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Koronayı 
umursamıyoruz

Oktay APAYDIN SAYFA 9

Çınar ağaçları
kesildi

Nusret YILMAZER

nEdEn sEssİZ kaldıĞını açıkladı

Statükocu değil
devrimciyim!

Gelecek Partisi lideri Davu-
toğlu, AK Parti döneminde

neden sessiz kaldığına ilişkin so-
ruya, "Geçmişte sessiz kaldığım
anlarda dahi sadece ülkemin gele-
ceğini düşünerek sessiz kaldım"
cevabını verdi. "Siz de muhafaza-
kar bir gençlik yetiştirme gayre-
tinde misiniz?" sorusunu da
yanıtlayan Davutoğlu, "Hayır, il-

keli ve duruş 
sahibi bir genç-
lik yetiştirmeyi
tercih ederim.
Hedefim de
odur" dedi. 
Statükocu ol-
madığını belir-
ten Davutoğlu,
"Devrimciyim
diyebilirim" 
diye konuştu. 

ç

Ahmet Davutoğlu

PrOF. dr. ÖZkan’dan uyarılar

Dişimizi biraz
daha sıkalım!

Sağlık Bakanlığı Koronavi-
rüs Bilim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Seçil Özkan, günlük
vaka sayılarına ilişkin, "Şu anda
yaklaşık bin 500'lü rakamlara gel-
dik. Eğer bu rakam daha da iler-
lerse, bulaşıcılık artarsa, ikinci bir
pik yaşarız. Onun için biraz daha

dişimizi sıkma-
lıyız. Bu süreçte
kurallara uya-
rak, işlerimizi
yürütebiliriz.
Bunu toplumu-
muz biliyor,
ancak davranı-
şına yansıtırken
zorlanıyor" ifa-
deleri kullandı.
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Seçil özkan

İbb bİsİklET HEdİyE ETTİ

İsmail’in bisiklet
hayali gerçekleşti

Eyüp’teki Barış Manço Par-
kı’nda temizlik yapan ba-

bası Sefer Yeldan’a yardım eden
İsmail’in bisiklet hayalini İBB ger-
çeğe dönüştürdü. İBB Halkla İliş-
kiler Müdürlüğü de İsmail’e
ulaşarak Başkan İmamoğlu adına
bisiklet hediye etti. İsmail Yeldan,
"Bisikleti görünce heyecanlandım.
Çünkü bisiklet benim hayalimdi.
Çok istedim. Herkes sürüyordu
ben süremiyordum" dedi. I SAYFA 5
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kaFTancıOĞlu’nun yanındayıZ

İstanbul zaferinden
intikam alma çabası

CHP Beylikdüzü İlçe Baş-
kanı Turan Taşkın Özer,

Canan Kaftancıoğlu’na verilen
hapis cezasının istinaf mahkemesi
tarafından onanmasının, herhangi
bir hukuki dayanağı olmadığını
söyledi. "Kararın 23 Haziran'da
alınması, İBB seçim zaferinin yıl-
dönümüne denk getirilmesi kaybe-
dilen seçimin intikamının alınma
çabasıdır" diyen Özer, "İktidar olası
yeni bir seçimde artık sandıkta ba-
şarılı olmayacağının farkındadır, bu
tür uygulama-
lar tüm muhalif
kesimleri 
sindirme
politikasıdır. 
İl Başkanımız
Sayın Canan
Kaftancıoğ-
lu’nun her
zaman yanın-
dayız" açıkla-
masında
bulundu. 

ç

EZİLENLER HEP BİREYLER OLUYOR ÇÖZÜM SÜRECİ TEKRAR MASAYA GELECEK
HDP Kocaeli Milletvekili
ve İnsan Hakları Aktivisti

Ömer Faruk Gergerlioğlu Dam-
ga'ya konuştu. İslami düşüncele-
rinden dolayı sürgün edilmiş bir
ailede büyüdüğünü belirten Ger-
gerlioğlu, "Türkiye'de malesef
devletin kendini çok güçlü kılarak
bireyler üzerinde çok zorbaca
yöntemlere başvurduğunu gör-
dük. Aslında demokratik bir ülke

olsak, Türkiye'deki sorunları bitir-
mek çok zor olmayacak. Önemli
bir olgunluğa sahip olan
topraklardayız. Devlet kendi
katı ideolojisini dayatma-
dığı müddetçe toplum 
arasında bir sorun olama-
yacağını düşünüyorum.
Ama devlet bu ideojiyi da-
yatıyor, ezilenler bireyler
oluyor" ifadelerini kullandı.

ç Çözüm sürecinin Türkiye
için bir zorunluluk oldu-

ğunu ifade eden Gergerli-
oğlu, "Sonunda dönüp
dolaşıp çözüm sürecine geli-
necektir, başka çaresi yoktur"
dedi. "İktidarın politikaları
eski, baskıcı bir politikadır"
diyen Gergerlioğlu, "Belki
kısa süreli kazanımlar kaza-
nabilir ama kesinlikle çözüm

değildir. Kürt meselesinin çözüle-
memesi sadece Kürtlerin bir so-
runu değil, aynı zamanda Türk
toplumu da bundan zarar görü-
yor, Türkiye ekonomisi büyük
zarar görüyor. Kesinlikle insani,
hukuki olarak halledilmesi gereken
bir mesele. Çözüm sürecinde tüm
opsiyonlara kapı açan Kürt siya-
seti sürecinin bitmesiyle malesef
hayal kırıklığına uğramıştır" dedi. 

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan,
kıdem tazminatı konusu ile

ilgili "Amacımız işçilerimizin
kıdem tazminatı haklarını birileri-
nin insafına bırakmadan, kalıcı
ve garantili bir sisteme bağla-
maktır" dedi. "Hep söylerim, işve-
ren sendikaları, işçi sendikaları
gelin bir araya bu konuyu kendi

aranızda halledin" diyen Erdoğan,
"Kendi aranızda halledemeyip
bunu eğer 'Kabine halletsin.' di-
yorsanız ha burada art niyet var-
dır. Kusura bakmayın, böyle bir
art niyete ne Cumhurbaşkanı ola-
rak şahsım ne de kabinemiz alet
olamayız. Niye kendi aranızda bu
işi çözmüyorsunuz?" diye sordu. 
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KENDI ARANIZDA
HALLEDIN!

Yükseköğretim Kurumları Sına-
vı’nın (YKS) birinci oturumu

olan ve dün 10.15'te başlayan Temel
Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona
erdi. Okul önlerinde yine istenmeyen

görüntüler yaşandı. Virüs riskine rağ-
men öğrenci ve veliler sosyal mesafe 
bırakmadan yan yana durdu. Bütün
uyarılara rağmen okul önlerindeki 
kalabalık 'Pes' dedirtti. I SAYFA 8
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İSTENMEYEN GÖRÜNTÜLER

Turan Taşkın özer

İsTanbul barOsu mİTİng yaPacak

Bu kez gelmeye
mecbursunuz!

