, çağrının ne-
denini ise söz konusu ülkelerdeki 'zor epi-
demiyolojik durum' olduğunu belirtti. 

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova , tur şirketlerine çağrıda bulunarak Türkiye'ye ve 
Tanzanya'ya 1 Haziran'dan sonraki dönem için yetkililer karar verene kadar tur satışı
yapılmamasını söyledi. Çağrısının gerekçesinde ise ülkelerin 'koronavirüs durumu'na işaret etti

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR
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Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık - 
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL

Tel: 0212  886 17 94

Haber Müdürleri
Barış KIŞ

Tahsin GÜNER

İstihbarat Şefi 
Abdullah Aslan

Genel Koordinatör
Mehmet Remzi TANIŞ

YÖNETİM MERKEZİ
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Ali Burhan SİMSAR - Ayhan
İkiz - Hasan Eraslan YILDIRIM 

YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

TÜBİTAK SAGE'nin KGK'nin SİHA’lar için özel 
versiyonu olarak geliştirdiği KGK-SİHA-82 testi
başarıyla geçti. F4 ve F16 uçaklarında operasyonel
yönden kendini kanıtlayan KGK’nin, SİHA'lara
takılmasına yönelik engel kalmadı
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Esnafa ‘Tam
Kapanma’
desteği
Salgın dolayısıyla esnafa verilen gelir kaybı,
ciro kaybı, kira ve sigorta prim destekleri
tam kapanma döneminde de sağlanacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını
dolayısıyla hükümetin ticaret erbabının
yaşadığı mali kayıpların telafisi için

sağladığı gelir kaybı, ciro kaybı, kira ve sigorta
prim destekleri, perşembe akşamından itibaren
başlayacak "tam kapanma" döneminde de sürecek.

Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri

Kovid-19 salgını nedeniyle dünyanın birçok ülke-
sinde üretim ve tedarik zincirleri olumsuz etkilendi.
Salgının Türkiye'de de ortaya çıkmasıyla hayata
geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbirleri"
çerçevesinde yapılan muhtelif düzenlemeler ve
sağlanan desteklerle ticaret erbabının mali açıdan
korunması için Ticaret Bakanlığı başta olmak
üzere birçok bakanlık ve kurum tarafından kap-
samlı adımlar atıldı.

3 milyar liraya ulaştı

Salgın nedeniyle ticaret erbabının yaşadığı mali
kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira
Desteği ve Ciro Kaybı Desteği uygulamaya ko-
nuldu.Bu kapsamda, 133 meslek kolunda 3 ay sü-
reyle aylık 1000 lira olarak sağlanan "Gelir Kaybı
Desteği"nden 23 Nisan itibarıyla 1 milyon 33 bin
589 kişi yararlandı. Bu kapsamda yapılan ödeme
tutarı 3 milyar liraya ulaştı.

Gelir Kaybı Desteği

"Gelir Kaybı Desteği"ne ilişkin şartlara haiz, iş yer-
leri kira olan 160 bin 65 kişiye 3 ay süreyle büyük-
şehirlerde aylık 750 lira, diğer şehirlerde aylık 500
lira olmak üzere toplam 250 milyon 518 bin 870
lira kira desteği sağlandı.
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P artisinin grup toplantısında ko-
nuşan CHP lideri Kemal Kılıç-
daroğlu, gündeme ilişkin

açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu,
"Türkiye tarihi günler yaşıyor. Her bir
vatandaşımızın tek tek sorumluluğu
var. Bu ülkede beraber ve birlikte yaşa-
mak istiyoruz. Bu ülkenin üzerine düşe-
cek hiçbir gölgeyi kabul etmiyoruz.
Emperyal güçlerin bakışını, gölge dü-
şürmesini asla kabul etmiyoruz. Rama-
zan ayındayız. Belediyelerimize
bulunduğunuz beldede hiçbir çocuğun
yatağa aç gitmesine izin vermeyiniz
dedim. CHP’li belediyelerin olduğu
yerlerde huzuru egemen kılmak için Be-
lediye Başkanlarımız elinden geleni
yaptılar. 20-26 Nisan tarihlerinde 847
bin 164 haneye belediye başkanlarımız
ayni yardım yaptılar. 221 bin 508 ha-
neye nakdi yardım yaptılar" dedi. 

Karadeniz kadını cesurdur

"Cumhuriyet tarihimizde hiç görülme-
miş bir şey oldu" diyen Kılıçdaroğlu,
"Ekmek pahalı, vatandaş alamıyor. İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi ucuz
ekmek sağlıyor, vatandaş ucuz ekmek
alsın diye. Türkiye böyle bir tabloyla hiç
karşı karşıya olmadı. Bir dilim ekmeğe
savaş açtı bunlar. Tam bir ibret tablosu"
ifadelerini kullandı. İkizdere'de devam
eden köylülerin eylemnine de değinen
Kılıçdaroğlu, "Rize İkizdere ilçesinde
köylüler “Köyümüzün taşını, toprağını,
ağacını vermeyiz” diyorlar. “Köyümüzü
ranta teslim etmeyiz” diyorlar. Buradan
o köylü kardeşlerimin tümüne kucak
dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gön-
deriyoruz. Karadeniz kadını cesurdur,
taşına toprağına, ağacına, ormanına
sahip çıkar" açıklamasında bulundu. 

Beslenmeye ihtiyaç var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihayet
dediğini yaptığını, turizmcileri çağırıp,
kısa çalışma ödeneğinin süresini uzattı-

ğını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Doğruya
teşekkür etmek de benim görevimdir.
Doğrunun her zaman yanında ve arka-
sındayız. Yanlış olduğu zaman da eleş-
tiririz. Tam kapanma ilan edildi.
Gündelik çalışanlar var. Nasıl geçine-
cekler? Erdoğan fakire fukaraya dışarı
çıkma evinde otur dedin ama o insanla-
rın beslenmeye ihtiyacı var, yaşamaya
ihtiyacı var. Erdoğan’dan sosyal prog-
ram açıklamasını bekliyoruz" dedi

Biden gereğini yapıyor

ABD Başkanı Biden'ın sözde soykırım
açıklamasına da değinen Kılıçdaroğlu,

"22 Nisan’da bu işin siyasetçilerin
değil tarihçilerin görevi olması gerekti-
ğini anlattım. Parti sözcümüz aynı şe-
kilde bizim söylediklerimize vurgu
yaptı. Biden açıklama yaptı ve soykı-
rım sözcüğünü iki kez kullandı. Önce-
likle şunu ifade edeyim, bu Türkiye
açısından büyük bir talihsizlik. Bugüne
kadar pek çok iktidar geldi, gitti. Ama
hiçbir Amerikan başkanı 1915 olayla-
rını soykırım olarak tanımlamadı.
1915 olayları acıdır, gerekirse incelen-
melidir. Bunu politikacılar değil tarih-
çiler yapmalı. Türkiye bu konuda her
zaman hazır olduğunu ifade etti. Ar-

şivlerimizi açıyoruz, tarihçiler gelsin
baksınlar ifadelerini kullandı.
Türkiye’nin kuruluşundan bu yana
1915 olaylarını Amerika’daki hiçbir
başkan soykırım olarak tanımlamaz-
ken neden şimdi tanımladı? Bu soru
önemli. Asıl sorulması gereken soru
bu. Biden’a kızmanın bir âlemi yok. O
kendi iç politikasının gereğini yapıyor.
Biden konuştu, Erdoğan tam üç gün
sustu. Trolleri ise Erdoğan bir aslan,
çıkacak bir kükreyecek herkes duyacak
sanıyordu. Erdoğan konuştu kedi gibi
bir miyavlama sesi geldi" eleştirisinde
bulundu. 

EKMEGE KARSI
SAVAS ACTILAR
CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da yaşanan halk ekmek kavgasına müdahil oldu. Kılıçdaroğlu, "Türkiye
böyle bir tabloyla hiç karşı karşıya olmadı. Bir dilim ekmeğe savaş açtı bunlar. Tam bir ibret tablosu" dedi

Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin
olduğu yerlerde huzuru egemen
kılmak için Belediye Başkanları-
mız elinden geleni yaptılar. 20-

26 Nisan tarihlerinde 847 bin
164 haneye belediye başkanları-
mız ayni yardım yaptılar. 221 bin
508 haneye nakdi yardım yaptı-

lar" ifadelerini kullandı

Bu kanlı şebeke
kapatılmalıdır!

Partisinin grup toplantısında konuşan Bah-
çeli, 1915 olaylarına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Yıllardır Türkiye üzerinde baskı ve dayatma

aracına dönüştürülen 24 Nisan tarihi bizim için 23 Ni-
san'ın bir gün sonrasıdır. Sıradan  bir gündür. Tarihimizle
ters düşmeyeceğiz. 27 Mayıs 1915 tarihine karar altına alı-
nıp 1 Haziran 1915'te uygulamaya konulan sevk ve iskan
kanunu ile her zaman durur duyacağız. Tarihi siyasi istis-
mar konusu hale getirmek yaşanmışlıklara saygısızlıktır.
1915 olayları konusunda milletimizin yüzü ak, alnı açıktır.
Telaşa kapılmamızı gerektirecek bir hatamız, bir gafletimiz
veya suç dosyamız çok şükür yoktur. Tarihi vesikalar orta-
dadır" ifadelerini kullandı.

ASALA'ya uyduluk yapıyor

HDP Merkezi Yürütme Kurulu tarafından 24 Nisan günü
yayınlanan "Ermeni Soykırımı utancıyla yüzleşin!” başlıklı
açıklamaya da sert bir dille tepki gösteren MHP Lideri,
"Hepimiz Ermeni'yiz diyenlere açık açık sesleniyorum sizin
ne olduğunuz değil bizim sizi nasıl gördüğümüz önemlidir.
Size bakınca boşluk ve hiçlik görüyoruz ama siz bize ba-
kınca ya Talat Paşayı ya Enver Paşayı ya da Mustafa
Kemal Paşayı gördüğünüzden adımız kadar eminiz.
Çünkü biz Türk milletiyiz ve tarihimizle ayrılmaz bir bütü-
nüz. Mecliste grubu bulunan bu milletin ekmeğini yiyip,
devletin hazinesinden geçinip saltanat süren HDP'li isimli,
örgütün PKK'nın uzantısı olmasının yanında ASALA'ya
da uyduluk yaptığını cümle alem görmüştür. HDP merkez
yürütme kurulu 24 Nisan'daki sözde Ermeni soykırımının
bu topraklarda yaşandığını adaletin de bu topraklarda sağ-
lanması gerektiğini şerefsizce iddia etmiştir. Bu hainler ko-
rosu Türkiye'nin Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşmesini
istemiştir. Kürt kökenli kardeşlerim artık gözün açsın kara-
rını versin. HDP'nin kökü de kimliği de Ermeni'dir" dedi. 

HDP'ye destek olacak var mı?

"Anadolu'nun Hristiyanlıklardan arındırıldığını söyleyecek
kadar Türk ve İslam düşmanı olan bu soysuzlarla aynı ha-
vayı teneffüs etmek bile günahtır" sözleriyle HDP eleştiri-
sini sürdüren Bahçeli, "Hala demokrasi diyerek HDP'ye
destek olacak var mıdır. Bu er yuvası bu ASALA temsilcisi
hala faaliyetlerine devam mı edecektir? 6-8 Ekim olayla-
rıyla ilgili Ankara  22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün gö-
rülmeye başlayan davanın 108 sanığı için gün yüzünü
haram edecek karar çok kısa süre içinde alınmalı ve
HDP'nin kapısına hukukun mührü vurulmalıdır. Bu  parti
görünümlü kanlı şebeke kapatılmalıdır. Bunlardan hiç
kimse siyasette bulunmamalıdır.” ifadelerini kullandı.

TAŞ MI YİYECEKLER?
Buldan partisinin grup toplantısında
konuştu. Kobani davasını değerlendi-
ren Buldan, "Yalanlarla açılan dava
hukuksuzlukla başladı. Taraflı oldu-
ğunu saklamayan bir mahkeme baş-
kanı heyetinin özellikle tam bir
suçluluk psikolojisini, gerçeklerin açığa
çıkmasından duyulan korkuyu bir kez
daha gösterdi. Sanık sandalyesinde
olan HDP değildir, asıl bu kumpasın
sahipleri sanık sandalyesindedir. HDP
bu kumpas davasında yargılanan değil
yargılayan olacaktır" dedi.  "Ayakkabı
kutularında, 128 milyar dolara, Çiftlik
Bank’tan, Reza Zarrab’a yerli ve milli
vurgun düzeninin son ayağı kripto
para vurguncularıdır" diyen Buldan, "
Kriptocu yandaşlar 2 milyar dolar çı-
karak ortadan kayboldular. Bunların
hepsinin AKP’lilerle çekilmiş fotoğraf-
ları ortaya çıkmıştır. Bunların referans-
ları bellidir. Ak referans yapılmadan

kimse bu işlere giremez.  Adeta
medya-siyaset-hırsızlık üçgeni kur-
muşlar. Belediyelerimize kayyum ata-
yanların belediyelerin insan
kaçakçılığı yaptıklarını gördük. En
son Ticaret Bakanı’nın vurgunu or-
taya çıktı, görevden alındı ama hak-
kında açıldığı tek bir soruşturma
açılmadı" ifadelerini kullandfı. 

İnsanlar nasıl yaşayacak?

18 günlük kapanma kararını da de-
ğerlendiren Buldan, "Bunlar vicdan-
sız, ahlaksızdır. İktidar yaklaşık 3
haftalık güvence ve destekten yoksun
kapanma kararı aldı. İşçiye, emekçiye,
esnafa desteğin olmadığı kapanma
kararı. İnsanlar taş mı yiyecek, siz de
vicdan kalmadı mı ya? Bu insanlar
nasıl yaşayacak, kiralarını nasıl öde-
yecek.  İnsanların bayramını şimdi-
den zehir ettiniz.
Tüm işsizlere nisan-mayıs-haziran ay-
larında 3 bin TL doğrudan gelir sağla-
yalım. En düşük emekli maaşını 3 bin
TL’ye yükseltelim.  Çiftçilerin 50 bin
TL’ye kadar olan borçlarını silelim.
KÇÖ’yü aralık ayına kadar uzatalım.
Kira ödemelerinin 30 Haziran’a erte-
lenmesini sağlayalım. Gelin Meclis’e
üç gün fazla çalıştıralım bunu yasalaş-
tıralım" önerisinde bulundu. 