İstanbul Barosu Başkanı
Mehmet Durakoğlu, AK Parti

hükümetinin avukatlık yasasına ve
baroların yapısına yönelik müda-
hale hazırlığına karşı İstanbul'da dü-
zenlenecek 'Savunma Mitingi' için
baroya kayıtlı tüm avukatlara çağ-
rıda bulundu. Durakoğlu sosyal
medya hesabından yayınladığı me-
sajında, "Gelmeye mecbursunuz!
“Savunma Mitingi” 30 Haziran
2020 Çağlayan Adliyesi karşısındaki
meydan. Saat
12.30" dedi.
Durakoğlu ay-
rıca, "Yanında
bağlı avukat 
çalıştıran 
bütün üstadlar,
o saatte 
bağlı çalışan 
meslektaşlara
izin versin" 
ifadelerini de
kullandı.
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vİrüs mEclİsE sıçradı

HDP’li 3 vekilde
koronavirüs çıktı

TBMM'de patlak veren koro-
navirüs salgını HDP'ye sıçra-

mış, bir milletvelinin COVİD-19
testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.
Dün HDP Grup Başkanvekilleri
Meral Danış Beştaş ve Saruhan
Oluç toplamda 3 HDP’li milletveki-
linde koronavirüs tespit edildiğini
açıkladı.Kora-
navirüse yakala-
nan vekillerin
Mardin Millet-
vekili Pero Dun-
dar, Şırnak
Milletvekili
Nuray İmir ve
Muş Milletvekili
Mansur Işık ol-
duğu öğrenildi. 
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Mehmet Durakoğlu

Nuray İmir

Yasağa rağmen
denize girdiler

Silivri'de henüz belirleneme-
yen bir nedenle çıkan yan-

gında 10 dönümlük buğday tarlası
kül oldu. Yangın, Mimar Sinan Ma-
hallesi Tem Otoyolu bağlantı yolu
bitişiğindeki tarlada çıktı. Buğday
tarlasında yükselen alevleri görenle-

rin haber vermesi üzerine olay ye-
rine Silivri İtfaiye Ekipleri sevk
edildi. Yangın, rüzgârın etkisiyle
Mimar Sinan Mahallesi'ndeki yerle-
şim alanına doğru ilerledi.  Çıkan
yangında 10 dönümlük buğday 
tarlası küle döndü. 
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Covid-19 pandemisi
nedeniyle evlerimizde

geçirdiğimiz uzun süreçte gü-
neşin yararlı etkilerinden yete-
rince faydalanamadık. Göz
Hastalıkları Uzmanı Dr.
Evren Baca, son derece
önemli faydaları olan ultravi-
yole ışınlarının sağlığımız
üzerinde olumsuz etkileri de
olduğunu hatırlatarak, “Göz-
lerimizi güneşten korumazsak
ultraviyole ışınlarının
keskin görmemizi
sağlayan hüc-
relerde yarat-
tığı hasar,
tedavisi
mümkün ol-
mayan, geri
dönüşsüz
görme kay-
bına neden
olabiliyor”
dedi.
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Gözünüze
gözünüz
gibi bakın!

DEVLET 
DAYATMA
YAPIYOR!

DEVLET 
DAYATMA
YAPIYOR!
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DAYATMA
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DAYATMA
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DAYATMA
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DEVLET 
DAYATMA
YAPIYOR!
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin 
sorunlarını demokrasinin bitirebi-
leceğini söyledi. “Aslında önemli
bir olgunluğa sahip olan topraklar-
dayız” diyen Gergerlioğlu, “Devlet
kendi katı ideolojisini dayatma-
dığı müddetçe toplum arasında 
bir sorun olamayacağını düşünü-
yorum” ifadelerini kullandı
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ALİ TARAKÇı
SöyLEŞİ
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ERKEN SEÇİM İHTİMALİ ÇOK DÜŞÜK
Türkiye'de kısa vadede bir erken seçim ihtimalinin olmadığını belirten
Gergerlioğlu, "Eğer ki Ak Parti ve MHP arasında bir anlaşmazlık olsaydı
erken seçim olurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan erken seçim olmaması
için, Devlet Bahçeli'ye her türlü tavizi veriyor" ifadelerini kullandı. 

27 yaşındaki işitme ve ko-
nuşma engelli Emrullah

Temiz, internetten tanıştığı bir
kız ile bir süre aynı evde kaldı.
Bir aylık birlikteliğini ardından
Emrullah Temiz, kız arkadaşı-
nın başka biri ile cep telefonun-
dan görüştüğünü fark etti. İkili
arasında çıkan tartışmanın ar-
dından Emrullah Temiz, kız ar-
kadaşıyla ayrıldı. Ailenin
iddiasına göre, evden ayrılan
Temiz'in eski kız arkadaşı Te-
miz'e 'Seni dövdüreceğim' diye
mesaj attı. Sultanbeyli'de ortak

arkadaş ile görüşmeye giden
Temiz, kendisi gibi işitme ve ko-
nuşma engelli bir grubun saldı-
rısına uğradı. I SAYFA 3
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ENGELLI GENCE
MEYDAN DAYAGI
Pendik'te işitme ve konuşma engelli Emrullah
Temiz'in bir grup engelli tarafından saldırıya
uğradı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı

ORTAK ARKADAŞIYLA GÖRÜŞMEYE GİTTİ

Buğday tarlası küle döndü!

Yıldırım: İmar sorunu çözülecek!
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SENDİKALARI
ELEŞTİRDİ
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1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

KORONAVİRÜSTEN korunmak için alı-
nacak önlemlerin başında, ellerin sık sık 
yıkanması ve dezenfekte edilmesi geli-

yor. Ancak yanlış dezenfekte uygulamaları deride 
kızarıklıktan egzamaya uzanan bir dizi rahatsız-
lığa da yol açabiliyor. Acıbadem Ankara Hasta-
nesi Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. Bahar Öznur, 
son zamanlarda dermatoloji (cildiye) kliniklerine 
bu tür şikayetlerle başvurunun arttığına değinerek 
“Bu şikayetleri önlemek için dezenfektanları 
doğru bir şekilde kullanmak, ev işleri sırasında el-
diven kullanmak, sıvı sabun yerine kalıp sabun 
tercih etmek, eller yıkandıktan sonra mutlaka 
nemlendirici ürün sürmek önem taşıyor” önerile-
rinde bulunuyor. Elleri uzun süre sabunla ovala-
yarak yıkamanın mümkün olmadığı durumlarda 
dezenfektan ürünler kullanılıyor. “Ancak el hijye-
nini sağlamak için kullanılan dezenfektanların sık 
veya yanlış kullanımının deride tahriş, kızarıklık, 
kabuklanma ve yaralar ile sonuçlanan el egzama-
larına yol açması kaçınılmaz oluyor” açıklama-
sında bulunan Deri Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Bahar Öznur, sözlerine şöyle devam ediyor: “Son 
haftalarda dermatoloji kliniklerine gelenlerin 
büyük çoğunluğunu ellerde yanma, batma, kıza-
rıklık ve kaşıntı şikâyeti ile başvuran hastalar 
oluşturuyor. Bu hastalarda genellikle sık su, 
sabun, çamaşır suyu, kozmetik ürünlerin ve alkol 
bazlı ürünlerin kullanımına bağlı alerjik madde-
lere hassasiyetin artması ve tahriş gelişiyor. Ay-
rıca elde gelişen egzama daha sonra yüz ve 
vücuda da yayılabiliyor. Çocuklarda da derinin 
çok ince ve hassas olmasına bağlı aynı şekilde 
elde tahriş ve kızarıklık görülüyor.” 
 
Solunum yolu hastalığı yapabilir 
Temizlik için kullanılan malzemelerin farklı kim-
yasal maddeler içerdiğini, uzun süreli maruziye-
tin solunum sorunlarına yol açabileceğini belirten 
Dr. Bahar Öznur, özellikle astım, kronik bronşit 
gibi hastalıkları olan kişilerde nefes darlığı görü-
lebildiğini söylüyor. Bu ürünlerin dikkatli kullanıl-
ması, mekanların sık sık havalandırılması, 
kimyasal maddelerin kesinlikle bir arada kullanıl-
maması uyarılarında bulunan Dr. Bahar Öznur, 
“Solunum yollarındaki rahatsızlıkların yanı sıra 
gözlerde yanma, batma ve kızarıklık da sık karşı-
laşılan tahriş bulguları arasında” diyor. 
 

Ellerin sık yıkanması  
egzamaya yol açabilir 

 

B eklediğimiz yaz günleri nihayet 
geldi. Covid-19 pandemisi nede-
niyle evlerimizde geçirdiğimiz 

uzun süreçte güneşin yararlı etkilerinden 
yeterince faydalanamadık. Artık açık ha-
vada daha fazla zaman geçirebiliyoruz. 
Ultraviyole ışınlarının mikropları öldü-
rücü etkisi ve D vitamini üretimine olan 
katkısı, güneşin hayatımız için ne kadar 
gerekli olduğunu gösteren birkaç nokta 
sadece. Acıbadem Bakırköy Hastanesi 
Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren 
Baca, ancak son derece önemli faydaları 
olan ultraviyole ışınlarının sağlığımız üze-
rinde olumsuz etkileri de olduğunu hatır-
latarak, “Gözümüzün pek çok dokusu 
ultraviyole ışınlarından zarar görme po-
tansiyeline sahip. Özellikle ozon tabaka-
sındaki incelmeye nedeniyle maruz 
kaldığımız ultraviyole ışın miktarındaki 
artış, bu tehlikeyi artırıyor. Gözlerimizi 
güneşten korumazsak ultraviyole ışınları-
nın keskin görmemizi sağlayan hücre-
lerde yarattığı hasar, tedavisi mümkün 
olmayan, geri dönüşsüz görme kaybına 
neden olabiliyor” diyor.  

Bu saatlere dikkat etmemek 

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik gel-
diği 10:00-16:00 saatleri arasında müm-
künse dışarı çıkmayın. Buna mecbursanız 
güneş gözlüğü kullanmayı asla ihmal et-
meyin. Aksi halde güneşin zararlı ışınları 

kornea yanığından katarakta, sarı nokta 
hastalığından konjonktiva hasarına kadar 
pek çok ciddi tablolara neden olabiliyor. 
Yapılan bir çalışma; kornea yanığının en 
çok sabah 8:00-10:00 ve öğlen 14:00-
16:00 saatleri arasında oluştuğunu 
ortaya koydu. 

Güneşe doğrudan bakmak 

“Kısa süreli dahi olsa güneşe hiçbir 
zaman doğrudan bakmayın” uyarısında 
bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Evren Baca bunun nedenini şöyle açıklı-
yor: ”Güneşe korunmasız bir şekilde bak-
mak gözün ön dokularında ciddi hasarlar 
oluşturabiliyor. Bunun sonucunda gözde 
kornea yanığı ve sarı noktada kalıcı hasar 
gibi önemli sorunlar oluşabiliyor” 

Kaliteyi değil, trend olanı tercih etmek 

“Güneşin zararlı ışınlarının tam bloke ol-
ması için güneş gözlüğünün kalite olması 
çok önemli” diyen Göz Hastalıkları Uz-
manı Dr. Evren Baca sözlerine şu öneri-
lerle devam ediyor: “Kalitesiz gözlükler 
ışığı kesip göz bebeğinin büyümesine, 
bunun sonucunda gözlerin ultraviyole 
ışınlarına normalden daha fazla maruz 
kalmalarına yol açıyor. Dolayısıyla kalite-
siz güneş göz-
lükleri 

fayda sağlamadıkları gibi, gözlerde kata-
rakt oluşumunun hızlanması, kornea ya-
nığı, konjonktiva hasarı ve makula 
enfeksiyonu gibi ciddi sorunlara yol aça-
biliyor. Dolayısıyla güneş gözlüğü seçer-
ken dikkat etmeniz gereken şey bu yaz 
trend olup olmadığı değil, kalitesidir. Göz 
sağlığınız için sertifikası olmayan gözlüğü 
asla kullanmayın.” 

Açık renk gözlük camı kullanmak 

Güneş gözlüğü göz ile çevresini tama-
men kapatan özelliğe sahip olmalı. Dik-
kat etmeniz gereken bir başka nokta da, 
gözlük camının rengi. Çok koyu renk 
camlı gözlükleri tercih etmenizde fayda 
var. Çünkü koyu renkli camlar yoğun gü-
neşte ışık hassasiyetiniz varsa daha fazla 
konfor sağlamalarının yanı sıra renk ve 
kontrast algısını da bozmuyorlar. 

‘Hava nasıl olsa bulutlu’ demek 

“Hava bulutlu, güneş gözlüğü takmama 
gerek yok” diye düşünmeyin. Güneşin 
zararlı UVA ve UVB ışınları hava bulut-
luyken de yeryüzüne ulaşıyor. Gözlerinizi 
koruma altına almadığınızda gözlerde; et 
büyümesi, katarakt, cilt kanseri ve sarı 
nokra hastalığı gibi sorunlar gelişebiliyor. 
Gölgede durmak, şemsiye altında olmak 

gözlerinizi güneşten 
korumak için 

yeterli olmadığı için güneş gözlükleriniz 
her zaman gözünüzde olsun.Gözlük kul-
lanmaya deniz ve havuzda da devam et-
melisiniz, çünkü göze direkt gelen ışınlar 
dışında, sudan yansıyan ışınlarla bu mik-
tar katlanarak artıyor. Bunun sonucunda 
gözlerde ışık hassasiyeti, alerjik reaksi-
yonlar ve kornea yanığı gibi sorunlar geli-
şebiliyor. Deniz gözlüklerinin UV 
korumalı olanlarını tercih etmenizde 
fayda var. 