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,
tam kapanma kararlarına ilişkin
olarak, "İktidar yaklaşık 3 haftalık
güvence ve destekten yoksun ka-
panma kararı aldı. İşçiye, emekçiye,
esnafa desteğin olmadığı kapanma
kararı.  İnsanlar taş mı yiyecek, siz de
vicdan kalmadı mı ya?" diye sordu

MHP Lideri Bahçeli, HDP'nin soykırım açıklamasına
çok sert tepki gösterdi. "HDP'nin kapısına hukukun
mührü vurulmalıdır. Bu  parti görünümlü kanlı şe-
beke kapatılmalıdır" diyen Bahçeli, CHP Lideri Kılıç-
daroğlu'na da "HDP'ye tek bir laf etmedi, edemedi.
Hiç mi utanmıyor Allah'tan korkmuyorsun? Bu
CHP'yi ne hallere düşürdün" sözleriyle yüklendi
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TREYLER MOBİL MUTFAK SATIN ALINACAKTIR KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

TREYLER MOBİL MUTFAK 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 :2021/240866
1-İdarenin
a) Adresi :HASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY CADDESİ 

NO:2 34722 KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165425000 - 2164143885
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 (Bir) ADET TREYLER MOBİL MUTFAKAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Kadıköy Belediye Başkanlığı Merkez Garaj
c) Teslim tarihi :Sözleşme imzalanmasına müteakip ilk iş gününde başlanacak 

olup 90 (Doksan) takvim günü içerisinde yüklenici işi 
tamamlayarak teslimatı gerçekleştirecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası

( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 
Kadıköy/İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati :20.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. 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 Yö-
netimdeki 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.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 30 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belge, teknolojik ürün deneyim belgesi veya üretim kapasite raporunu sunacaktır.Üretim kapasite raporu dü-
zenlemesi :
Özel imalat süreci gerektiren ihalelerde istekliler tarafından iş deneyim belgesi veya üretim kapasite
raporu sunabilirler. Üretim kapasite raporu sanacak istekliler 1 (bir) adet Treyler Mobil Mutfak aracını
üretebileceklerini gösterir imalat kapasite raporu sunacaklardır.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili
satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet
gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.İsteklilerin yuka-
rıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin
imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
1)Aday veya istekli adına düzenlenen sanayi Sicil Belgesi,
2) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya
istekli adına düzenlenen kapasite raporu,3) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu 
meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi,
4) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli 
adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
5) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili 
mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday 
veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
İsteklinin imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden en az birini tam olarak sunarak tevsik 
etmek zorundadır.İsteklinin kendi durumuna uygun aşağıda yazılı belgelerden birini vermesi
yeterlidir.- Taşıyıcı şase araç imalatçısı veya şase araç yetkili satıcısı ise taşıyıcı 
araç imalatçısı veya yetkili satıcılık belgesini vermelidir.- Üstyapı imalatçısı veya 
üstyapı yetkili satıcısı ise üstyapı imalatçı veya yetkili satıcılık belgeleri ile birlikte
taşıyıcı aracın garantisinin ( üstyapıdan kaynaklı sorunlar hariç) devam ettiğine 
dair taşıyıcı araç imalatçısı veya yetkili satıcısından alınmış garantinin devam 
ettiğini gösterir yazı vermelidir.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Teknik Şartnamede belirtilmiş olup belirtilen hükümler geçerlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu ya da özel sektör için gerçekleştirilen Mobil Sahra Mutfak Aracı, İtfaiye Aracı, Çöp 
kamyonu, Vidanjör, Damperli Kamyon, Yol Süpürme Aracı veya Tam Donanımlı Kanal Açma 
Makinasından herhangi birinin satışı, dönüşümü yapılan işler benzer iş olarak kabul edilcektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak 
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediye Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası 
( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL ) adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim 
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Rize'de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edileceği deniz üzerindeki
alanın dolgusu için 16 milyon tona yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere
İşkencedere Vadisinde taş ocağı açılacak olmasına yöre halkını tepkisi devam

ediyor. Damga'ya konuşan Avukat Remzi Kazmaz, "Yanlış proje köylüler ve
güvenlik güçlerini karşı karşıya getirdi. Köylüler yasal haklarını kullansınlar.

İdare mahkemesinde yürütmeyi durdurma için davalarını açsınlar" dedi

K
aradeniz’in termal ve kış turizmi için
yeni turizm destinasyonu alanı ola-
rak belirlenen ve Kültür ve Turizm

Bakanlığı’nca ‘örnek yayla’ modellerinin
uygulanacağı iki noktadan biri seçilen
doğal sit alanı Rize’nin İkizdere Vadisi
Gürdere ve Cevizlik köyünde açılması
planlanan ve 16 milyon tona yakın taşın
alınacağı bazalt ocağı projesi tepkilere yol
açtı. Yeşil vadinin doğal güzelliğinin yok
olacağını, köylerinin ellerinden gideceğini
savunan yöre halkı, ‘yatırıma değil, yanlış
yer seçilen taş ocağına karşıyız’ mesajı ile
bir hafta önce nöbete başladı. Köylerinde
çay ve bal üretimi yaptıklarını anlatan
bölge halkı, İyidere’de deniz doldurularak
yapılacak lojistik liman projesi için planla-
nan taş ocağının daha yakın, daha az ma-
liyetli ve doğaya zarar vermeyecek başka
bir alanda açılmasını istiyor.

8 kişi gözaltına alındı

Taş ocağı için önceki gün vadiye getirilen iş
makineleri bölgede tansiyonu yükseltti.
Jandarmalar eşliğinde alana sokulmak is-
tenen iş makinelerinin önünü kesmeye ça-
lışanlara askerler müdahale etti.
Uzaklaştırılan grup önceki gece orman içi
yollardan getirdikleri arı kovanlarını yola
yerleştirdi. Yöre halkı jandarma eşliğinde
alana sokulmak istenen iş makinelerinin
önünü arı kovanları yerleştirerek kesti. Arı
sokması tehlikesi nedeniyle gün içerisinde
müdahale edemeyen ekipler dün akşam
saatlerinde kovanları kaldırdı. Grubu da-
ğılmaları yönünde uyaran jandarma ekip-
leri biber gazı ile müdahale etti, gerginlik
yaşandı. Biber gazından etkilenen kadınlar
fenalık geçirdi. Jandarma ekipleri, direnen
8 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmada ifade-
leri alınan 8 kişi ardından serbest bırakıldı.
Bölgede önceki  sabah iş makineleri eşli-

ğinde çalışma başlatıldı. Orman içi yol
açan iş makinesinin çevresinde jandarma
ekipleri de geniş güvenlik önlemi aldı.
Köyün girişinde çadır kuran bölge halkı
alana yaklaştırılmadı. Ancak bir grup yöre
halkı, orman içi patika yollardan gelerek iş
makinesinin önünü çıktı. Çalışmayı dur-
duran operatör iş makinesi ile geri çekildi.
Jandarma ile yöre halkının alanda gergin
bekleyişi sürüyor. İkizdere Belediye Baş-
kanı Hakan Karagöz de alana gelerek
halkla görüştü. Başkan Karagöz, "Sonuçta
yatırım olacak ama neyi neye feda ettiği-
mizin de hesabı yapılması lazım. Bu vadiyi
gören herkes, yazık oluyor taş ocaklarıyla
diyor. Geri dönüşümsüz bir tahribata
sebep oluyor. 4 köy ve 2 mahallemiz bura-
dan zaman içerisinde etkilenecektir. Dina-
mitler patlatılacak toz olacak, burada ne
arıdan, ne çaydan bahsedilebilir. Lojistik
limanı istiyoruz, ihtiyacımız var. Ama neyi
neye feda ediyoruz bakmamız gerekiyor.
Alternatifleri ve çözümleri illaki vardır. Bu
vadiye daha az zarar verecek, tahribat ya-
pacak yerlerden taş alınabilir" dedi.

Taş alacak başka yer yok mu?

Hamide Karadeniz de "Sabah geldik iş
makinesi çalışıyordu. Orman içerisinden
derelerden geçerek ağrılı dizimle buraya
kadar geldim. Çayımız, suyumuz, ormanı-
mız için müdahale ediyoruz” dedi. Emine
Tuncer ise “5 gündür buradayız, ormanla-
rın içerisinden iş makinesinin olduğu
alana geliyoruz. Aşağıdan girişimiz izin
vermeyince bizde ormanlık alanda geldik.
Ormanın içini zaten çok iyi biliyoruz, bu-
ralar bizim yerlerimiz. Bizi kolay kolay yıl-
dıramazlar. Adamlarımız önümüzde biz
arkalarında buraya geldik. Şimdi adamla-
rımız arkamızda, biz önde bu mücadeleyi
bırakmayacağız. Biz Rize'ye iş yapılsın isti-

yoruz. Belki bizim çocuklarımız da iş
bulur. Limana asla karşı değiliz. Ama taş
alınacak başka yer yok mu?” diye konuştu.

Çevre katliamı yapılıyor

Damga'ya konuyşan Avukat Remzi Kaz-
maz ise hem Rize İkizdere'de hem de
Muğla'nın İkizköyü'ndede orman katlia-
möının devam ettiğini belirterek, "Cum-
hurbaşkanı kararnamesi ile İyidere'de
yapılacak limanın dolgusu için İkizdere se-
çildi. Seçilen alan, bugün 200 milli parktan
biri olan İşkenciş Deresi ve Vadisi. Turizm
Bakanlığı burayı örnek köy olarak gös-
terdi. Ama diğer Bakanlık burada bir çevre
katliamı yapıyor. Bu ne çelişkidir. Bu çeliş-
kiyi biz de anlamış değiliz. O vesile ile 1
aydan beri ormanını, deresini, vadisini ko-
rumak amacıyla çadır nöbeti tutan köylü-
lere müdahale edildi. Cengiz Holding'in
taşeronları ormana girdi, katliam başladı.
Halk buna direniyor, direnecek de. Çünkü
200 milli parktan biri olan İşkence deresini
bir daha asla bulamayız" açıklamasını
yaptı. 

Orantısız güç kullanıldı

Yanlış projenin köylü ile güvenlik güçlerini
karşı karşıya getirdiğini dile getiren Kaz-
maz, "İkizdere'de yaşam alanlarını koru-
yan köylülelere karşı hem orantısız güç
kullanan hem de biberli gaz kullanarak
olay mahallinde sadece oturarak pasif di-
reniş yapan çoğu kadın köylünün yaralan-
masıyla sonuçlanan olaylarla ilgili zarar
gören köylüler ve avukatları tarafından
İkizdere Cumhuriyet Savcılığına suç du-
yurusunda bulunuldu. Ayrıca aynı olaylar
nedeniyle hiçbir gerekçe gösterilmeden
gözaltına alınan İDF Başkanı Ziya Yıldı-
rım ve arkadaşları serbest bırakıldı. Diğer
taraftan bazı köylüler jandarma tarafından

karakola çağrılmak kaydıyla şüpheli olarak
ifadeleri alınmaya başlandı. Bu uygulama-
lara tepki gösteren İkizdere Dernekleri
Başkan Yardımcısı Musa Yılmaz, yapıla-
nın keyfi bir uygulama oldupunu söyledi.
Bütün bu hukuksuz uygulamalara rağmen
Rize ve cıvar il ilçelerden İkizdere'deki bu
çevre mücadelesine büyük bir destek bü-
yüyerek artıyor" diye konuştu. 

Neden özellikle burası?

Kazmaz son olarak, "Bu proje için taş
alınması gereken yer Kendirli ilçesindeki
Bazalt taşocağıdır ve liman projesine 5 km
uzaklıktadır. Şimdi soruyorum; Firma bu
proje için neden 5 km yolda bulunan taşo-
cağından bu taşları tedarik etmiyor da ta
100 km'lik uzaklıktaki henüz taş ocağı bile
açılmayan ve ruhsatsız bir ocak açarak taş
elde etmeye çalışıyor. Biz cevabını biliyo-
ruz! Bunun cevabı yabancı sermayenin
destek olarak ortaya koyduğu sıcak para-
dır. Bu para bizimkilerin iştahını bir hayli
kabartmış olacak ki hak hukuk adalet din-
lemeden bir an önce dünyanın en önemli
milli parkına dozerlerle girdiler. İşte bu so-
rumsuzca davranışlar sonucu halk ile gü-
venlik güçleri karşı karşıya gelmiştir. Şimdi
herkesi sağduyuya davet etmek gerekir.
Köylüler yasal haklarını kullansınlar. İdare
mahkemesinde yürütmeyi durdurma için
davalarını açsınlar. Mübarek Ramazan
ayında bayrama kadar dozerler ve şirket
bu alandan çıksın. Haliyle güvenlik güçleri
de olay mahallinden ayrılacak köylü de
evine dönecektir. Ve bu yanlış proje, bir kez
daha gözden geçirilecek, sağduyulu bir şe-
kilde halkla birlikte kamu yararı olan mut-
laka yapılacak kimse üzülmeyecek burnu
kanamayacak. Haydi toplumsal uzlaşma
için herkes bir adım atmalı barış sağlan-
malı" uyarısını yaptı. 

TARKAN’DAN 
İKİZDERE İSYANI
Rize’de Lojistik Merkez ve Liman projesinin inşa edile-
ceği deniz üzerindeki alanın dolgusu için 16 milyon tona
yakın taş alınması kararlaştırılan İkizdere ilçesi Gürdere
ve Cevizlik köyünde taş ocağı açılacak olmasına yöre
halkının tepkisi devam ediyor. Rize İkizdereli olan ünlü
sanatçı Tarkan Tevetoğlu da hemşerileri için sosyal

medya hesabında paylaşımda bu-
lundu. İkizdere ziyareti sırasında baba
ocağı Rüzgarlı köyünde çekilen fotoğ-
rafını paylaşan Tarkan, “Canım mem-
leketim Rize, canım İkizdere, canım
hemşehrilerim! Acılı feryadınızı duyu-
yorum. İçim yanıyor benim de. Doğa-
nızı, yurdunuzu korumak istemekteki
haklı isyanınızı derinden hissediyorum
ve bu mücadelenizde tüm kalbimle ya-
nınızdayım” ifadelerine yer verdi.

VALİLİKTEN 
MESAFE CEZASI
Rize Valiliği, İkizdere ilçesi İşkencedere Vadisi’nde yapıl-
ması planlanan taş ocağını istemeyen vatandaşlara
eylem için değil maske ve sosyal mesafe kuralından ceza
uygulandığını belirtti. Yapılan açıklamada hiç kimseye
çay bahçesine gittiği için ceza kesilmediği vurgulanırken,
maske-mesafe kuralına uymayan ve kamu görevlilerinin
çalışmasını sekteye uğratmak isteyen kişilere idari yaptı-
rım uygulandığı dile getirildi. Açıklamada, "Rize-ikizdere
ilçesinde, ‘Çay tarlasına giden vatandaşlara Jandarma
ceza yazıyor’ şeklinde, yanlış/eksik bilgi veya art niyete
dayanan asılsız haber ve yorumlar yapıldığı görülmüş-
tür. İlimizin tamamında çay tarımı ya da herhangi bir
üretim sürecine ilişkin muafiyet kapsamında kimseye
ceza yazılmamıştır. Ancak muafiyetleri suistimal etmek
isteyen kişilere de hepimizin sağlığı ve kamu düzeni için
fırsat verilmemektedir. Her yerde olduğu gibi İkizdere İl-
çesinde de bu doğrultuda uygulanan cezai işlemler, ke-
sinlikle tarlasına giden, hayvancılıkla uğraşan
vatandaşlarımıza yönelik olmamıştır. Devletimiz, ülke-
miz ve ilimiz için çok önemli olan ve her türlü hukuki
aşaması tamamlanan izinleri alınan yatırım projesi kap-
samında açılmak istenen taş ocağını engellemeye çalı-
şan, tüm ısrarlı açıklama, ikna gayretleri ve ikazlara
rağmen maske-mesafe kuralına uymayan, kamu görevli-
lerinin çalışmasına sekteye uğratmak isteyen kişilere idari
yaptırım uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. 
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ZAYİLER
Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Duygu Akkoyun

D545237 Numaralı arası 1 (Bir) adet faturalarımız
kaybolmuştur. Vergi Dairesi: Beylikdüzü V.D No: 0950179333.

Hükümsüzdür. Marmara Açıkdeniz Yat Kulubü Derneği 
İktisadi İşletmesi 

İlçelerimizin 
gündeminde neler var?
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H aklısınız, DAMGA büyüyor.
Ulusal oluyor.
Diyeceksiniz yazacak şey mi kalmadı ‘Mertçe’

köşesinde yine İstanbul’un ilçelerini okuyacağız.
İyi de!
Dünyadan haberi herkes veriyor.
Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın

1915 olaylarını ‘Ermeni Soykırımı’ olarak nitelendirdi.
Bu çıkışından önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.
Beklenen telefon nihayet geldi ama zamansız geldi.
Zaten her dört yılda bir bu senaryoyu yaşıyoruz.
ABD’de seçim olur.
Seçimin kazananı her dört yılda bir 24 Nisan açıklaması yapar.
1915 olaylarına değinir.
Azıcık ABD vatandaşlarının gözüne girer.
Azıcık milliyetçilik mesajları verir.
Sonra ne dediğini, ne demek istediğini o başkan da

unutur.
Ama biz günlerce bu açıklamayı konuşuruz.
Bakın bakalım.
Her akşam televizyon kanallarımız bunu konuşmuyor mu?

*
Türkiye’yi herkes konuşuyor, yazıyor.
Ekonomik kriz var.
128 milyar nerede?
Erken seçim olacak mı?
İttifaklar sürecek mi?
Cumhurbaşkanı adayları kim olacak?
Yeni kurulan partiler ne yapar?
AKP’nin oyu yüzde kaça indi?
CHP’nin oyu ne durumda?
MHP mi yüksek oy alır İyi Parti mi?
HDP kapatılacak mı?
Gelecek ‘deva’ bulacak mı?
Memleket ‘değişime’ uğrayacak mı?
Saadeti yakalayıp ‘refahı’ bulacak mıyız?
Bunları da her akşam dinliyorsunuz izliyorsunuz.
Hatta bıkıyorsunuz aynı masallardan.

*
Peki İstanbul’un ilçelerini konuşan var mı?
Yazan var mı?
Gündeme getiren var mı?
Yok.
İstanbul’un ilçelerinin medyası yazmaz ise, konuşmaz

ise, duyurmaz ise, takip etmez ise!
Nasıl çıkacak karanlıklar aydınlığa!
Hani hep söyleriz ve yazarız ya.
Herkes kapısının önünü temizlerse ortalık güllük

gülistanlık olur diye.
Lafı fazla uzatmadan ilçelerimize gelelim.

Silivri’nin gündeminden çöp düşmüyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz göreve gelir
gelmez ilçedeki çöp toplama işini belediye bünyesine 
taşıyarak bir ilki başlattı beş yıllık görev süresinde 
belediye kasasını ciddi bir kazanca geçirdiğini açıkladı.

CHP’nin başını çektiği ilçe muhalefeti ise Volkan 
Yılmaz’ın gerçekleri sakladığını aslında çöp işinin eski
dönemden daha pahalıya mal olduğunu dile getirdi.

Biz de diyoruz ki bir var hakemi ortamı oluşturun,
gerçekler ortaya çıksın.

Artık Silivri’nin gündemi değişsin.

Büyükçekmece sahile kilitlenmiş

Büyükçekmece’de İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun göreve gelmesi ile adeta
yükselme dönemi yaşanıyor.

İlçenin yıllardır atıl durumda olan sahil düzenlemesi
nihayet İBB’nin büyük katkıları ile yapılmaya başlandı.

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Hasan Akgün yıllardır mekan sahibi yaptırdığı bir çok
esnafın yerini yıkmak için zorlansa da sahil projesi bit-
tikten sonra kazananın yine Büyükçekmece halkının
olacağını söylemek gerek.

Avcılar’da kentsel dönüşüm konuşuluyor

Dün gazetemizin manşetinde Avcılar Belediye Baş-
kanı Turan Hançerli’nin açıklamaları yer almaktaydı.

DAMGA yazı işleri manşeti ‘20 yıl kulağının üzerine
yattılar’ başlığı ile vermiş, Hançerli başkan haklı olarak
‘bu söz bana ait değil, ben böyle ifadeler kullanmam’
dese de aslında bu başlığın gazeteye ait olduğu ortada.

Yine de Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’nin
düzeltme talebini buradan belirtelim ve başlığın DAM-
GA’ya ait olduğunu bir kere daha belirterek Avcılar’da
kentsel dönüşümün hız kesmeden devam ettiğini de ek-
leyelim.

Çatalca’da merak edilen ihaleler

Çatalca Belediye Başkanı Mesut Uner de henüz çiçeği
burnunda belediye başkanlarımızdan birisi olmasına
rağmen kısa sürede ilçe halkına dokunmayı başardı.
Ancak sanırım Uner Başkan çalışmalarını sürdürürken
arada bir halkı bilgilendirmeyi es geçiyor olacak ki; il-
çede bu günlerde bazı ihalelerin akıbeti sorgulanıyor.

Cem Kara Yaşam Vadisi, Çanakça Spor Sosyal Te-
sisi, Kestanelik tesisleri, sokak aydınlatması ve ışıklan-
dırılması gibi işlerin doğru hizmetler olduğunu belirten
Çatalcalılar bu işlerin kimler tarafından hangi şartlarla
yapıldığının da açıklanması gerektiğini sorguluyorlar.

Beylikdüzü’ne yeni belediye binası

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
bir anlamda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan boşa-
lan riskli bir koltuğu devraldı. Aradan iki yıl geçti. Ne
İmamoğlu Beylikdüzü’nden fazla uzaklaştı ne de Çalık
Beylikdüzü halkına İmamoğlu’nu fazla aratmayan bir
imaj çizdi. Bu günlerde yeni belediye binası yapmak için
kolları sıvamaya çalışan Çalık Başkan alt yapı, çevre,
sosyal belediyecilik ve aksamayan işleri dengeli olarak
yürütmeyi sürdürüyor.

Kemal Deniz Bozkurt çember altında

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ilk
defa göreve gelen belediye başkanları arasında belki de
en zor ilçeyi yönetiyor. Mecliste partisi azınlıkta, itti-
fakta seçmeni azınlıkta, rakip meclis üyeleri kendi mec-
lis üyelerine oranla daha deneyimli. 15 yıllık biriken ilçe
sorunları ve hesapları masasında. Esenyurt’un imajını
değiştirme hamlesi ve asla ranta-talana izin vermeme
prensibi kafasında. Bütün bu sorunların yanında müfet-
tiş ve iktidar çemberi ensesinde. Bir şey söyleyeceğim,
Kemal Deniz Bozkurt çember altında.

Küçükçekmece sessizliğini koruyor

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi adaşı
Kemal’e göre daha az problemli bir ilçeyi yönetmenin
ferahlığı içerisinde. Her ne kadar ilçeyi bekleyen on-
larca sorun ortada olsa da belediye meclisi mi dersi-
niz, muhalefet baskısı mı dersiniz, diğer ilçelere oranla
daha sakin geçmekte. Ne diyelim? Darısı tüm 
İstanbul’un başına… 

YUZDE 50 ZAM
TALEP ETTIK!
Koronavirüs önlemleri kapsamında tam kapanma öncesi otogara akın edenlerden
bazıları biletlerin zamlı satıldığı öne sürdü. Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Başkanı Birol Özcan ise "Asıl artış Cuma gününden sonra uygulanacak. Bizler bu süreçte
bakanlık ile görüştük. Cuma gününden sonra yüzde 50 fiyat artışı talep ettik" dedi

Heykelin 2
yıldan beri

sopası yok!
Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı hal-
kın maddi yardımlarıyla tunç ve betondan ya-
pılarak 1928 yılında bugünkü yerine

yerleştirildi. İstanbul'un simgelerinden birisi olan Atatürk
ve silah arkadaşlarının yer aldığı, milli mücadele ve Türki-
ye'nin modern yüzünü simgeleyen heykelde ayrıca 2 san-
caktar bulunuyor. Birinin elindeki sancağın sopası
iddiaya göre 2019'da ortadan kayboldu. Heykele yakın-
dan bakılınca sancaktarın elinde kayıp sopanın bulun-
ması gerekirken boşluk olduğu görülüyor. Eski ve yeni
çekilen fotoğraflar da farkı açıkça ortaya koyuyor.

İtalya'dan getirildi

Yeditepe Üniversitesi Öğretim üyesi Dr. Furkan Kaya,
"Taksim Cumhuriyet Anıtı'nı yapma görevi Atatürk'ün
büstünü ve at üstünde tunç heykelini yapan dönemin en
önemli heykeltıraşlarından Pietro Kanonika'ya verilmiştir.
Anıt ve çevre düzeni ise sonraki dönemde birinci ulusal
mimarlık akımının önemli temsilcilerinden olan Giulio
Mongeri tarafından yapılmıştır. Halkın maddi yardımla-
rıyla yapılan bu önemli anıt, 2.5 yıl içerisinde taş ve bronz
kullanılarak yapılmış, 45 sandık içeri-
sinde İtalya'dan İstanbul'a gemiyle geti-
rilmiştir. Yaklaşık 84 ton ağırlığında olan
anıt, 23 günde monte edildikten sonra
dönemin Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Kazım Özalp tarafından 8
Ağustos 1928 tarihinde açılmıştır. Anıtın
kuzey yüzüne bakıldığında milli müca-
deleyi, güney yüzüne bakıldığında ise
Türkiye'nin modern çehresini yansıttığı
görülmektedir. Türkiye'nin modern çeh-
resini yansıtan tarafta Mustafa Kemal
Atatürk'ün hemen sağında İsmet İnönü,
solunda Fevzi Çakmak, arkasında ise
Türk milletiyle beraber milli mücadele de
Türkiye'nin yanında yer alan Sovyetler

Birliği'nin iki önemli generalinin yer aldığı görülmektedir.
İki Sovyet generalinin anıtta yer alması Türkiye'nin, Kur-
tuluş Savaşı'nda destek ve yardımları vesilesiyle Sovyetler
Birliği'ne göstermiş olduğu önemli bir vefa örneğiydi"
dedi.

En önemli anıtlardan biri

"Anıtta bir başka dikkat çeken figür ise iki tarafta adeta
misak-ı milli sınırlarının daimi bekçisi olduğu ifade edilen
ellerinde Türk bayrağı ve sancağı ile nöbet bekleyen iki
Mehmetçik figürüdür" diyen Kaya, "Anıtın, İstanbul tari-
hinden bu güne kadar gelen diğer önemli anıtlar kadar
manevi değeri yüksektir. Çünkü Türk Milleti'nin milli mü-
cadelesini ve aynı zamanda da modern Cumhuriyet çeh-
resini yansıtan en önemli anıtlardan biridir. Bu tip manevi
değeri yüksek anıtların gelecek nesillere eksiksiz ve orijinal
bir şekilde aktarılabilmesi hususunda bizlere büyük so-
rumluluklar düşmektedir. Çünkü bir milletin tarihi sahip
olduğu anıtlar, değerler ve tarihi figürlerle ölçülmektedir.
Bize de bu konuda büyük sorumluluklar düşmektedir"
diye konuştu.

Hiç kimse fark etmiyor

Anıtın bulunduğu Taksim Meydanı'ndan her
gün binlerce insan geçiyor. Ancak anıtın fo-
toğrafını çekenler bile direğin olmadığını fark
etmiyor. Cep telefonu ile anıtın fotoğraflarını
çeken Emrullah Balkı, "Hiç fark etmedim,
sancak direği yok. Çok kez buradan geçip gi-
diyorum daha önce fark etmedim, çalınmış
olabilir" dedi. Beyoğlu'nda yaşayan Mehmet
Burak ise, "Hiç fark etmedim. Geçen de gel-
dim var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Ben
Sadri Alışık Sokak'ta oturuyorum Beyoğ-
lu'nda geliyorum buraya arası yaşlı olduğum
için hava alıyorum. Her zaman buradayım
vallahi fark etmedim" dedi. DHA

K abine toplantısı sonrası açık-
lama yapan Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan,

29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat
19:00'dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi
sabah 05:00'e kadar tam kapanma
kararı alındığını duyurdu. Açıklama-
nın ardından çok sayıda kişi otogara
akın etti. Yasak başlamadan memle-
ketlerine gitmek isteyenler, 15 Tem-
muz Demokrasi Otogarı'nda
yoğunluk oluşturdu. Otobüs firma-
ları ise bilet satış sistemlerinin kilit-
lendiğini belirtti.

Bilet farkı çok fazla

Ancak bunu bazı otobüs firmalarının
fırsata çevirdiği öne sürüldü. Bilet fi-
yatlarının bir günde yükselmesiden
dert yanan Kazım Yılmaz, "20 gün
önce Ankara'dan İstanbul'la 60 liraya
geldim. Şimdi ise İstanbul'dan Anka-
ra'ya 115 liraya gidiyorum. Bilet farkı
çok fazla. Bu yapılan fırsatçılık.
Kimse de buna el atmıyor. Neden bu
kadar arttı dediğimizde ise kısıtlama-
lardan dolayı diyorlar" dedi. Bir gün

bile geçmeden bilet fiyatlarına zam
geldiğini belirten Ahmet Yılmaz,
"Sabah 90 liraya Ankara'dan İstan-
bul'a geldim. Şimdi ise tekrar Anka-
ra'ya 110 liraya gidiyorum. Neden
fiyat bu kadar arttı dediğimde ise
zam geldi diyorlar. 1 gün bile geçme-
den nasıl zam gelir" diye konuştu.

Yüksek fiyattan aldım

Yasaklar başlamadan eve gitmek için
bileti yüksek fiyattan satın aldığını
söyleyen İbrahim Yücel, "Bir hafta
önce ailem Adıyaman'a 170 liraya
gitti. Şu an ise aynı bileti 200 liraya
aldım. Bilet fiyatlarında artış söz ko-
nusu. Mecbur kaldığım için bilete
200 liraya aldım" dedi. Genelge ya-
yınlanmasıyla birlikte otogarlarda
yoğunluk başladığını belirten Türkiye
Otobüsçüler Federasyonu (TOFED)
Başkanı Birol Özcan, "Yoğunluğun
cuma gününe kadar devam edeceğini
düşünüyoruz. Geçen günlerde 15
Temmuz Demokrasi Otogarı'nda
günlük 600- 650 araç çıkıyordu.
Bugün ise bu araç sayısı 800- 850'yi

şimdiden buldu. Tahminim çar-
şamba ve perşembe günü bin araç
olacağı yönünde. Bugün yoğunluk
yüzde 60'ın üzerine çıktı. Asıl yoğun-
luk yarın oluşacak" dedi.