Kontakt lenslerle suya girmek 

Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca 
kontakt lens kullanıyorsanız, lenslerinizle 
denize veya havuza girmemeniz gerekti-
ğini hatırlatarak, “Lens varken göze su 
temas etmemeli, çünkü lens suyu içine 
hapsediyor. Deniz suyu gözlerde enfeksi-
yona, havuz suyu ise kimyasal konjonkti-
vite neden oluyor” diyor. Dolayısıyla lens 
takıyorsanız mutlaka deniz gözlüğü 
kullanın. 

“Araçta korunmama gerek yok” demek 

Beyaz renkli araç camları UVB ışınlarını 
büyük oranda önleseler de, UVA ışınla-
rını geçiriyorlar. Bu nedenle araç kulla-
nırken de gözlerinizi güneşten 
korumaya devam etmelisiniz. UVA ışın-
larının uzun vadede yaşlandırıcı etkisi 
olduğu unutmayın. Tıpkı cildimiz gibi 
gözlerimiz de zamanla yaşlanıyor. Ge-
rekli önlemleri almazsak, gözlerimizin 
yaşlanma hızı daha da artıyor.

ENDOMETRİOZİS; rahim içini 
döşeyen endometrium tabaka-
sının olması gerektiği yerde 

değil, rahmin dışındaki başka bir bölgede 
büyüyüp gelişmesine deniyor. Öyle ki bu 
dokular, hiç akla gelmeyecek organlarda 
bile gelişebiliyor. Daha çok yumurtalıkta, 
periton adı verilen karın zarında, tüplerde 
görülse de, bazen bağırsaklara karaciğere, 
memeye yerleşip gelişiyor. Çok nadiren 
olsa da göz boşluklarında gelişip, kişi ağ-
ladığında kanlı gözyaşı şeklinde kendini 
belli ediyor. Beyine ilerlediğinde ise, bulun-
duğu bölgeye göre bambaşka sorunların 

oluşmasına yol açıyor. 

Anne olmayı engelliyor 

En sık yumurtalık, karın zarı ve tüplerde 
görüldüğü için hastanın anne olmasına 
engel oluyor. İnfertilite nedenlerinin ara-
sında önemli bir yere sahip, endometriozi-
sin tedavisinde öne çıkan laparoskopik 
cerrahi sayesinde yüz güldürücü sonuçlar 
elde ediliyor. Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike ağ-
rılı adet ve cinsel ilişki, idrar yaparken zor-
lanma gibi belirtilerin hafife alınmaması 
gerektiğini vurgulayarak “Endometriozis 
tedavisi, laparoskopik cerrahi ile yapılan 
bir ameliyat. Bu yöntemle, hastanın kısa 
zamanda taburcu imkanı yüksek. Dolayı-
sıyla laparoskopik ameliyatlar sonrasında 
çocuk sahibi olmak isteyenlerin bu arzu-
suna ulaşmaları kolaylaşıyor.” diyor. 

Nedeni tam olarak bilinmiyor 

Hastalığın nedenleri tam olarak bilinmi-
yor. Ancak adet kanaması yoğun olan ka-
dınlarda daha sık görüldüğü düşünülüyor. 
Doç. Dr. Faruk Abike ailesel geçişe dikkat 
çekiyor. “Annede endometriozis görülmesi 
halinde kızında ortaya çıkma riski 7 ila 20 
kat daha fazla oluyor” diyen Doç. Dr. 

Faruk Abike risk faktörlerini şöyle sıralıyor: 
“Genetik geçişin yanı sıra östrojene uzun 
süreli maruziyet yani erken adet görmeye 
başlamak ve geç menopoza girmek, 
doğum yapmamak, emzirmemek temel 
risk faktörlerini oluşturuyor.” 

Tanısı basit! 

İleri evrede endometriozis; infertiliteye 
neden olabiliyor. İnfertilitenin önemli bir 
nedeninin endometriozis olduğunu dile 
getiren Doç. Dr. Faruk Abike tanı süreci 
hakkında “İleri düzeyde endometriozisin 
tanısı basit bir ultrasonografi ile konulabi-
lir. Bu hale gelmeden önceki oluşumların 
tanısı için laparoskopik yöntemle şüpheli 
bölgelere girilerek biyopsi yapılıyor. 
Ancak bu da şikayeti olan herkes için ge-
rekli bir yöntem değil” diye bilgi veriyor. 

Çoğunlukla medikal tedavi yapılıyor 

Hastalığın tanısının ardından medikal ya 
da cerrahi tedavi seçenekleri bulunuyor. 
Ağrılı adet dönem ve cinsel ilişki şikayetle-
rinde medikal yolun tercih edilebildiğini 
ifade eden Doç. Dr. Faruk Abike “Tedavi 
seçeneklerinde temel belirleyiciler; hasta-
nın yaşı, infertilite durumu ve çocuk isteği 
ile şikayetleri. Endometriozis tanısı konan 

hastaların yaklaşık yüzde 70’i ilaç tedavi-
sinden fayda görüyor. Tedavide kullanılan 
düşük dozlu doğum kontrol hapları ile ay-
rıca rahim ve yumurtalık kanseri riskini 
azaltmak da mümkün oluyor. Bazı du-
rumlarda da progesteron hormonu içeren 
üç ayda bir uygulanan iğneler kullanılıyor” 
sözleriyle konuyu ayrıntılandırıyor.

Regl sancısının şiddeti önemli

GÖZÜNÜZE GÖZÜNÜZ 
GIBI BAKIN 

Acıbadem Bakırköy Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Evren Baca güneşin zararlı ışınlarının gözlerde oluştura-
cağı hasarlardan korunmamız için vazgeçmemiz gereken 8 hatalı alışkanlığımızı anlattı, önemli uyarılarda bulundu
ZEYNEP VURAL

Her kadının biraz sancısı olur diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz! Olağan gibi düşündüğünüz ağrı, önemli bir sorunun belirtisi olabilir! 
Halk arasında “çikolata kisti” olarak bilinen endometriozisin rastlanma oranına da dikkat çeken Acıbadem Taksim Hastanesi Kadın  

Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Faruk Abike, her 10 kadından birinde rastlanacak kadar sık yaşadığını belirtiyor

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Dr. 
Evren Baca, zararlı güneş ışınları-
nın yol açtığı ve kalıcı görme kay-
bına neden olabilen 6 hastalığı 
şöyle sıralıyor: 
• Göz alerjisi 
• Göz yüzeyinde yanıklar 
• Konjonktivada dejenerasyon 
• Sarı noktada hasar oluşumu 
• Katarakt 
• Göz kapaklarında cilt kanseri 

Güneşten gelen  
6 tehlikeye dikkat!