Bakanlık ile görüştük

Kısıtlamayı fırsata çevirmek isteyen-
lerin olduğunu vurgulayan TOFED
Başkanı Birol Özcan, "Bu durum fır-
sata çevirmek isteyenler olabiliyor.
Belediyeler ile görüştük. Yüksek fiyat-
taki taşımacılar için önlem alınacak.
Burada bulunan otobüs firmalarının
yüksek fiyatlarda bilet satacaklarını
zannetmiyorum. Böyle bir fırsatçılık
ile karşı karşıya kalan vatandaşımız
gelip bize söylesin. Şu an fiyatlarda
bir artış söz konusu olmamalı. Yük-
sek fiyatla bilet satamaz kimse. Asıl
artış Cuma gününden sonra uygula-
nacak. Bizler bu süreçte bakanlık ile
görüştük. Cuma gününden sonra
yüzde 50 fiyat artışı talep ettik. Ba-
kanlığımızda bu talebimizi makul
karşıladı. Birkaç gün içerisinde sonuç
alacağız" diye konuştu. DHA

Mehmet MERT
MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1

Esas soykırımı
Ermeniler yaptı

ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykı-
rım açıklamasının ardından, Birinci
Dünya Savaşı yıllarında büyük bir Er-

meni zulmüne maruz kalan serhat şehirlerinin sa-
kinlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.  Kars
Ardahan Iğdır Kültür ve Dayanışma Derneği'nden
yapılan açıklamada, Biden'a tepki gösterilerek,
"Bilindiği üzere Doğu Anadolu’da Ermeni vahşe-
tini en acı şekilde yaşayan bölgeler Kars Ardahan
Iğdır ve çevresidir. Siz bugün kendi sözde soykırım
yalanı ile ayinlerinizi yaparken, bizler ise sizin kat-
lettiğiniz masum insanların toplu mezarını bulu-
yoruz. Şu an Kars Ardahan Iğdır da Ermeni
katliamına maruz kalan insanlarımızın işkenceler
sonucu yakılarak katledildiği Köylerin Samanlı-
ğında mahzun insanları bulmaktayız. Tarihte eşi
benzeri az bulunan katliamlar ve işkencelerle Kars
Ardahan Iğdır da halkı soykırıma uğratan Erme-
niler, bin yıldır Türk idaresinde hiçbir şekilde ay-
rımcılığa tabi tutulmadan yaşadıkları bu
toprakları kana bulamışlardır" denildi. 

Akıl almaz işkence gördüler

"Rus işgali ve Ermeni mezalimi karşısında Kars,
Ardahan, Iğdır’dan bir kısmı göç edip yurtlarını
terk ederken, çeşitli sebeplerle göç edemeyip ka-
lanlar ise Ermeni vahşetinin akıl almaz işkencele-
rini gördükten sonra katledilmişlerdir" denilen
açıklamada, "Binlerce insanımız Kars Ardahan
Iğdır da Ermeni katliamından uzaklaşmak için
çaba sarf ederken; bir kısmı tifo, dizanteri, kolera
vb. hastalığa yakalanarak yolda hayatlarını kay-
betmiş, bir kısmı ise yorgunluktan, açlıktan
yollarda kalarak düşman elinde ölüme terk
edilmiştir. Öte yandan kaçamayan ve toprak-
larını terk etmek istemeyen insanlarımızın bir
kısmı dağlara sığınırken, bir kısmı da yıllardır
beraber yaşadıkları, komşuluk ve iş ortaklık-
ları yaptıkları Ermenilerin bir gün kendilerine
kötülük edeceklerine, işkence edip öldürecek-
lerine, ev ve iş yerlerini talan edip yakacakla-
rına inanmamış ve beklemişlerdir. Aslında

masum insanlarımız yanılmışlardır ve bu yanılgı-
nın faturasını ise iğrenç vahşi katliamlara maruz
kalarak ödemişlerdir. 1915 yılında Ermeniler tara-
fından vahşice gerçekleştirilen bu katliamda gün
yüzüne çıkartılan masum Müslümanların vücut-
ları akıl almaz yöntemlerle önce kesici aletlerle iş-
kenceye maruz kalmış, ardından gaz yağı dökülüp
yakılarak topluca samanlıklarda katledilmişlerdir"
ifadeleri kullanıldı. 

Taksim Cumhuriyet
Anıtı'ndaki 2 sancak-
tardan birinin elindeki
sancak sopası bölümü
yaklaşık 2 yıldır ortada
yok. Eski ve yeni fotoğ-
raflar arasındaki fark
gerçeği ortaya çıkardı
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Ormanda ödüllü yaşam
MESA, Beykoz Çubuklu’daki projelerinden MESA Orman I’in teslimlerini bu ay gerçekleştiriyor. Proje, az katlı ve yatay mimarisiyle içinde
bulunduğu doğa ile bir bütün olacak şekilde tasarlandı ve 2019 yılında Sign of The City Awards’da “En İyi Konut” ödülüne layık görüldü 

BAHAR GELDI, KONUT
TESLIMLERI BASLADI
İstanbul’da güneş açtı, markalı konut üreticileri müşterilerinin yeni evlerinin anahtarlarını teslim etmeye başladı. Tahincioğlu
Gayrimenkul, Nidapark Küçükyalı projesinin Sedef etabında ve MESA, Beykoz Çubuklu projesi Mesa Orman’ın ilk etabında 
konutları sahiplerine teslim ediyor. İnsay Yapı da hemen teslim projesi Ondört Üç Pendik’te yüzde 30 indirim yapıyor…

Hemen tapu hemen indirim
İnsay Yapı, ‘Ondörtüç Pendik’te uyguladığı Bahar Kam-
panyası ile yatırımcılara, 419 bin TL’den başlayan fiyat-
larla İstanbul’un merkezinde müstakil yaşam sunuyor.
Bahar dönemini kapsayan kampanya süresince, peşin
ödemede yüzde 30’a varan indirim uygulanıyor 

İnsay Yapı, İstanbul’un en çok değerlenen bölgelerinden
Pendik’te inşa ettiği ‘Ondörtüç Pendik’ projesinde ‘bahar
kampanyası’ başlattı. Pandemi ile birlikte yatırımcılarda
oluşan geniş bahçe, balkon ve yeşil alan beklentisini tam
olarak karşılayan projede, kampanya kapsamında, peşin
ödemede yüzde 30’a varan indirim uygulanıyor. 9 bin met-
rekarelik alan üzerinde; 1+1, 2+1, 3+1 büyüklükte 252
konut ve 15 ticari birimden oluşan projede 1+1 daireler,
419 bin TL’den, 2+1 daireler 577 bin TL’den, 3+1 daireler
ise 816 bin TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.  

Üç ayrıcalık birden

‘Ondörtüç Pendik’ projesinin pan-
demi döneminde oluşan “Şehrin mer-
kezinde müstakil yaşam” trendine en
doğru cevabı verdiğine dikkat çeken
İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı
İhsan Çulhalık, kampanya hakkında
şunları söyledi:  “İnsay Yapı olarak
düzenli olarak hayata geçirdiğimiz
kampanyalarımız aracılığıyla yatırım-
cılarımızı bütçelerini sarsmadan ev
sahibi yapmayı hedefliyoruz. Bu kap-
samda, yatırımcılarımızı düzenli ola-
rak çok cazip kampanyalarla
buluşturuyoruz. Baharın kapılarını
araladığımız nisan ayında başlattığı-
mız Bahar Kampanyası ile de yatırım-
cılarımıza yüzde 30’a varan indirim
sunuyoruz. İnsay Yapı olarak bununla
da yetinmiyoruz. Sunduğumuz
hemen tapu hemen teslim ayrıcalı-
ğıyla da onların yatırımlarını güvence
altına alıyoruz. Kampanyamız dâhi-
linde dairelerimizin fiyatları, 419 bin
TL’den başlıyor.”

KÜÇÜKYALI’NIN ‘SEDEF’İNDE
ANAHTAR HEYECANI

Tahincioğlu, Emlak Konut GYO 
güvencesiyle hayata geçirdiği Ana-
dolu Yakasının ilk karma kullanımlı

projelerinden biri olan Nidapark
Küçükyalı’nın Kınalı’dan sonra,
ikinci etabı Nidapark Küçükyalı 

Sedef’in teslimlerine başladı  

T ahincioğlu Gayrimenkul’un LEED
sertifikası adaylı Küçükyalı projesinin
Sedef etabındaki konutları, ilk sahip-

lerine teslim ediyor. Nidapark Küçükyalı
Sedef etabının ilk teslimi gerçekleştiren Tahin-
cioğlu Gayrimenkul Genel Müdürü Mustafa
Çakmak, “2 bloktan oluşan ve Nisan ayı iti-
bariyle teslimleri başlanan Sedef etabımız
1+1 ve 2+1 seçenekleriyle toplam 329 daire-
den oluşuyor. Etap kendi içerisinde bulunan
ve özel olarak tasarlanmış sosyal tesisleri, açık
yüzme havuzu, güneşlenme terasları, fitness
salonu ve kafeteryası ile sakinlerinin tüm ihti-
yaçlarını ayağına getiriyor” dedi.  Nidapark
Küçükyalı projesinde etap isimleri, İstan-
bul’un adalarından esinlenilerek Büyükada,
Kınalı, Burgaz, Heybeli ve Sedef olarak ko-
nuldu. Projede bir de Mahalle etabı olmak
üzere toplam altı ayrı etapta 1+1’den 4+1’e
kadar konut seçenekleri bulunuyor. 

Açık dükkanlar ihalesiz satılacak

Birinci faz satışları çok kısa sürede tamamla-
nan Nidapark Küçükyalı alışveriş dükkanları-
nın ikinci fazının ise çok yakında satışa
sunulacağını belirten Çakmak, “Konut alan-
ları, okul, ibadethane, meydan ve park alanla-
rından oluşan Nidapark Küçükyalı projesinin
350 metre uzunluğundaki Palladium Cadde
Küçükyalı’da yer alan açık dükkanların satı-
şını açık artırmaya girmeden ihalesiz olarak
gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

İstanbul’un en temiz havasına sahip, en özel
lokasyonlarından Beykoz Çubuklu’da, orman
ve gölün yanı başında olan MESA Orman
I’de yeşilin tüm tonlarıyla çevrelenmiş bir
yaşam başlıyor. Pandeminin yaşamlarımızda
yarattığı doğaya yakın olma özlem ve ihtiya-
cını karşılayan MESA Orman I, az katlı ve
yatay mimarisiyle içinde bulunduğu doğa ile
bir bütün olacak şekilde tasarlandı ve 2019 yı-
lında Sign of The City Awards’da “En İyi
Konut” ödülüne layık görüldü. Doğaya say-
gıya odaklanarak yaratılan projede kullanılan
geniş cam yüzeyler yeşili ve gün ışığını dört
mevsim evlerin içine taşıyor. Yüksek izolas-
yona sahip dış cepheler, düşük karbon salınımı
sağlarken elektrik sarfiyatını da minimuma in-
diriyor. Odağına aileleri alan MESA Orman I
projesinde yer alan 2+1, 3+1, 3,5+1, 4+1,
5,5+1 ve 6+1 seçenekleri ile çatı ve bahçe
teras alternatiflerinin bulunduğu toplam 219
dairenin tamamına yakını sahipleriyle Nisan
ayı itibariyle buluşuyor. Sınırlı sayıda kalan

daireler ise sahiplerini bekliyor. 

kinci etap da satışta

MESA Orman I’de yoğun talep gören
MESA, projenin yeni etabı MESA Orman
II’yi de satışa çıkardı. 2+1’den 6,5+1’e kadar
farklı büyüklüklerde, geniş balkon ve teraslı
toplam 163 dairesiyle butik ve sürdürülebilir
yaşam sunan MESA Orman II, kısa bir süre-
liğine geçerli olacak yüzde 10 peşinat, 60 ay,
yüzde 0.99 vade oranı fırsatı ile bu özel pro-
jede yaşamak isteyenleri satış ofisinde ağırlı-
yor. 

Çubuklu 28’de yaşam başladı

Firmanın Çubuklu’daki diğer projesi
MESA Çubuklu 28’de ise yaşam başladı.
MESA Çubuklu 28’in özenle seçilen ko-
numu, sakinlerine Boğaz ve orman manz-
arasını bir arada sunuyor. Kalan sınırlı
sayıda konutlar, 60 ay, yüzde 0.99 vade
oranı ve hemen tapu fırsatı ile satılıyor.

‘Kısıtlamayı villada geçirelim’ diyene hazır adres
2015 yılında beyaz yakalı hayatı bırakarak
İstanbul’dan Sapanca’ya taşınan çift,
Tuğba ve Tolga Ayyıldız’ın 2018 yılında ha-
yata geçirdiği Uğurlu Dükkan Home 1 ve
Home 2 Villaları; kalabalıktan uzaklaşmak
isteyenlerin yeni rotası haline geldi. Sapan-
ca’nın nezih bölgeleri arasında yer alan
Kırkpınar, Bağdat Caddesi’nde bulunan iki
villa-otel, kafe ve marketlerin yanı sıra Sa-
panca Gölü’ne, Ormanya Tabiat Parkı’na
ve doğal trekking alanlarına yakınlığı ile de
dikkat çekiyor. Müstakil bahçesi içerisinde
bulunan 4’er odası ile toplamda 10 kişilik
kapasiteye sahip, özel havuz, jakuzi, şö-
mine, tam donanımlı mutfak ve bahçe bar-
beküsü imkânları ile biri iki, diğeri üç katlı
olan villalar, ağırlıklı olarak çocuklu aileler,

arkadaş grupları ve eğitim grupları tarafın-
dan tercih ediliyor.  

Parti ve kutlama yok, giriş 
HES koduyla

İç tasarımı bizzat Ayyıldız çifti tarafından
yapılan Uğurlu Dükkan Home’lar eski ve
yeninin bir araya getirildiği dekorasyonu ile
de büyük beğeni topluyor. Misafirlerin ken-
dilerini evlerinde gibi hissetmelerinin ön
planda tutulan villaların dekorasyonunda,
90 yıllık geçmişe sahip kapılar, eski bakır ve
oyma çerçevelerin modernize edildiği ayna-
lar, eski valizler, yıllanmış, ahşap yatak baş-
ları yer alıyor. Uğurlu Dükkan Home 1,
romantik çatı katı, jakuzili masaj odası ve
çocuk bölümünün de yer aldığı havuzu ile

dikkat çekerken, Uğurlu Dükkan Home 2
ise 700 metrekarelik yemyeşil müstakil bah-
çesinde yer alan özel barbeküsü, oturma
alanları ve serinleme havuzu ile çocuklu ai-
leler tarafından büyük ilgi görüyor. Özellikle
pandemi sürecinde güvenli tatil arayışında
olanların yanı sıra uzaktan çalışma sistemi
ile iş ve okul hayatına devam edenlerin
yoğun ilgi gösterdiği Uğurlu Dükkan
Home Villaları’nda pandemi kuralları ön
planda tutuluyor. Parti ve kutlamalara izin
verilmeyen villa-otellere; HES kodu ve TC
kimlik bilgileri ile giriş yapılıyor. Her ziya-
retçi çıkışında dezenfekte edilen villalar mer-
kezi konumu, şık ve rahat dekorasyonu
doğaya yakın ortamı ile misafirlerden
büyük beğeni topluyor.

İstanbul’dan doğaya
kaçış noktası Sapanca’da
yer alan Uğurlu Dükkan
Home Villaları, pandemi
döneminde kalabalıktan

uzak tatil yapmak iste-
yenlerin ilgi odağı haline

geldi. Villalar, çocuklu 
aileler ve arkadaş grup-

larının yanı sıra küçük
eğitim grupları tarafın-
dan yoğun ilgi görüyor
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A B Konseyi Başkanı Charles Mic-
hel ve Avrupa Komisyonu Başkanı
Ursula von der Leyen'in 6 Ni-

san'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile yaptıkları görüşme sı-
rasında, von der Leyen'e koltuk ayrılma-
ması ile yaşanan koltuk krizi,
"cinsiyetçilik" tartışmalarına yol açmıştı.

“Ben bir kadınım”

Avrupa Parlamentosu'nda kadın millet-
vekillerine hitap eden von der Leyen, ilk
kez, o an nasıl hissettiğini açıkladı.
AjansBizim'de yer alan habere göre; Av-
rupa Komisyonu Başkanı, Ankara'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme sı-
rasında Erdoğan'ın yanında bir sandal-
yeye değil de, uzaktaki üçlü kanepeye
oturmak zorunda kalmasından 'cinsiyet-
çiliği' sorumlu tuttu ve "'Oldu, çünkü ben
bir kadınım" dedi.