O lay, geçtiğimiz Salı günü ya-
şandı. 27 yaşındaki işitme ve ko-
nuşma engelli Emrullah Temiz, 

internetten tanıştığı bir kız ile bir süre aynı 
evde kaldı. Bir aylık birlikteliğini ardından 
Emrullah Temiz, kız arkadaşının başka 
biri ile cep telefonundan görüştüğünü 
fark etti. İkili arasında çıkan tartışmanın 
ardından Emrullah Temiz, kız arkadaşıyla 
ayrıldı. Ailenin iddiasına göre, evden ayrı-
lan Temiz'in eski kız arkadaşı Temiz'e 
'Seni dövdüreceğim' diye mesaj attı. 
Temiz, kız arkadaşından ayrıldıktan bir 
süre sonra ortak bir arkadaşı konuşmak 
için çağırdı. Sultanbeyli'de ortak arkadaş 
ile görüşmeye giden Temiz, kendisi gibi 

işitme ve konuşma engelli bir grubun sal-
dırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran 
Emrullah Temiz, aynı grup tarafından bir 
otomobile bindirilerek Pendik'te bir parka 
götürüldü. 

Eski kız arkadaşı dövdürdü 

Temiz, buraya getirildiğinde de saldırı 
devam etti. Cep telefonuna kaydedilen 
görüntülerde, bir kişinin Temiz'e saldır-
dığı ve bıçak çektiği görülürken, bir kişinin 
de Temiz'in halini cep telefonu ile birine 
izlettirdiği ve yaşananları anlattığı görülü-
yor. Kanlar içinde yerde kalan Temiz, sal-
dırganlar tarafından kaldırılarak eski kız 
arkadaşından özür dilettiriliyor. 
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Kaza saat 03.30 sıralarında Basın Eks-
pres Yolu Atatürk Havalimanı istikame-
tinde meydana geldi. Edinilen bilgiye 
göre Doğa Y.'nin kullandığı 22 UK 565 
plakalı otomobil asfaltlama çalışması ne-
deniyle bölünmüş yolda ilerken karşıdan 
gelen ve Adnan Türkmen'in kullandığı 34 
TJT 89 plakalı taksiyle kafa kafaya çar-
pıştı. Kazada her iki otomobil de hurdaya 
dönerken taksi sürücüsü Adnan Türkmen 
(55) hayatını kaybetti. Takside bulunan ve 
ismi öğrenilemeyen bir yolcu ise yara-

landı. Taksiye çarptıktan sonra savrulan 
otomobilin sürücüsü Doğa Y. araç içinde 
sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk 
edildi. İtfaiye ekipleri araç içinde sıkışan 
Doğa Y.'ı yaklaşık bir saat süren çalışma-
lar sonucunda sıkıştığı yerden kurtararak 
sağlık ekiplerine teslim etti. 

Taksi sürücüsü öldü 

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirle-
nen taksi sürücüsü Adnan Türkmen'in 

cansız bedeni sıkıştığı araç içerisinden it-
faiye ekipleri tarafından çıkarılarak am-
bulansa alındı. Yaralılar ambulanslarla 
hastaneye kaldırılıp tedavi altına alınır-
ken, hayatını kaybeden Türkmen'in cena-
zesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp 
Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nede-
niyle Basın Ekspres Yolu'nda her iki 
yönde de trafik tamamen durdu. Kazaya 
karışan otomobiller çekiciler yardımıyla 
kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü. 
Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.  

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

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Korkunç kaza: 1 kişi öldü

KAZA, Orhanlı Mahallesi Organize 
Deri Sanayi Bölgesi çıkışı ve Or-
hanlı yolu kesişiminde bulunan kav-

şakta saat 07.00 sıralarında meydana geldi. 
İddiaya göre 34 M 3756 plakalı minibüs Or-
ganize Deri Sanayi Bölgesinden çıkış yaptığı 
sırada, Orhanlı yolundan gelen 35 AF 8791 
plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etki-
siyle minibüs önce kaldırıma çıktı ardından 
yan yattı. 3'ü minibüsün içerisinde 1'i otomo-
bilin içerisinde olmak üzere kazada toplam 4 
kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler 
durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay ye-
rine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen 
sağlık ekipleri ambulansta yaptı. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 

Otomobil hızlı geldi 

Görgü tanığı Mustafa Bıçkın kazayı şöyle an-
lattı, "Minibüs Organize Deri Sanayi Bölge-
sinden çıkarken Aydınlı yönünden gelen 
otomobil, bayağı hızlı geliyormuş ve durama-
mış. Tam köşede minibüse vurunca minibüste 
kaldırıma çarpıp devrildi." Otomobil sürücüsü 
Cemal Demircansa, "Ben kavşağa girmiştim. 
Normal şekilde geliyorum tali yoldan. Araç 
durması gerekirken bana yol vermediği halde 
ben kurtaramadım ve vurdum. 3'mü 4'mü ya-
ralı var tam bilmiyorum." diye konuştu. DHA 

Minibüs yan yattı

ŞİŞLİ'DE dün akşam asker uğur-
lama merasimi için oluşturdukları 
konvoyda trafikte hem kendi canla-

rını hem de diğer sürücülerin canlarını tehli-
keye attıkları kameraya yansıyan 4 sürücü 
gözaltına alındı. Şişli Piyalepaşa Bulvarı üze-
rinde dün saat 23.00 sıralarından asker uğur-
lama merasimi yapmak isteyen kişiler, 
trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerden 
sarkan kişiler, yüksek sesle müzik dinledi. 
Akıcı olan trafikte tehlikeli hareketler yapan 
konvoydaki sürücüler, hem kendi canlarını 
hem de diğer sürücülerim canlarını tehlikeye 
attı. Konvoydaki bir kadın seyir halindeki 
araçtan tehlikeli bir şekilde sarkarak askere 
uğurlayacakları kişi ile sarılıp cep telefonu ile 
selfi çekildi. Konvoyun en arkasında bulunan 
sürücüsü trafikte seyir halindeyken otomobil 
ile ani hareketler yapıp araçlardan sarkanla-
rın canını tehlikeye attı. Trafik Denetleme 
Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amir-
liği ekipleri, görüntülerin yayınlanmasının 
ardından harekete geçerek şüphelilerin kimlik 
ve adreslerini belirledi. Sürücüler R.U., 
T.S.A., O.D. ve U.D. gözaltına alındı. 

Hepsine birden ceza yağdı 

Sürücüler R.U., T.S.A., O.D. ve U.D.'ye 
toplu asker uğurlama törenlerinin yasaklan-
ması talimatına aykırı davranıştan dolayı, 
Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesine isti-
naden ayrı ayrı 3 bin 180 lira idari para ce-
zası uygulandı. Aynı sürücülere "Trafik 
güvenliği ve düzeniyle ilgili olan ve yönetme-
likte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk 
veya yükümlülüklere uymamak"tan 132 lira, 
"Karayollarında kamunun rahat ve huzu-
runu bozacak veya kişilere zarar verecek şe-
kilde tedbir, saygısız davranışlarda 
bulunarak araç kullanmak"tan 132 lira ve her 
sürücüye ayrı ayrı 264 lira trafik idari para 
cezası uygulandı. Sürücüler R.U., T.S.A., 
O.D. ve U.D.'ye "Kara, Deniz Hava veya de-
miryolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, 
sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli ola-
bilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 
aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandı-
rılır" maddesi gereği adli işlem yapılmak 
üzere Çağlayan Polis Merkezi Amirliği'ne 
teslim edildi.