Kravat taksaydım bu olur muydu?

Von der Leyen, şunları söyledi:  ''Avrupa
Komisyonu'nun başkanı olan ilk kadın

benim. Avrupa Komisyonu Başkanı'yım.
İki hafta önce bir Komisyon Başkanı ola-
rak Türkiye'yi ziyaret ettiğimde böyle
davranılmasını bekliyordum. Ama böyle
davranılmadı. Herhangi bir Avrupa An-
laşması'nda bana nasıl davranıldığına
dair herhangi bir gerekçe bulamıyorum,
bu yüzden bunun kadın olduğum için ol-
duğu sonucuna varmalıyım. Takım elbise
giyip kravat taksaydım bu olur muydu?
Önceki toplantıların resimlerinde san-
dalye sıkıntısı görmedim ama kadın re-
simleri de görmedim.''

“İncinmiş hissediyorum”

"Bir kadın ve bir Avrupalı olarak kendimi
incinmiş ve yalnız hissettim'' diyen von
der Leyen, ''Bu, oturma düzenlemeleri
veya protokolle ilgili değil. Bu, kim oldu-
ğumuzun özüne iniyor. Bu, Birliğimizin
savunduğu değerlere gidiyor ve bu, ka-
dınlara eşit muamele görmeden önce ne
kadar ileri gitmemiz gerektiğini gösteri-
yor, her zaman ve her yerde'' dedi.
Kendisinin ayrıcalıklı bir konumda oldu-

ğunu ve "son derece saygın" bir kurumun
lideri olarak sesini yükseltebileceğini
kabul eden Komisyon Başkanı, ''Bir lider
olarak sesimi yükseltebilirim ve kendimi
duyurabilirim. Ama yapamayan milyon-
larca kadın ne olacak? Gezegenimizin
her köşesinde her gün yaralanan, gücü
olmayan veya sesini yükseltemeyen ka-
dınlar..." diye konuştu.

Ne olmuştu?

AB Konseyi Başkanı Michel ve Avrupa
Komisyonu Başkanı von der Leyen'in 6
Nisan'da Ankara'da Cumhurbaşkanı Er-
doğan ile yaptıkları görüşme sırasında
yaşanan koltuk krizi, "cinsiyetçilik" tartış-
malarına yol açmıştı.

Ayrımcı davranmakla suçlamıştı

İstanbul Sözleşmesi'nin iptali sonrası
Batı medyası ve kamuoyu, Türk protokol
görevlilerini, AB'nin kadın liderine karşı
ayrımcı davranmakla suçlamıştı. Ancak
kısa süre sonra koltuk krizinin, Michel ve
von der Leyen'in ekipleri arasındaki reka-

bet ve çekişmeden kaynaklandığı ifade
edildi.Ursula von der Leyen'in, koronavi-
rüs salgını nedeniyle protokol görevlile-
rini önceden Ankara'ya göndermemesi
üzerine, oturma düzenine Charles Mic-
hel'in ekibi karar vermişti.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1364029)

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE DARBE EMİCİ ZEMİN MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR 
KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇOCUK OYUN GRUPLARI VE DARBE EMİCİ ZEMİN MALZEMELERİ ALIM İŞİ alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/239421
1-İdarenin
a) Adresi :Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 

KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124444360 - 2124110684
c) Elektronik Posta Adresi :park@kucukcekmece.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :33 KALEM FARKLI TİPTE ÇOCUK OYUN EKİPMANI VE 

DARBE EMİCİ ZEMİN MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER 
MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE ŞEFLİKLERİ

c) Teslim tarihi :İdare tarafından hazırlanan teslim programı dahilinde 
sözleşme süresi içinde peyder pey talep doğrultusunda 
yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 

Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve 
Bahçeler Müdürlüğü

b) Tarihi ve saati :20.05.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması 
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
a) Aday veya istekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Aday veya istekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu
gösteren belge veya belgeler,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya 
belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu 
serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli 
kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına 
düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi, veya teknolojik ürün deneyim belgesi
d) Alım konusu fidan, çiçek veya tohum gibi mallar ise Tarım ve Köyişleri Bakanlığı düzenlenen ve

adayın veya isteklinin teklif edilen ürünün üretici olduğunu gösteren belge veya belgeler,
e) Alım konusu malın gıda veya gıda ile temas eden madde ve malzeme olması durumunda 
gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretimini düzenleyen mevzuat çerçevesinde
aday veya istekli adına düzenlenmiş ve alım konusu mal veya malların faaliyet konusu olarak 
belirlendiği Gıda Sicil Belgesi (Sertifikası) ya da aday ve istekli adına ve teklif edilen ürüne ilişkin 
düzenlenen Gıda Üretim Sertifikası/Gıda Üretim İzin Belgesi,
f) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) 
tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
g) Harp araç ve gereçleri ile silah, mühimmat ve patlayıcı maddelere ilişkin olarak ilgili mevzuat 
uyarınca yetkili bakanlık veya kuruluşlarca verilen üretim/işletim izni (müsaadesi) belgeleri,
ğ) Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu 
gösteren belgeler.
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası alınan ürünlerin en az 2 yıl garantisi olmalıdır. Kullanıcı kaynaklı oluşmayan 
hasarlarda hasar tespit tutanağının hazırlandığı ve yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 
10 gün içinde hasarlı ürün yenisiyle değiştirilmelidir.
4.3.4.
4.3.4.1. Standarda ilişkin belgeler:
İstekliler aşağıda belirtilen standarda ilişkin belgeleri teklifleriyle beraber sunacaklardır:
İstekliler, Teknik şartnamede belirtilen garanti taahhütnamesi, ürün sorumluluk sigortası, 
test ve analiz raporlarını ve kalite belgelerini teklifleriyle birlikte sunmalılardır.
4.3.5. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye 
cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İhale Teknik şartnamesinde yer alan ürünlerden;
***YPB1 Model 1 İp Tırmanmalı Oyun Grubu Şartnamesi içerisinde yer alan özel döküm 
küre ve bağlantı noktaları ile şartnamesinde belirtilen min. 16 mm kalınlığında yüksek 
basınçlı lamine (HPL) malzemeden oluşan üçgen panel ürünlerinden  1er  adet
***YPB1 Model 1 İp Tırmanmalı Oyun Grubu Şartnamesi belirtilen min. Ø 250 mm çaplı 
alüminyum döküm  küreden 1 adet
*** YPB1 Model 1 İp Tırmanmalı Oyun Grubu şartnamesi içerisinde yer alan  çapı 
16-18 mm olan halatlardan 30 ar cm lik ip kesiti
***YPB17 Oyun Panoları ürününden 1 adet
***YPB12 Model 12 Kaya Tırmanma Oyun Grubu Şartnamesi içerisinde yer alan 
model 2 no’lu polietilen kayadan 1 adet
İstenilen numuneler ihale saatinden önce montajı yapılarak idaremize teslim 
edilecek, ürünler ile ilgili teslim tutanağı düzenlenecek bu teslim tutanağı ihale 
dosyasına eklenecektir.
İhale sonuçlandıktan sonra en düşük fiyat esasına göre ilk firmadan başlamak 
üzere numuneler kontrol edilerek ihale sonuçlandırılacaktır. /
Numuneler ihale gününden sonra en düşük teklif veren isteklilere gönderilen 
tebligat ile tebligatta belirtilen tarih ve yerde kurulumu sağlanacaktır. En düşük
teklif veren istekliden başlanarak numuneler kontrol edilecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü çocuk oyun grubu, dış mekan spor aletleri temini işi benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-
mında % 10 (yüzde on) 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 Halkalı Merkez Mah. Turgut Özal Bulvarı No:10 
Küçükçekmece Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresine elden 
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden 
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi 
miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan 
toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan 
en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Türkiye
ziyaretinde, kendisine koltuk ayrılmayan von der Leyen'e ilk kez o an nasıl hissettiğini anlattı

Hindistan alarm veriyor!
Hindistan’da koronavirüs vaka sayısı üst
üste beş gündür 300 binin üzerine çıkarak
rekor düzeye ulaştı. Almanya, İngiltere ve

ABD’den tıbbi yardım teklifi geldi. Ülkede siyasetçilerin
miting yapması eleştiriliyor. Hindistan artan koronavirüs
vaka sayısı nedeniyle salgınla baş etmekte zorlanıyor. Be-
şinci gündür günlük yeni vaka sayısı 300 binin üzerinde
seyrederken, günlük ölü sayısı da 2 binlerin üzerine çık-
mış durumda. Komşu ülke Bangladeş sınırları kapatma
kararı aldı. Hindistan’daki hastaneler salgınla mücade-
lede zorlanıyor. Hastanelerde yatak ve oksijen tüpü sıkın-
tısı başgösterdi. Başkent Yeni Delhi'deki Sir Ganga Ram
Hastanesi Sözcüsü “Hastaneler şu anda dilen ve ödünç
al modunda. Aşırı kriz durumu söz konusu” dedi. Küre-
sel şirketlerin teknoloji merkezlerinin bulunduğu 12 mil-
yonluk Bengaluru kentinin de bulunduğu güney eyaleti
Karnataka'da Salı gününden itibaren 14 gün kapanma
başlayacak. Ülkenin batısında bulunan sanayinin yoğun
olduğu Maharaştra eyaletinde 1 Mayıs’a kadar kapanma
sürecek. 

Yardım teklifleri geliyor

Almanya, İngiltere ve ABD'den Hindistan'a yardım teklifi
geldi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas Rheinische
Post gazetesine yaptığı açıklamada “İkinci dalga Hindis-
tan’ı görülmemiş bir güçle teslim alıyor” dedi ve Alman-
ya’nın Hindistan'a "elinden geldiğinin en iyisini yaparak
yardım etmesinin" önemli olduğunu kaydetti.Hindis-
tan’ın DSÖ ve Aşı ve Bağışıklık Küresel İttifakı'nın
(GAVI) ortak girişimi olan COVAX'ın en önemli aşı teda-
rikçilerinden olduğunu belirten Maas "Bu sadece saygı-
mızı hak etmiyor ama özellikle de şimdi dayanışma
göstermemizi gerektiriyor" dedi. Bazı eyaletler bu hafta
kapanma önlemlerine son verecek ancak yaklaşan yerel
seçimler ve kitlesel festivaller nedeniyle başka bölgelerde
de vaka sayılarının patlamasından endişe ediliyor.
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B irleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve
Kültür Örgütü tarafından gastro-
nomi şehirleri ağına dahil edilen

Hatay'da, Gastronomi Evi'nde açılan Aş-
çılık Okulu, yeni ustaları yetiştiriyor.İl Milli
Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Mer-
kezi'nin desteğiyle açılan Aşçılık Oku-
lu'nda farklı üniversitelerin aşçılık ve
gastronomi bölümlerinde eğitim alan 15
öğrenci, Hatay mutfağının öğrenme fırsatı
buluyor. Öğrenciler, diğer mutfak sanatları
eğitiminden farklı olarak 4 ay boyunca
teorik eğitimler alarak gelişimlerine katkı
sağlıyorlar.

15 öğrenci ile başladı

Hatay Gastronomi Evi Müdürü İpek
Aslan, 15 öğrenci ile kursa başladıklarını
diğer mutfak sanatları eğitiminden farkı-
nın ise interaktif yerinde öğrenmeyi sağla-
mak olduğunu belirterek, "Unesco Hatay
Gastronomi Evi her geçen gün, bir tuğla
daha katarak şehrimizin yüz akı olmaya
devam ediyor. Aşçılık okulumuz 13 tane
aşçılık ve gastronomi mezunu öğrenciler
ile birlikte başladığımız bir serüvendir.
Yaklaşık 10 hafta önce 15 öğrencimizle bu
okulumuza start verdik. Bu okulun diğer
mutfak sanatları eğitiminden farkı interak-
tif yerinde öğrenmeyi sağlamak. Arkadaş-
lar 2 hafta sonra mutfaklarımıza girerek
yerinde öğrenme usulü ile restoran sektö-
rüne hızlı bir giriş yapacaklar. Biz bu sü-
reçte baharat, zeytinyağı sektöründen
üreticilerle bir araya getirdik.” dedi.

22 Antakya yemeği 

Aslan, “Kişisel gelişim uzmanları ile kriz
anında neler yapabileceklerini, nasıl ileti-
şim kurmalarına dair eğitimler verdik, en
sonunda da çiftlik ziyareti yaptık, tohum-
dan sofraya ürünlerin nasıl geldiğini gös-
terdik. Diğer bütün kurslara göre yerinde
öğrenmenin nasıl bir etki yarattığını göz-
lemleyebiliyoruz. Başkanımız Lütfü Sa-
vaş'ında bize dediği, 'hedefinizde 50
yemeğiniz olsun. Gençler 50 Antakya ye-
meğini öğrenerek son versin.' Şu anda 22
Antakya yemeğini kendilerine öğrettik.
Gelecek nesillere Antakya mutfağını öğ-
retmek adına elimizden geleni yapıyoruz"
dedi.

Hatay mutfağını temsil edecekler

Hatay Gastronomi Evi Mutfak Şefi Sü-
leyman Demirel ise amaçlarının Hatay
yemeklerinin gelecek nesillere aktarılma-
sını sağlamak olduğunu belirterek, şun-
ları kaydetti:"Burada 15 öğrencimiz var,
hepsine geçmişten günümüze Hatay ye-
meklerini güzel bir şekilde anlatarak ge-
lecek nesillere aktarılmasını sağlamak.
Hatay mutfağını ulusal ve uluslararası
mutfaklarda tanıtmak. Yetiştirdiğimiz
her öğrenciyi donanımlı ve son derece
kapasiteli şekilde Hatay mutfağını diğer
mutfaklarda temsil edecek şekilde yetiş-
tirmek. Burada haftanın 3 günü kursları-
mızda Hatay yemeklerini
göstermekteyiz. Geleneğe uygun şekilde,

bilgilerin aktarımını sağlıyoruz, onlarda
çalışacakları yerlerde Hatay mutfağını
en iyi şekilde tanıtıp, Hatay'a katkı sağla-
yacaklardır."

Gelecek nesillere aktarılacak

Kursiyerlerden Sultan Dikili ise öğren-
diği bilgileri, gelecek nesillere aktarabil-
mek için kursa katıldığını belirterek, "Ben
gastronomi öğrencisiyim ve Hatay yöre-
sinin geçmişten günümüze kadar olan
bütün yemeklerini ve tarihlerini öğren-
mek için katıldım. Bundan sonraki 

hedefim diğer şehirlerde burada öğrendi-
ğim bilgileri diğer insanlara aktarıp Ha-
tay'ı tanıtabilmek.Kursiyer Tanya Kart ise
yöresel yemekleri öğrendiklerini ve bu bil-
giler her yerde kullanabileceklerini belir-
terek "pandemi yüzünden okullarımız
kapandı, okulda öğrenemediklerimi bu-
rada öğrenmek için geldim. Kurs şimdilik
güzel gidiyor, yöresel yemekleri öğreniyo-
ruz. Bu bilgileri her yerde kullanabilirim,
yöresel yemekleri öğrendikten sonra
diğer yemekleri de öğrenmek kolay olu-
yor" diye konuştu.

2021 MALİ YILI 20 KALEM HEPAFİLTRE ALIMI 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 : 2021/237139
1-İdarenin
a) Adresi : Darülaceze Cad. No:27 OKMEYDANI ŞİŞLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123145555(Dahili Hat:710062) - 2122217703
c) Elektronik Posta Adresi : ihale@okmeydani.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 2021 MALİ YILI 20 KALEM HEPAFİLTRE ALIMIAyrıntılı 

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

b) Teslim yeri : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ 
BİYOMEDİKAL TÜKETİM DEPO

c) Teslim tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra hastanemiz ihtiyacına 
binaen sipariş (peyderpey ya da ürünün tamamı olabilir) 
tarihinden itibaren 2 (iki ) ay içerisinde ilgili depoya teslim 
edilecektir. Sipariş formu elden teslim edilebileceği gibi, iş bu 
sözleşmenin 2. maddesinde belirtilen Bildirime Esas Elektronik 
Posta Adresi'ne gönderildiğinde tebliğ edilmiş sayılır. Sipariş 
çekilen kalem ve miktarlara uyulması zorunludur. Malzeme
teslimatı iş günlerinde 09:00-16:00 arası yapılacak olup; 
nakliyat ve depoya taşınması yüklenici tarafından 
gerçekleştirilecektir. Firma yetkilisi olmadan mal 
teslimi yapılmayacaktır. Kargo ile mal teslimi yapılmayacaktır.
istekliler, kullanım sırasında üretimden kaynaklanan, son 
kullanma tarihi gelmeden (ambalaj ve üründe) bozulma 
meydana gelmesi durumunda yenisi ile değiştirilecektir. 
Teslim edilmeyen kısım için sözleşmedeki yazılı cezalar 
uygulanacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR 

HASTANESİ Satın Alma Birimi Darülaceze Cad. 
No:27 Şişli/İstanbul

b) Tarihi ve saati : 21.05.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest
bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul
edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi,
b)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala iliş-
kin yerli malı Belgesi,
c)Aday veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuru-
luşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler
Aday veya istekli imalatçı olduğunu yukarıdaki belgelerden birini sunarak tevsik edecektir.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Hepafiltrelerin montajı sonrası yüklenici firma tarafından ISO 14644-1 ve ISO 14644-3 standartlarına uygun
yapılıp raporlandırılmalıdır.
4.3.3. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
EN779 STANDARTINA UYGUN  İSPAT BELGESİ OLAN EUROVENT SERTİFİKALI OLMALIDIR.FİLTRE
ISO 9001-2008 BELGESİ VE TÜRKAK AKREDİTE ONAY BELGESİ DOSYADA SUNULMALIDIR.FİLTRE-
LER ISO 16890 STANDARTLARINDA OLMALIDIR.TÜM FİLTRELER ISO9001-2015 KALİTE BELGELİ VE
TÜRKAK AKREDİTE ONAYLI OLMALIDIR.HEPA FİLTRELER EN1822 TEST SERTİFİKALI OLMALIDIR.
4.3.4. Kapasite raporuna ilişkin belgeler:

İstekliler ilgili kurum ve kuruluşlardan temin edilmiş mevzuata uygun ve ihale tarihi itibari ile geçerli olan  üre-
tim kapasite miktarını sözleşme süresi göz önünde bulundurularak alım miktarından fazla olmayacak şekilde
belirlenen kapasite miktarını  kapasite raporu ile belgelendirerek ihale dosyasında sunacaktır. (Yüklenicinin iş
ortaklığı olması halinde Kapasite Raporu ,iş ortaklarından biri,birkaçı ya da tamamı tarafından sağlanabilir.)

4.3.5.
4.3.5.1. Kaliteye ilişkin belgeler:
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları
veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurum-
larınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuru-
luşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin
geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale ta-
rihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tara-
fından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon
Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu bel-
genin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması ye-
terlidir.
4.3.5.2. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
a-)Teklif edilen malzemelerin ilgili mevzuat gereğince ÜTS kaydı gerekmiyorsa imalatçı / ithalatçı firma tarafın-
dan ÜTS kapsamında olmadığına dair belge ihale dosyasında sunulacaktır. Bu durum Birim Fiyat Teklif Cetve-
linde “Kapsam Dışı” ibaresi düşülerek belirtilecektir.
b-) İsteklilerin Birim Fiyat Teklif Cetvelinde ürünün isminin yanına teklif edilen ürünün MARKASInı yazmaları
zorunludur. Ürüne ait teknik şartnamede farklı diyoptri, boy, ölçü, kalınlık, tip, çap, ebat vb... seçenekler belirtili-
yorsa Birim Fiyat Teklif Cetvelinde belirtilmelidir
c-) Teknik Şartnamede istenen her türlü bilgi ve belgeler ihale dosyasında sunulacaktır.
(EN779 STANDARTINA UYGUN  İSPAT BELGESİ OLAN EUROVENT SERTİFİKALI OLMALIDIR.FİLTRE
ISO 9001-2008 BELGESİ VE TÜRKAK AKREDİTE ONAY BELGESİ DOSYADA SUNULMALIDIR.FİLTRE-
LER ISO 16890 STANDARTLARINDA OLMALIDIR.TÜM FİLTRELER ISO9001-2015 KALİTE BELGELİ VE
TÜRKAK AKREDİTE ONAYLI OLMALIDIR.HEPA FİLTRELER EN1822 TEST SERTİFİKALI OLMALIDIR.)
4.3.6. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıkla-
maları içeren doküman:
a-) İstekliler teklif edecekleri ürünler için en az 1 (bİr) adet numuneyi teklif zarfı ve önceden hazırlanmış olan
Numune Teslim Tutanağı ile beraber idare personeline teslim edecektir. Numune Teslim Tutanağında İhtiyaç
Listesi Sıra Numarası, Markası açıkça belirtilecektir. Numune olarak teslim edilen ürünler orijinal ambalajında
olacaktır. Numunelerin üzerinde (her numunenin ayrı ayrı) isteklinin unvanı, ürünün adı ve markası, İhale Kayıt
Numarası ve İhtiyaç Listesi Sıra Numarası yazacaktır. Aynı malzemenin numara/ölçü/size/french farkından do-
layı İhtiyaç Listesinde birden fazla sırada bulunması durumunda (aynı marka ürün teklif ediliyorsa) isteklinin
1 (Bir) adet numune teslim etmesi yeterli olacaktır. Gerektiğinde numune açılıp kontrol edilerek testlere tabi tu-
tulacaktır. Karar verilememesi veya numunelerin karar vermek için yetersiz olduğu durumlarda istekli firmadan
tekrar numune talep edilebilir. Tekrar numune istenmesi durumunda idarenin yazılı talebini izleyen 3 (Üç) iş
günü içerisinde idare yetkilisine Numune Teslim Tutanağı ile teslim edilecektir. İhale Komisyonu, numunelerin
teknik özellikleri ve performansına ilişkin test, değerlendirme veya eğitim talep edebilir. Test ve değerlendirme
kamu kurum ve kuruluşlarında yapılacaktır. Test, analiz ve eğitim için herhangi bir ücret öngörülmesi duru-
munda ücret isteklilerce karşılanacaktır. Numune değerlendirme sonucunda İstekliye teslim edilebilir durumda
olan numuneleri İhale süreci bittikten (sözleşmeler imzalandıktan) sonra 1 (bir) ay içerisinde iade edilecektir.
Numune vermeyen ya da numunesi teknik şartnameye uygun olmayan isteklinin teklifi geçersiz sayılacaktır.
İdare, numuneler için isteklilere hiçbir ücret ödemeyecektir.
b-) İstekliler, teknik şartnameye uyduklarına dair düzenleyecekleri Taahhütnameyi ya da Teknik Şartnameye
Uygunluk Belgesini ve teklif edilen ürünlere ait katologları ihale dosyasında sunacaklardır.
c-) İstekliler teklif ettikleri ve Yerli Malı Belgesi sundukları ürünlerin listesini İhtiyaç Sıra Numaralarını da belirte-
rek ihale dosyasında sunacaktır.
4.3.7. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
EN779 STANDARTINA UYGUN İSPAT BELGESİ OLAN EUROVENT SERTİFİKALI OLMALIDIR. FİLTRE
ISO 9001-2008 BELGESİ VE TÜRKAK AKREDİTE ONAY BELGESİ DOSYADA SUNULMALIDIR. FİLTRE-
LER ISO 16890 STANDARTLARINDA OLMALIDIR. TÜM FİLTRELER ISO9001-2015 KALİTE BELGELİ VE
TÜRKAK AKREDİTE ONAYLI OLMALIDIR. HEPA FİLTRELER EN1822 TEST SERTİFİKALI OLMALIDIR.
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 PROF. DR. CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ Satın Alma Birimi
Darülaceze Cad. No:27 Şişli/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 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.

HEPAFİLTRE SATIN ALINACAKTIR
PROF.DR.CEMİL TAŞCIOĞLU ŞEHİR HASTANESİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
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GELECEGIN ASCILARI 
BURADA YETISECEK

Gastronomi kenti
Hatay'da geleceğin
aşçıları yetiştiriliyor
Aşçılık Okulu'nda

farklı üniversitelerin
aşçılık ve gastronomi
bölümlerinde eğitim

alan 15 öğrenci,
Hatay mutfağının
öğrenme fırsatı 

buluyor
Geçmişi günümüze

taşıyan müze
Konya'nın 5 bin yıllık tarihi mahallesi Sille'de bulunan Zaman Müzesi,
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait eserler ile Roma dönemine kadar
uzanan zaman kavramıyla ilgili birçok eserle geçmişi günümüze taşıyor

Konya'nın 5 bin yıl-
lık tarihi mahallesi
Sille'de bulunan

Zaman Müzesi, osmanlı ve
Cumhuriyet dönemine ait eser-
ler ile Roma dönemine kadar
uzanan zaman kavramıyla ilgili
birçok eserle geçmişi günü-
müze taşıyor.5 bin yıllık tarihi
geçmişe sahip olan Sille'de tu-
rizmin geliştirilmesi kapsa-
mında Sille Şapeli'nde kurulan
Zaman Müzesi, yerli ve yabancı
ziyaretçilere ev sahipliği yapı-
yor. Civarındaki mezarlıkla iç içe
olan müze, osmanlı ve Cumhu-
riyet dönemine ait zaman ile il-
gili birçok eserle geçmişi
günümüze taşıyor. 

Osmanlı esintileri

Müzede osmanlı ve Cumhuriyet
dönemine ait özel tasarım saat-
ler, osmanlı paşaları tarafından

düzenlenen ruznameler, cep ve
masa takvimleri ve resmi daire-
lerde kullanılan el yazma-baskı
takvimler yer alıyor. ayrıca altın,
gümüş köstekli cep saatleri,
Türk Hava Kurumu'na ait illere
göre coğrafik ve ekonomik veri-
lerin bulunduğu cetvelli takvim,
Roma dönemine ait arkeolojik
güneş saati örneği gibi eserler
yer alıyor. 

Harabe bir durumdaydı

Zaman Müzesi sorumlusu
ahmet Konuş, müzenin bulun-
duğu yapının aslında bir şapel
olduğunu anlatarak, "Mezarlığın
içinde yapılmış küçük bir kilise
ama yıkık, dökük, harabe bir du-
rumdaydı. Buradaki gayrimüs-
lim halk 1923 yılında yapılan
mübadele anlaşmasıyla yuna-
nistan'a gönderiliyor. onlar git-
tikten sonra yıkılıyor” dedi. 
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ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İÇİN 2021 YILI YAZLIK KIYAFET
KADIKÖY BELEDİYESİ DESTEK VE TEDARİK HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ İÇİN 2021 YILI YAZLIK KIYAFET alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2021/240906
1-İdarenin
a)Adresi :HASANPASA FAHRETTIN KERIM GÖKAY CAD. NO:2 34722 

KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165425000 - 2164143885
c) Elektronik Posta Adresi :satinalma@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a)Niteliği, türü ve miktarı :15 Kalem Mal Alımı

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

b) Teslim yeri :Kadıköy Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Kadıköy Belediyesi Başkanlığı 4. Kat İhale Komisyon Odası 

( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 
Kadıköy/İSTANBUL)

b) Tarihi ve saati :07.05.2021 - 13:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu 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, teknik şartnameye göre hazırlayacakları numunelerini ihale esnasında 
ihale komisyonuna sunacaklardır. Komisyon seçme ve değerlendirmeyi 
numunelere göre yapacaktır. Numunelerini yanında getirmeyen ve/veya eksik 
getiren ile teknik şartnamede belirtilen özellikleri taşımayan firmaların 
teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. İhaleyi alan firmanın numuneleri, 
malzemeyi teslim edinceye ve ihale süreci sonuçlanıncaya kadar idarede kalacaktır. 
Şüphe uyandıran numuneler ile ihaleye gelen malzemeler, masrafları yüklenici 
firma tarafından karşılanmak üzere teknik üniversiteye tahlile gönderilecektir. 
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediyesi Başkanlığı 4. Kat İhale 
Komisyon Odası ( Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No:2 Kadıköy/İSTANBUL 
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal 
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

D ünya Kupası'na gitmeyi
hayal ettiğini söyleyen tec-
rübeli teknik adam, “Benim

başından beri hedefim, hayalim,
arzum Dünya Kupası’na katılmak.
Direkt olarak Dünya Kupası’na
gitmeyi çok isterim. Letonya’yla
berabere kaldık ama avantaj yine
de bizde. 3 maçta 7 puan aldık.
Aynı 7 puanı Eylül’de alırsak Ka-
radağ ve Cebelitarık’ı yenip Hol-
landa’yla berabere kalırsak avantaj
yine bizde. Tabii ki keşke hepsini
alsak. Ben de oyuncular da Tür-
kiye de Dünya Kupası’nda olmayı
çok istiyor. Avrupa Futbol Şampi-
yonası’na katılmayı garantiledik,
Dünya Kupası’na da gidersek 2
önemli turnuvayla tecrübe açısın-
dan bu takımın 5-10 yılını daha
kurtarırız.” dedi.

“2002 enerjisi var”

Şenol Güneş sözlerine şöyle
devam etti: "Bu takımı 2002’deki
takımın yerine koymam. Onlar
Dünya Kupası’nda 3. oldular.
Şimdikiler sadece Avrupa Futbol
Şampiyonası’na katılmayı garanti-
lediler. Rüştü Reçber’den örnek
vereyim. Türkiye’nin en iyi kale-
cisi. Çünkü hem Dünya Kupa-
sı’nda hem de Avrupa Futbol
Şampiyonası’nda takıma çok
büyük katkılar yaptı. 2002’d e
Dünya Kupası’nda 3. olan takımın
elektriği enerjisi, bu takımda da
var. Zaman ve oyuncu farklılıkları
olsa da bu konuda şu anda çok
iyiyiz. Önce aile ortamında bir
takım oluşturmamız gerekiyor.
Bunu sağladığımızı düşünüyo-
rum. Geçenlerde kampta takıma
2002 Dünya Kupası’n daki maçla-

rımızı izlettim. Benim hoşuma
gitti. Güzel goller atmışız. O
dönem İtalya’yla bir hazırlık maçı
yaptık. İkinci yarıda oyuncu deği-
şiklikleri yaptım. Bana o dönem
kızmışlardı, ‘Yahu neden oyuncu
değişikliği yapıyorsun’ diye. Çok
güzel oynamıştık. Paslaşmalarımız
harikaydı. Rakip, bizden top ala-
mıyordu. İtalyanlar, bizim oyun-
culara, ‘Ne yapıyorsunuz, bu
kadar zorlamayın’ diyorlardı.”