Asker uğurlamasına 
4 gözaltı

BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde saat 20.50 
sıralarında meydana gelen olayda, Tak-
sim Meydanı'nda su satarak geçimini 
sağladığı öğrenilen Ümit A., caddede yü-
rürken birden bağırmaya başladı. Ümit 
A. (27), elinde bulunan kırık şişe parça-
sını boğazına dayayarak bağırmaya 
devam ederken, ne olduğunu anlamayan 
vatandaşlar kaçışmaya başladı. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede gü-
venlik önlemi alan polis, İstiklal Cadde-
si'ne giriş ve çıkışı emniyet şeridiyle 
kapattı. Polisin ikna çalışmalarına tepki 

gösteren Ümit A., yanına yaklaşmak iste-
yenleri, kırık şişe parçasını boğazına da-
yayıp 'yaklaşan olursa boğazımı keserim' 
diyerek tehdit etti. Bu arada olayı duya-
rak gelen ablası, sinir krizi geçirdi. Polis 
tarafından sakinleştirilen abla olay yerin-
den uzaklaştırıldı. Müzakereci polisin 
yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabalarına 
rağmen Ümit A. intihar girişimini sürdü-
rürken, olay yerine özel harekat polisleri 
çağrıldı. Çevresi sarılan Ümit A., özel ha-
rekat polislerince etkisiz hale getirildi. 
Ümit A., ifadesinin alınması için Beyoğlu 
Polis Merkezi'ne götürüldü. 

Kırık cam şişesiyle intihar etmek istedi 
İstiklal Caddesi'nde, boğazına dayadığı kırık şişe parçasıyla intihar girişiminde bulunan kişi, 1.5 süren ikna çabalarının 

 ardından özel harekat polisince etkisiz hale getirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis caddeyi her iki yönden kapatırken, 
vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzakereci polisin ikna çabalarını meraklı gözlerle izledi

Küçükçekmece, Basın Ekspres yolunda asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle bölünen 
yolda otomobil ve taksinin kafa kafaya çarpıştı. Araçlar hurdaya dönerken, taksi şoförü 

hayatını kaybetti. Taksideki yolcu ve diğer otomobilin sürücüsü yaralandı

ENGELLI GENCE 
MEYDAN DAYAGI!

SALDIRININ ardından 
Temiz'in kendisi gibi en-
gelli bir arkadaşı, Temiz'i 

tekmeleyen ve bıçak çeken saldırgan 
ile görüntülü konuşma yaptı. Sal-
dırganın olayın tüm detaylarını an-
lattığı ve Temiz'in yüzünün kanlar 
içinde kaldığı fotoğrafı gösterdiği 
görüntüler de dikkat çekti. DHA 

Görüntüleri  
yayınladılar

Pendik'te işitme ve konuşma engelli Emrullah Temiz'in bir grup engelli tarafından saldırıya uğramasının 
detayları belli oldu. Saldırganların olay anını cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada canlı olarak ya-
yınladıkları ortaya çıktı. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Saldırıya uğrayan Emrullah Temiz'in annesi 

Mevlüde Çamcı, oğluna saldıranların hepsinin cezalandırılmasını istedi

Tuzla Organize Deri Sanayi  
Bölgesinde minibüsle otomobil  
çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. 

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı 

Ümit A. (27), elinde bulunan kırık 
şişe parçasını boğazına dayayarak 
bağırmaya devam ederken, ne  
olduğunu anlamayan vatandaşlar 
kaçışmaya başladı
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C ORONA virüs kelimenin anlamıyla
hepimizle dalga geçiyor. Asıl nedeni
de bizim onunla dalga geçmemiz

hafife almamız umursamaz tavırlarımızdır
elbette. Şakası bir yana dostlar ortalık
açıldı her şey normale döndü diye ipleri koy-
verdiniz. Bir toplum geleneği olan "Balık
hafızamız" da devreye girince 1 Haziran'da
Cumhurbaşkanı tarafından başlatılan "Anor-
mal normalleşme" sokakları caddeleri
AVM'lerini doldurmamıza neden oldu. Oto-
büsler toplu taşıma eski düzene döndü. Sırt-
sırta yolculuklara devam edildi. Taziye
evleri, evde nişanlar asker uğurlamaları vs
gırla gitti ve hala da gitmeye devam ediyor.
İnsan ölümlerini bile rakamla sayan, acı
ancak ocağına düştüğünde anlam kazanan
"Balık hafızalılar"  toplumu olarak freni pat-
lamış kamyon gibi yokuş aşağı duvara tosla-
maya doğru gidiyoruz. Size durumu kısaca
özetleyeyim. Günlük ortalama ölüm sayımız
25, günlük ortalama vaka sayımız 1500,
entübe yoğun bakım hastası sayımız artıyor
binin üzerinde seyretmeye başladı. Sadece
bu rakamları 30 ile çarparsak ayda CO-
RONA VİRÜS nedeniyle ölün sayımız 750,
Vaka sayımız enaz 45 bin. Yani ortada dü-
zelen iyileşen, pik yaptı inişe geçtik, bitti ba-
şarıyoruz denilen bir durum değil. Tam
aksine giderek kronikleşleşen kötü bir tablo
ile karşı karşıyayız.Yanlızca öncek günkü
tabloyu sizlerle paylaşmak isterim.Önceki
gün yoğun bakım ve entübe hasta sayısı yük-
selmeye devam ederek 1345 oldu. Ölen sa-
yısı 5065 e yükseldi.  Vaka sayısı ise 200
bin sınırına dayandı.

Rakamlar artarsa 
ikinci pik yaşayabiliriz

Bu virüsü yenersek bilimle ilimle yenece-
ğiz beyler. Birazda uzmanlara kulak verelim

istiyorum.Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan,
günlük vaka sayılarına ilişkin, "Şu anda yak-
laşık bin 500'lü rakamlara geldik. Eğer bu
rakam daha da ilerlerse, bulaşıcılık artarsa,
ikinci bir pik yaşarız. Onun için biraz daha
dişimizi sıkmalıyız" diyor.. Gazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan,
birinci dalganın pikinin yaşandığını, ikinci
bir pik yaşanmaması için koruma önlemleri-
nin uygulanması gerektiğini kaydediyor.