“Treni kaçırdık”

“Söz vermek istemiyorum. Ama
Milli Takım’dan sonra kulüp ta-
kımlarına dönme hayalim yok.
Futbolda çok kavga var. Yüz yüze
bakamayacak hale geliyoruz. Bu-
günkü saygınlığımı yitirmek iste-
mem. Burada en güzel şekilde
bırakmak bana daha ideal geliyor.
Kendimle yarışıyorum. Fatih
Terim, Mustafa Denizli, Şenol
Güneş hepsi önemli hizmetler
yaptılar. Herkesin zorlu hikayeleri
var. Buralara birden gelmediler.
Kaybettiklerini, sıkıntılarını bir ba-
samak olarak kullanacaksın. Belki
1, belki 3, belki 10 sene sonra iste-
diğin yere geleceksin. Yeni gelen
teknik adamlar, Türkiye’ye göre
değil uluslararası arenaya göre
kendilerini hazırlamalılar. Biz bu
treni kaçırdık.”

Tarkan'dan yeni şarkı 
beklentisi

Fanatik'e konuşan Şenol Güneş,
“Türk Sanat Müziğini çok dinle-
rim. 2002 Dünya Kupası öncesi
Kosta Rika’ya maç izlemeye git-
tim. Bir diskoda Tarkan’ın müziği
çalıyordu. Çok hoşuma gitmişti.

Tarkan’ı başka bir yere koyarım.
Eser Eyüboğlu var. Gönül Dağı
dizisinde de oynuyor. Onun türkü-
leri hoşuma gidiyor. Volkan Ko-
nak’ın da yeni programı başladı.
Onu da çok severim. Volkan
Konak ve Sunay Akın daha önce
beraber çalışıyordu. Biri gitar çalı-
yor, diğeri sohbet yapıyordu. Çok
iyi yere geldiler. Volkan’ın sahnesi
çok iyidir. 2002 Dünya Kupası za-
manında Tarkan’ın, ‘Bir oluruz
yolunda’ şarkısı Milli Takım’la öz-
deşleşmişti. Mustafa Sandal’ın da,
‘Pazara kadar değil mezara kadar’
şarkısı vardı. O da tuttu. Trab-
zonspor’un da böyle türküleri
vardı.” diyerek sözlerini noktaladı.

GOZUNU DUNYA
KUPASINA DIKTI
Milli Takım teknik sorumlusu Şenol Güneş, EURO 2020
turnuvası öncesinde değerlendirmelerde bulundu.
Güneş, "Bu takımda 2002 enerjisi var" dedi
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Altay Kulübü Başkanı Özgür Ek-
mekçioğlu, Altay Gaziemir Vali
Kutlu Aktaş Tesisleri'nde düzenle-
diği basın toplantısında Altay'ın
Süper Lig umudunu ve inadını sür-
dürdüğünü söyledi. Sezona Yücel
İldiz ile başladıklarını, sonrasında
Osman Özköylü yönetiminde yarışı
sonuna kadar zorladıklarını ifade
eden Ekmekçioğlu, Özköylü ile kar-
şılıklı anlaşarak yolları ayırdıklarını
anımsattı. Yönetim kurulu olarak
teknik direktörlük için en iyi alterna-
tifleri değerlendirdiklerini ancak tüm
camianın gönlünden geçen ismin
takımın 18 yıl formasını giyen Mus-
tafa Denizli olduğunu kaydeden
Ekmekçioğlu, henüz bir görüşme
yapmasalar da Denizli'ye çağrıda
bulunduklarını dile getirdi. Özgür
Ekmekçioğlu, "Onu takımımızın ba-
şında görmek, her Altaylının en
büyük rüyasıydı. Bu yüzden bura-
dan bir çağrımız var. Mustafa De-
nizli'ye, gurur duyduğumuz
kaptanımıza, futbol yaşamında yaz-
dığı müthiş öyküyü teknik direktör-

lükle taçlandırması için çağrı yapı-
yoruz. 18 yıl formamızı büyük bir
başarıyla taşıyıp sonraki kariyerinde
kulübümüzde hiç görev almayan
Altaylı büyük Mustafa'nın bu çağrı-
mıza olumlu yanıt vermesini, takı-
mımızı hak ettiği başarılara
taşımasını bekliyoruz." dedi.

“Göreve hazırım"

Teknik Direktör Mustafa Denizli,
Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğ-
lu'nun çağırısına cevap verdi. Al-
tay'dan herhangi bir ücret talep
edemeyeceğini ve bu ücretin bağış-
lanmasını rica eden Denizli, "Bu
şartlar altında göreve hazırım"
dedi.Altay'ın içinden yetişen bir isim
olduğunu ifade ederek sözlerine
başlayan Mustafa Denizli, "Bir ferdi
olmaktan gurur duyduğum büyük
Altay camiasından ilk kez böyle bir
davet aldım. Öncelikle bu nazik
davet için çok teşekkür ederim. Bu
sezon herhangi bir kulüp çalıştır-
mama kararını aldığım için pek çok
kulüpten gelen teklifi geri çevirdim.

Ancak, Mustafa Denizli olmamda
en büyük katkısı olan kulübümün
bu davetini geri çevirmem takdir
edersiniz ki çok kolay değil. Altay’ın
değerli yöneticilerinden bir ricam
var, ilk olarak takımın çok geniş bir
kadrosu var. Bu kadronun verimli
bir sayıya indirilmesi gerektiğini dü-
şünüyorum. İkincisi ve en önemlisi,
benim Altay’dan bir ücret talep
etmem mümkün değil. Kendilerinin
bana teklif etmeyi düşündükleri üc-
retin, Mehmetçik Vakfı ile Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı'na ba-
ğışlanmasını rica ediyorum. Bu iki
önemli konuda şartlar yerine getiril-
diği takdirde camiama olan gönül
borcumu ödemeye ve elimden gelen
tüm gayreti sarf etmeye hazırım.
Bugün, başkan ile bir araya gelip bu
nihai adımı atacağımızın bilinme-
sini isterim" açıklamasını yaptı.

Kazanan taraf
olmak istiyoruz
ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun,
Beşiktaş gibi çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarını
belirterek, "İnşallah kazanan taraf olarak taraftarımızı
mutlu etmek istiyoruz" dedi. Çaykur Rizespor teknik
direktörü Bülent Uygun, Beşiktaş maçı öncesi açıkla-
malarda bulundu. Beşiktaş'la çok önemli bir maça çı-
kacaklarını ifade eden Uygun, "Gerek camiamız
gerekse şehrimiz adına her maç gibi bu da önemli bir
maç. Kalan 5 maçta hedefimiz 15 puanı kazanabilme
adına gerek beynimizdeki futbol bilgisini gerek yüreği-
mizdeki cesaretimizi gerekse ayağımızdaki yetenekle-
rimizi sergileyerek sahada taraftarımızın mutlu
olabileceği şekilde uygulamak ve kazanan taraf olmak
istiyoruz. Şampiyonluk psikolojisi mutluluk psikoloji-
sidir. Bu süreç içerisinde sizin her seferinde gerek kali-
teli ayaklarınız, oyun anlayışınız,
taktiğiniz ve sisteminizle beraber
başarıyı yakalama ve bu başarı
yolunda arada sırada düşüş olsa
da kalkarak yolunuza devam
edersiniz. Sezon sonunda şampi-
yon olmasanız bile genel örf ve
adetiniz itibari ile yeniden oynar-
sınız. Ama düşme psikolojisi
mutsuzluk psikolojisidir. Dolayısı
ile bu süreç içerisinde anksiyete
olursunuz psikolojisiniz bozulur,
huzurunuz bozulur, bununla be-
raber yaşadığınız sendrom sizi
olumsuz etkiler. “ diye konuştu.

'İnanan başarır' mesajı

“Oluşan entarimin konusunda da sizde kaygılar mey-
dana gelir”  diyen Uygun, “Bu da çok zordur. Bilgi
ister, tecrübe ister, bunu yönetmek ve bu süreç içeri-
sinden çıkabilmek için de çok mücadele etmek gerekir.
Bir şehrin vebalini taşırsınız ve bu şehrin vebali ile
göstermeniz gereken performans vardır. Orada o şeh-
rin severlerinin, o formayı sevenlerinin her birinin söy-
lemi de desteği de çok önemlidir. Ve o süreci bu
şekilde doğru atlatır ve başarırsınız" dedi.

Yeni teknik direktörü Julian Nagelsmann
Almanya Bundesliga'da bir kez
daha şampiyonluğa yakın olan Ba-
yern Münih'in yeni teknik direktörü
de belli oldu. Münih'in ardından
ligde ikinci sırada yer alan RB Le-
ipzig, 33 yaşındaki teknik direktörü
Julian Nagelsmann'ın sezon sonu
takımdan ayrılacağını ve 1 Tem-

muz 2021 itibarıyla Bayern Mü-
nih'in başına geçeceğini duyurdu.
2016 yılında henüz 30 yaşına gel-
meden Hoffenheim'da göreve baş-
layan Nagelsmann, 2019'un
Temmuz'unda da Leipzig ile anlaş-
mıştı. RB Leipzig'in, genç çalıştırıcı
için Bayern Münih'ten 25 milyon

Euro bonservis bedeli talep ettiği ve
bu miktarın da Nagelsmann'ın söz-
leşmesinde yer aldığı iddia edil-
mişti. Ayrıca Nagelsmann'lı
Leipzig, bu sezon Şampiyonlar Li-
gi'nde Medipol Başakşehir'le aynı
grupta yer almış, rakibini 2-0 ve 4-
3'lük skorlarla mağlup etmişti.



Bursaspor
Kulübü, daha
önceden 1-9 Mayıs
tarihleri olarak
açıkladığı Olağan Genel 
Kurul'un, pandemi kuralları
gerekçesiyle bu tarihlerde
yapılamayacağını belirterek, kulübün tüzüğü de
dikkate alınarak yeni tarihin 22-30 Mayıs olduğunu duyurdu

Ç ekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz,
Gençler Dünya Boks Şampiyonası'nda altın
madalya kazanan milli boksör Büşra Işıldar'a

plaket ve ödül verdi.Çekmeköy Belediyesi'nde pan-
demi tedbirleri nedeniyle açık havada düzenlenen tö-
rene, Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy
Kaymakamı Adem Arslan, Çekmeköy Gençlik ve
Spor İlçe Müdürü Damla Doğruyalçın, milli sporcu
Büşra Işıldar ve antrenörü Fikret Taşdemir katıldı.

“Çekmeköy'ün gururu”

Başkan Ahmet Poyraz, Büşra'nın Çemeköy'de yetişen
çok önemli bir sporcu olduğunu belirterek, "Büşra
medarı iftiharımız. Bundan önce Türkiye ve Avrupa
şampiyonlukları kazandı, son olarak da 81 kiloda
dünya şampiyonluğunu kazandı. Bizler de Çekme-

köy Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Spor Mü-
dürlüğü olarak amatör sporlarda mücadele

eden sporcularımızı her zaman destekledik
ve bugün de Büşra'nın her zaman ya-

nında olacağımızı hissetmesi için bir
arada olmak istedik. Bu kardeşimizi

tebrik ediyorum. Bundan sonra da
inşallah bayrağımızı göndere çek-

meleri için yapacakları her türlü
gayretlerinde onların yanında

olacağız. Ben tekrar Büşra
kardeşimize çok teşekkür
ediyorum. 
O Çekmeköy'ün gu-
ruru."dedi. 
Çekmeköy Kaymakamı
Adem Arslan da Büş-
ra'nın Çekmeköy'ün
örnek gençlerinden bir
tanesi olduğunu ve
onunla gurur duyduk-
larını söyledi.Çekme-
köy Belediye Başkanı
Ahmet Poyraz, tö-
rende Büşra'ya 30 bin
liralık ödül verdiklerini
ve aynı meblağda Büş-
ra'nın kulübüne de des-
tek olacaklarını da
açıkladı.Başkan Poyraz

ve Büşra Işıldar, boks el-
divenlerini takarak basın

mensuplarına poz da
verdi.Büşra Işıldar, Polon-

ya'da düzenlenen Genç Genç
Kadınlar Dünya Boks Şampi-

yonası'nda 81 kilo final müsa-
bakasında Rus rakibi Kseniia

Olifirenko'yu mağlup ederek dünya
şampiyonu olmuştu.
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Bursaspor’da Kurul 
tarihi belli oldu
BURSASPOR Kulübü, daha
önceden 1-9 Mayıs tarihleri
olarak açıkladığı Olağan
Genel Kurul'un, pandemi ku-
ralları gerekçesiyle bu tarih-
lerde yapılamayacağını
belirterek, kulübün tüzüğü de
dikkate alınarak yeni tarihin
22-30 Mayıs olduğunu du-
yurdu.Kulüpten yapılan bil-
gilendirmede şu ifadelere yer
verildi:

1-9 Mayıs'a karar verildi 

"Başkanımız Erkan Kamat
tarafından daha önce düzen-
lenen bilgilendirme toplantı-
sında 22-30 Mayıs 2021

tarihleri olarak açıklanan
Olağan Seçimli Genel Kurul
Toplantımızın, başkan adayı
olacak kişilerin plan ve proje-
leri ile yeni sezona en iyi şe-
kilde hazırlanmalarına
olanak sağlamak için 1-9
Mayıs 2021 tarihlerinde ya-
pılması uygun görülmüştü.
Bu süreçte pandemi sebeple-
rinden dolayı İçişleri Bakanlı-
ğımız aldığı karar
doğrultusunda 17 Mayıs
2021 tarihine kadar kongrele-
rin yapılamayacağını genelge
ile 81 ilin Valiliklerine gön-
dermişti. Bursaspor Kulübü
Derneği Tüzüğü'nün 23.1

maddesinde "Olağan Seçimli
Genel Kurul Toplantısı,
mayıs ayı içerisinde hafta
sonu gerçekleşecek şekilde
usulüne uygun olarak yapı-
lır." ifadesine göre Olağan
Seçimli Genel Kurul 1. Top-
lantımızın 22 Mayıs 2021
Cumartesi günü saat
11.00'da Bursa Büyükşehir
Belediye Stadyumu'nda ya-
pılmasına, ilk toplantıda ye-
terli çoğunluk sağlanamadığı
taktirde 2. Toplantının 30
Mayıs 2021 Pazar günü saat
13.00'da aynı yerde çoğunluk
aranmaksızın tekrar yapılma-
sına karar verilmiştir."