Maskeler doğru takılmıyor

Özkan, "Koruma önlemleri de maske, me-
safe ve el hijyenidir. Maske için 52 ilde
'maske takma zorunluluğu' geldi. Bu durum
hakikaten etkili oldu. Çevreme bakıyorum
insanlar maske takıyor. Sıkıntı şu; burun ya
da çenenin altında taşıma şeklinde oluyor.
Bu maskeyi doğru takmamız gerekiyor.
Eğer doğru takmazsak, vaka sayılarımız ar-
tabilir, kronik hastalıklı kişilerde ölümler
görebiliriz. Kontrollü sosyal yaşama alışma-
mız gerekiyor" diye konuştu. Prof. Dr.
Özkan, maskenin hasta bir kişi ile konuşur-
ken virüsü taşıyan damlacıkların ulaşmasını
engellediğini kaydederek, "Ancak virüsler
maskenin dış yüzeyinde durabilir. Bu yüzden
maske dış yüzeyine dokunmamak gerekiyor.
Bizim için açık hava biraz daha güvenli. İn-
sanlarla daha mesafeli duruyoruz. Dolaylı
olarak virüsle savaşımız biraz daha kolay-
laştı. Önümüzdeki günlerde eğer aşı ve tam
bir tedavi olmazsa ve virüs tamamen yok ol-
mazsa, kış mevsimine de geleceğiz. Kış
mevsimine de gireceğimiz için bizim bu ted-
birleri tamamen yaşantımıza yansıtmamız
gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İkinci pik kapımızda

Hala birinci dalganın devam ettiğini ve
sıfır vakaya ulaşılmadığını söyleyen Özkan,
şöyle konuştu:

"Nisan ayında pik yaşadık. İkinci bir pik

tabii ki yaşayabiliriz. Şu anda yaklaşık bin
500’lü rakamlara geldik. Eğer bu rakam
daha da ilerlerse, bulaşıcılık artarsa, ikinci
bir pik yaşarız. Bize yakışmaz, biz bununla
mücadele edebilecek bir toplumuz. Onun
için biraz daha dişimizi sıkmalıyız. Sosyal
hayata ve iş hayatına başlandı. Bu süreçte
kurallara uyarak, işlerimizi yürütebiliriz.
Bunu toplumumuz biliyor, ancak davranı-
şına yansıtırken zorlanıyor. Bunları yapabil-
mek için çevre düzenlemesi de gerekiyor.
Örneğin, 'toplu taşımada mesafeye uyun' di-
yorlar. Çok kalabalık olarak ve mesafeye
uyulamıyor. Mümkün olduğunca mesafeye
uymaya çalışmak, arkamızı dönmek ve kişi-
lerle yüz yüze gelmemek gerekiyor. Bu ön-
lemlere uyarak, bunları aşmaya
çalışmalıyız. Kontrollü sosyal hayatımızda
artık bir süre böyle yaşayacağımızı düşünü-
yorum. Onun için alışmamız gerekiyor."

Sanki hiç 11 Mart-31 Mayıs
arasını yaşamamışız gibi

Normalleşme süreci ile birlikte artan
vaka sayısını yorumlayan bilim insanı Prof.
Dr. Fatih Tank, "1 Haziran sonrası çok ente-
resan. Biz sanki hiç 11 Mart-31 Mayıs ara-
sını yaşamamışız gibi bütün alanlardaki
hareketliliğimiz neredeyse pandemi ilanın-
dan önceki yani Türkiye'de ilk vakanın ila-
nından önceki dönemle hemen hemen aynı
seviyeye gelmiş." açıklamasını yaptı.

Aktüerya Bilimleri öğretim üyesi Prof.
Dr. Fatih Tank, 1 Haziran ile başlayan nor-
malleşme döneminde yaşanan insan hare-
ketliliğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Google’ın tüm ülkelerde pandemi dönemin-
deki insan hareketliliklerini izlediğini ve se-

çilen 6 mekandaki hareketlilikleri düzenli
olarak ölçerek belirli aralıklarla açıkladığını
belirtti.

Türkiye’deki corona virüsü salgını sürecini
4 dönem halinde incelediklerini belirten
Tank, bunların 11 Mart öncesi, 11 Mart ile
sokağa çıkma kısıtlamalarının başladığı 10
Nisan arası, 10 Nisan ile kısıtlamaların sona
erdiği 31 Mayıs arası ve 1 Haziran'da geçi-
len normalleşme dönemi olduğunu söyledi.

Hareketlilikle doğru orantı var

Bu dönemleri birbiriyle karşılaştırdıkla-
rında ortaya ilginç sonuçların çıktığını kay-
deden Prof. Dr. Tank, “11 Mart’ta ilk vaka
ilan edildikten sonra Türkiye kendi hareketli-
liklerini kısıtlamış. Markete az gitmiş, çeşitli
rekreasyon alanları, kafe, AVM gibi yerlere,
parklara az gitmeye başlamış. Otomatik ola-
rak kendisi böyle bir risk yönetimi yapmış”
dedi. Prof. Dr. Tank, 10 Nisan’da büyükşehir-
lerde kısıtlamaların uygulanmaya başlandığı
dönemde, sokağa çıkma kısıtlamasının önce-
sinde ve sonrasında yaşanan hareketliliğe
dikkat çekerek, “Hemen bir gün öncesi ve
sonrası çok büyük hareketlilikler gözlendi.
Bu hareketliliklerin vaka sayılarına nasıl
yansıdığını il bazında ölçemiyoruz çünkü iller
ile alakalı veri yok ama Türkiye geneline
baktığımızda arasında bir ilişki olduğu gözü-
küyor. Özellikle nerede çıkıyor bu hareketli-
likler? Marketlerde ve eczanelerde çıkıyor
karşımıza. Belki burada bir kısıtlama ol-
masa veya olduğunda marketler açık kal-
saydı, bu kadar hareket edilmiyor olabilirdi.
11 Mart öncesindeki gidişlerimizden çok
daha fazla sokağa çıkma kısıtlamasının ol-
duğu dönemde market ve eczanelere gitmi-
şiz. Evet, sokağa çıkma yasağının olduğu
günler hareket etmiyoruz doğal olarak, evi-
mizde kalıyoruz ama onun öncesindeki ve
sonrasındaki hareketlilikler, belki evde kal-
mış olduğumuz dönemdeki hareketsizliğimizi
götürüyor, nötrleştirebiliyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Tank, “Sokağa çıkma yasağı hare-

ketliliği artırdı mı?” sorusuna ise “Ortalama
olarak hareketliliği referans döneme göre an-
lamlı bir biçimde artırmış, diyebiliriz. Pan-
demi ilanından önce biz ne kadar gidiyorsak
onun yaklaşık bir yüzde 20-30 katı kadar
daha fazla gidilmiş bu ilgili dönemde” yanı-
tını verdi.

Ulaşım hareketliliği etkiliyor

1 Haziran ile başlayan normalleşme döne-
mindeki hareketlilik verilerini de değerlendi-
ren Prof. Dr. Tank, şunları kaydetti:“1
Haziran sonrası çok enteresan. Biz sanki hiç
11 Mart-31 Mayıs arasını yaşamamışız gibi
bütün alanlardaki hareketliliğimiz neredeyse
pandemi ilanından önce yani Türkiye’de ilk
vakanın ilanından önceki dönemle hemen
hemen aynı seviyeye gelmiş. Bu şu demek as-
lında; 11 Mart’ta bizim 1 tane vakamız var
ama bugün itibarıyla aramızda yaklaşık 23
bin tane vaka var ve biz 11 Mart’tan öncesi
gibi davranır durumdayız. En çok hareketli-
lik market ve eczanelerde gözüküyor. Baş-
langıç noktası bir kere toplu taşım. Çünkü işe
toplu taşımla gidiyor, işten eve gelirken toplu
taşımayla geliyor. Dolayısıyla bir kişi evden
çıkar çıkmaz, toplu taşım istasyonuna gidene
kadar kendi bireysel risk yönetimini eğer ya-
parsa maskesini takarsa hijyenine uyarsa ve
sosyal mesafesini korursa bunun yansımala-
rının az olacağı düşünülebilir. Ama tabi ben
bu yorumumu sayısal olarak yapıyorum.”