Antrenmanlarını 
eve taşıdılar 
Kastamonu'da sporcular, korona
virüs tedbirleri sebebiyle
salonların kapalı olmasından
dolayı Tekvando ve Kick Boks
antrenmanlarını online olarak
evden yapmaya başladı
KASTAMONU'dA sporcular, korona virüs
tedbirleri sebebiyle salonların kapalı ol-
masından dolayı Tekvando ve Kick Boks
antrenmanlarını online olarak evden
yapmaya başladı.Kastamonu Erişen
Spor Kulübü Antrenörleri Murat Şengül
ve Reyhan Şengül, korona virüs tedbir-
lerinden dolayı sporcuları ile bir araya
gelemedikleri için, Tekvando ve Kick
Boks antrenmanlarını telekonferans
yöntemiyle yaptırmaya başladı. Kasta-
monu'da korona virüs salgını sonrası
salon çalışmalarına ara vermek zorunda
kalan Antrenörler Murat Şengül ve Rey-
han Şengül, çareyi sporcularına online
antrenman yaptırmakta buldu. Bilgisa-
yar üzerinden sporcularıyla bağlantı
kuran antrenörler, neler yapmaları ge-
rektiğini sporcularına aktardı.Haftada 3
gün yaklaşık 35 sporcuyla online an-
trenman yapan antrenörler, sporcuları-
nın verilen görevi yerine getirip
getirmediğini de aynı şekilde bilgisayar-
dan takip ediyor. Kastamonu Erişen
Spor Kulübü Antrenörleri Murat Şengül
ve Reyhan Şengül, yaptıkları açıkla-
mada, "Sporcularımız salgın sürecinden
olumsuz etkileniyor. Ülkemiz ve dünya-
nın içinde bulunduğu bu zor dönemde
devletimizin çağrısına uyarak, biz de
sporcularımızla evde kalıyoruz. Bu dö-
nemi sorunsuz atlatmak istiyoruz. Evde
bulunduğumuz dönemde sporcularımı-
zın antrenmansız kalmaması, daha
zinde şekilde bu sıkıntılı süreci atlatma-
ları için telekonferans yöntemiyle çalış-
malara devam ediyoruz” dedi. 

Yeni futbol
yatırımını duyurdu
Acun Ilıcalı, Hollanda ekibi Fortuna Sit-
tard'a veda ettiklerini ve İngiltere Li-
gi'nden bir kulüp alarak futbol
yatırımlarına devam edeceğini duyurdu.
Acun Ilıcalı, Instagram hesabından futbol
yatırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Ilıcalı,
daha önce aldığı Hollanda ekini Fortuna
Sittard'a veda ettiklerini duyurdu. Ilıcalı,
ayrıca İngiltere Ligi'nden bir kulüp alarak
devam etmek istediklerini açıkladı. Ilıcalı,
paylaşımında şunları söyledi: "Güzel ba-
şarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a
veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğu-
muz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiği-
mizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel
insanlara başarılar diliyorum."

3 futbolcunun 
testi pozitif çıktı
Galatasaray Kulübü, 3 oyuncusunun
Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açık-
ladı. Galatasaray Spor Kulübü, 3 futbol-
cusunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
test sonuçlarının pozitif çıktığını du-
yurdu. Sarı kırmızılı takımdan yapılan
açıklamada, "Galatasaray Futbol takımı
oyuncuları, teknik heyetimiz, perfor-
mans, sağlık, idari ve destek kadrola-
rındaki çalışanlarımız için 26 Nisan
Pazartesi günü yapılan Covid-19 PCR
testleri sonuçlanmış ve üç oyuncumu-
zun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyun-
cularımızın tedavi protokolü ve
karantina süreci başlatılmıştır. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur." 
ifadeleri yer aldı.

Bisiklet 
heyecanı sona erdi

İl Emniyet Müdürü'nden şampiyonlara tebrik

Bisiklet Federasyonu tarafından ilimizde düzenlenen Koramaz Vadisi-Vekse
MTB Cup yarışları bugün yapılan ikinci etap yarışlarıyla son buldu

Bisiklet Federasyonu ta-
rafından ilimizde düzenle-

nen Koramaz Vadisi-Vekse
MTB Cup yarışları dün yapı-

lan ikinci etap yarışlarıyla
son buldu.Koramaz Vadisi

Vekse Bölgesinde yapılan ikinci
etap yarışlarına 12 ülkeden 44
sporcu tarihi ve doğal güzellik-
lerinin arasında pedal
çevirdi.Zorlu parkurda yarışan
Kayserili sporcularımızdan Fur-
kan Akçam ve Funda Taşkın bi-

rinci ve ikinci etap yarışlarında
da dereceye girerek madalya
kazandılar.

Madalyaları takdim edildi

Zorlu parkurun sonunda dere-
ceye giren sporculara düzenle-
nen törenle madalyaları takdim
edildi. Törene Gençlik ve Spor
İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve
Spor A.Ş. Genel Müdürü İbra-
him Somtaş katıldı.Ödül töreni
sonrasında açıklamada bulu-

nan Gençlik ve Spor İl Müdürü
Ali İhsan Kabakcı, "Güzel bir
ortamda maske, mesafe ve te-
mizlik kurallarına uygun bir şe-
kilde yarışma düzenlendi.
Baharla birlikte tam kapanma-
nın biteceği bayram sonra-
sında bu tür organizasyonları
büyüterek devam ettirmek isti-
yoruz. Bu tarihi mekanda elde
ettikleri derecelerden dolayı
sporcuları tebrik ediyorum"
dedi.

Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa
Kupası'ndan başarıyla dönen Kırıkkaleli
milli kick boksçular, İl Emniyet Müdürü Gün-

ter Şenses'i ziyaret etti.Türkiye Kick Boks
Federasyonu Başkanlığı tarafından 8-11

Nisan 2021 tarihleri arasında Antal-
ya'da düzenlenen Uluslararası

Türkiye Açık Kick Boks Av-
rupa Kupasına Kırıkkale

Polisgücü Lider Spor
Kulübü'nden 6

milli sporcu
şampi-

yonaya katıldı. 89 kilogramda büyük erkek
kategorisinde yarışan Mustafa Ayten ile 70
kilogramda büyük bayan kategorisinde yarı-
şan Mevlüdiye Aktaş, Avrupa Kupası şampi-
yonu olarak altın madalya kazandı. 55
kilogramda büyük bayan kategorisinde yarı-

şan Rabia Güneş ile 69 kilogram genç
erkek kategorisinde yarışan Umut Teköz,
Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya
aldı. Altın madalya kazanan iki oyuncu,
Eylül ayında Konya'da düzenlenecek İs-
lami Oyunlar Olimpiyat Şampiyona-

sına katılmaya hak
kazandı.Başarılı sporcular,
İl Emniyet Müdürü 
Günter Şenses'i ma-
kamında ziyaret
etti. 
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Özür hakkım olsa
annemden dilerdim

Ünlü şarkıcı İrem Derici,
Bigo Live’da takipçilerin

sorularına samimi 
cevaplar verdi. Derici,

"Bir sonraki hayatımda
Cem Yılmaz olmak isti-

yorum. Kendimi ona çok
yakın hissediyorum.

Onun karizması başka
bir şey" dedi. "Tek bir
özür hakkım olsa, an-

nemden dilerdim" diyen
Derici, "Beni yetiştirmek
çok zor iş. Yaptığım her

yanlış için ondan özür
dilerdim" ifadelerini
kullandı. En sevdiği

şehrin İstanbul oldu-
ğunu belirten Derici,

"Kaos insanıyım ben.
İstanbul’da kaosun
başkenti. O yüzden 

İstanbul’dan ölürüm de
vazgeçemem. İzmir ve
Bursa’da vazgeçeme-

diklerim içinde. Yurt
dışında ise, Barcelona,
Venedik ve Paris" dedi. 

BIRI VURDU
DIGERI CEKTI
Kağıthane'de 15 yaşındaki E.Y.'ye çalıştığı fabrikada dayak atıp, kamerya çeken 2 sanığın yargı-
lanmasına başlandı. Haklarında 8 aydan 3 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenen sanıkların
savunmaları, avukatları duruşmaya gelmediği için alınamazken, psikolog eşliğinde ifade veren
E.Y., "Yere yatırıp tekme ve yumrukla vurdu. Diğeri de cep telefonuyla kameraya çekti" dedi

K ağıthane'deki bir fabrikada çalışan ve 7
yıl önce beyin ameliyatı geçiren 15 ya-
şındaki E.Y., aynı iş yerinde çalışan 30

yaşındaki Yücel B. tarafından dövüldü. Bay-
ram Samet K. da dayağı cep telefonuyla kayda
aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler
büyük tepki çekerken, soruşturma başlatan İs-
tanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla
gözaltına alınan ikili, adli kontrol kararıyla ser-
best bırakıldı. Haklarında jet hızıyla iddianame
hazırlanan tutuksuz sanıklar Yücel B. ve Bay-
ram Samet K.'nin yargılanmasına bugün İstan-

bul 20. Asliye Ceza Mahkemesi'nde
başlandı. İlk duruşmaya sanıklar ile mağdur
çocuk E.Y. ve babası Ayhan Y. katıldı. Tutuk-
suz sanıkların savunmaları, avukatlarının ma-
zeret bildirerek duruşmaya gelmemeleri
nedeniyle alınamadı.

Şikayetçi oldu

Mağdur E.Y.'nin ifadesi ise psikolog eşliğinde
alındı. E.Y. ifadesinde, "Babam cezaevindeydi.
Ben de sanık Bayram'ın babasına ait işyerinde
çırak olarak çalışıyordum. Ara sıra sebepler

bulup, Yüce  beni dövüyordu. Az da olsa diğer
sanık Bayram da dövüyordu. Bir keresinde çalı-
şırken elim testereyle kesildi. Sanık Bayram'ın
babası, 'Sigortan yok başımızı belaya sokma.
Doktora cam kesiği dersin' diye söylendi. Ben
de amcamla gittiğimde testere kesiği demiştim.
Olay tarihinde çalışırken Yücel beni çağırmış
ama ben gürültü nedeniyle duymadım. Gelip
beni eliyle dövdü. Yere yatırıp, tekme ve yum-
rukla vurdu. O sırada Bayram da cep telefo-
nuyla kameraya çekti. Bir yandan da güldü.
Bayram vurmadı. Daha sonra sanık Yücel çe-

kilen videoyu bana atmış. Amcam telefonumda
görünce karakola gidip, şikayetçi olduk. Ben sa-
nıklardan şikayetçiyim" dedi.

Devamlı aşağılanmış

Hakimin, elinin nasıl kesildiğini sorması üze-
rine E.Y., "Bu olay daha önceden olmuştu.
Sanık Yücel benim elimi tutarak makinenin al-
tına götürüp kesmedi, beni itekleyince savrul-
dum. Elim döner testereye değdi ve kesildi. Bu
son olayda ise, Bayram video kaydını yaptıktan
sonra gelip başıma birkaç kere vurdu" yanıtını

verdi. Duruşmada söz verilen psikolog ise,
mağdur çocuğun sanıklar tarafından devamlı
şiddet gördüğünü anlattığını belirterek, "De-
vamlı aşağılanmış ve baskı altında tutulmuştur"
dedi. Daha sonra söz alan sanıklardan Bayram
Samet K , "Mağdur çalışırken testerede elini
kendisi kesmiştir. Son olayda, video kaydını
yapan benim" dedi. Yücel B. de  aleyhine olan
ifadeleri kabul etmediğini söyledi. Mahkeme,
sanıklar hakkındaki adli kontrol kararının kaldı-
rılmasına, savunmalarının gelecek celse alın-
masına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Duruşma sonrasında adliye
önünde açıklama yapan baba
Ayhan Y., "'Baba gel, dövdü
beni' dedi. Telefonuma görün-
tüleri geldi. İşyerine gittim, 'çık
sen dedi, halledeceğiz' dedi
bana. Sonra polisler evi bastı,
çocuğu almak için. İfade ver-

dik, davacıyız dedik" dedi.
Oğlunun, elinin sanıklar tara-
fından kesildiğini söylediğini
ifade eden baba "Kendi ken-
dine sayıklıyor, uykusunda
ağlıyor. Sanıkların çocuğumu
sürekli darp ettiklerini olay-
dan sonra öğrendim" dedi.

UYKUSUNDA BİLE AĞLIYOR

Belirsizlik sürüyor!
İBB Haldun Taner Sahnesi'nin restorasyonu için hazırladığı projede İstanbul
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na (İÜDK) yer vermemesi, öğrenci ve
ailelerini endişelendiriyor. Öğrenci ve velileri, İBB'nin Göztepe'de önerdiği
yerin konservatuvar için uygun olmadığını iddia ederek, çözüm bekliyorlar
Kadıköy Sahil'de yer alan
Haldun Taner Sahnesi'nin
deprem riski taşıdığı sebe-
biyle İBB tarafından resto-
rasyonu başlayacak.
İBB'nin mevcut projede
Haldun Taner Sahnesini
genişletmek istemesiyle
İÜDK binayı boşaltmak
zorunda. Bin 100 öğrenci-
nin eğitim gördüğü konser-
vatuvarın yeri hala
kesinleştirilmiş değil. Öğ-
renci ve aileleri ise eğitimin
aksamaması için yetkililer-
den yardım bekliyor. Kadı-
köy Haldun Taner Sahnesi
önünde bugün toplanan
öğrenci ve aileleri, tarihi bi-
nadan ayrılmak zorunda
kalacaklarsa da en azından
eski binalarına eş değer bü-
yüklükte ve çağdaş bir bi-
naya en kısa sürede
taşınarak eğitimin başla-
masını talep ediyor.

İletişim sağlanmalı

Bale öğrencisi Ekin Er-
tem'in babası Doğuhan
Ertem, kişi ve kurumlarla
herhangi bir problemleri-
nin olmadığını tek istekleri-
nin modern ve çağdaş bir
okul olduğunu belirterek,
“Biz İÜDK ortaokul ve
bale öğrencilerinin velileri-
yiz. Okulumuz inşaat ne-
deniyle çevrelenmiş
durumda. Burası normalde
İBB'ye ait bir bina ve oku-
lumuzun buradan taşın-
ması söz konusu. Yani
İBB'nin bu yönde bir talebi

var. Fakat bir belirsizlik içe-
risindeyiz. Kurumlar arası
bir iletişim sağlanması ve
bizde taraf alınarak bu ko-
nunun paydaşı olarak bir
çözüme ulaşılmasını istiyo-
ruz. Çünkü öğrencilerimi-
zin öğretim hayatıyla ilgili
bir belirsizlik söz konusu-
dur" şeklinde konuştu. 

Bir bina talep ediyoruz

Konservatuvar öğrencile-
rinden Rüya Duran, kon-
servatuvara beşinci sınıfta
başladığını ve gelecek yıl on
birinci sınıfta olacağını
söyleyerek, “Eğitimimize
devam edebileceğimiz ve
sanatımızı gerçekleştirebi-
leceğimiz bir bina talep edi-
yoruz" dedi. Bir başka
öğrenci Hilal Filiz Acar ise,
modern ve çağdaş bir okul
istediğini söyledi. Öğrenci
velilerinden Özlem Yılmaz,
yerleşkeden ayrılmak zo-
runda oldukları için endi-
şeli olduklarını belirterek,
“Bizim istediğimiz modern
şartlarda, sanatçı adayları-
nın iyi eğitim alabileceği ve

Anadolu yakasında bir
bina istiyoruz" ifadelerini
kullandı.

Ana kullanıcı biziz

Okul Aile Birliği başkanı
Selçuk Taçalan, "Kurumu-
muz önemli bir sorun ya-
şamaktadır. İBB'nin
Kadıköy Meydanı ile ilgili
bir düzenleme çalışması
var. Bu düzenlemeden do-
layı seçtikleri projede maa-
lesef konservatuvar yok.
Bize Göztepe'de bir yer
sundular ancak o yeri
gören her sanatçının diye-
bileceği gibi orada konser-
vatuvar olmaz. Bu binanın
3 bin 500 metrekarelik kul-
lanım alanı var. Bunun 3
bin metrekaresini biz kulla-
nıyoruz. Bu duruma rağ-
men, kamuoyu 'Haldun
Taner restorasyonu, dep-
reme karşı korunması' ola-
rak tartışıyor. Bu tartışma
yanlış aslında biz ana kul-
lanıcı olduğumuz için
İÜDK'nın bulunduğu bina-
nın restorasyonu denmeli-
dir" diye konuştu. DHA