Üç ay daha ötelendi

1 Haziran öncesindeki parametrelere göre
yaptıkları simülasyonlarda salgının 180
günde bitebileceğinin öngörüldüğünü hatırla-
tan Tank, “Ama özellikle vurgulamıştım
‘Eğer daha fazla hastalık bulaşırsa veya biz
o günkü parametreleri değiştirecek birtakım
hareketlerde bulunursak bu tarih öteye ata-
caktır’ demiştim. Bana kalırsa bu olumsuz
anlamda gerçekleşti. Çünkü biz 11 Mart-31
Mayıs arasını hiç yaşamamış gibi hareket
ediyoruz” dedi.

Corona öldürüyor 
biz umursamıyoruz !

Nakil aracıyla
sınava götürüldü

YükSeköğretim Kurumları Sınavı’na
(YKS) ameliyat olduğu için tek başına gi-
demeyen Merve Göktepe, Esenyurt Beledi-

yesi’nin nakil aracıyla sınava gireceği okula götürüldü.
YKS 2020’nin ilk aşaması olan Temel Yetenek Testi
(TYT) bugün yapılıyor. Sınav öncesi okula tek başına
gidemeyen bazı öğrenciler, Esenyurt Belediyesi nakil
araçlarıyla götürüldü. Ayağından ameliyat olduğu için
tekerlekli sandalyede olan Merve Göker, sabah
07,30’da Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü
ekipleri tarafından evinden alındı. Nakil aracına an-
nesi ile bindirilen Göker, Kağıthane’deki Gültepe
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne götürüldü. Sı-
nava gireceği bina önüne kadar götürülen Göker’in
annesi Vartuhi Altuntepe, “Esenyurt Belediyesi ekipleri
kızımın ameliyat sürecinde çok yardımcı oldular.
ÖSYM sınavında da kızımı okuluma sınava götürü-
yor. Çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Yasağa rağmen
denize girdiler

Silivri'de sokağa çıkma kısıtlamasında de-
nize giren 3 kişi uyarıldı. Türkiye genelinde
2 milyon 437 bin 119 öğrencinin YKS ne-

deniyle getirilen sokağa çıkmaya yasağı 09.30 itibariyle
başladı. Silivri'de sokağa çıkmaya yasağının olduğunu
bilmeyen bazı vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken
bazıları da denize girdi. Silivri Belediyesi Zabıta ekip-
leri ile Silivri Emniyet Müdürlüğü ekipleri yasağı ihlal
edenleri uyardı. Mimarsinan Mahallesi Kumluk mev-
kiinde, deniz kenarında otomobili çekerek denize giren
3 arkadaş polis ekipleri tarafından uyarıldı. Silivri
Hasan Özvarnalı Ortaokulunda ise öğrenciler sınava
girerken yakınları ise dışarıda bekledi.

Sağanaktan etkilenmedik
Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, “Planlı ve koordineli çalışmalarımız sayesinde yoğun yağıştan ciddi oranda etkilenmedik” dedi

Geçtiğimiz günlerde İstan-
bul’da görülen şiddetli sağa-
nak ve dolu yağışı pek çok

bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
yağış sonrası ilçedeki mahallelere ziyaret
düzenleyerek, olası su baskınları için alı-
nan önlem çalışmalarını yerinde inceledi.
Hançerli, incelemeler sırasında esnaf ve
vatandaşlarla da sohbet ederek talep ve
önerilerini dinledi.  Olası afetlere karşı
tüm müdürlükleri ile hazır bir belediye
olduklarının altını çizen Hançerli, "Afet
yönetimi bugün en öncelikli konumuz-
dur. Her türlü ‘afet öncesi koruma ’ya
yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Planlı ve koordineli çalışmalarımız saye-
sinde yoğun yağıştan ciddi oranda etki-
lenmedik. Bu sonucu almamızda emeği
geçen herkese teşekkür ederim" açıkla-
masında bulundu. Hançerli, Yeşilkent
Mahallesi’nde yapımı süren kent parkı,
karakol, okul ve kreş inşaatlarını, İSKİ

tarafından yürütülen alt yapı çalışmala-
rını ve İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordi-
nasyon Daire Başkanlığı’nın asfalt
çalışmalarını yerinde inceleyerek denetle-
melerde bulundu. 

Başkanlar da eşlik etti

Hançerli, büyük bir titizlikle yürütülen
çalışmalar için İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi’ne ve ekiplere teşekkür etti. İBB
Avcılar İtfaiye Grup Amirliği’ni de ziyaret
eden Hançerli, yaşanabilecek olumsuz-
lukların önüne geçmek için gösterdikleri
yoğun çabadan dolayı tüm ekibe teşek-
kür etti. İncelemeler sırasında Başkan
Hançerli'ye; CHP İlçe Başkanı Erdal
Nas, İYİ Parti İlçe Başkanı Serkan Yalın,
mahalle muhtarları ve Avcılar Belediyesi
meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim
müdürleri de eşlik etti. Hançerli, alt ve
üst yapı çalışmalarının ilçe genelinde
tüm hızıyla devam ettiğini belirtti. 
YAKUP TEZCAN

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

G azi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Halk Sağlığı Öğretim Üyesi ve
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Seçil Özkan, yaptığı açıklamada, birinci
dalganın pikinin yaşandığını, ikinci bir
pik yaşanmaması için koruma önlemleri-
nin uygulanması gerektiğini kaydetti.
Prof. Dr. Özkan, "Koruma önlemleri de
maske, mesafe ve el hijyenidir. Maske için
52 ilde ‘maske takma zorunluluğu’ geldi.
Bu durum hakikaten etkili oldu. Çevreme
bakıyorum insanlar maske takıyor. Sıkıntı
şu; burun ya da çenenin altında taşıma
şeklinde oluyor. Bu maskeyi doğru tak-
mamız gerekiyor. Eğer doğru takmazsak,
vaka sayılarımız artabilir, kronik hastalıklı
kişilerde ölümler görebiliriz. Kontrollü
sosyal yaşama alışmamız gerekiyor" dedi. 

Açık hava daha güvenli

Prof. Dr. Özkan maskenin hasta bir kişi
ile konuşurken virüsü taşıyan damlacıkla-
rın ulaşmasını engellediğini kaydederek,
"Ancak virüsler maskenin dış yüzeyinde
durabilir. Bu yüzden maske dış yüzeyine
dokunmamak gerekiyor. Bizim için açık
hava biraz daha güvenli. İnsanlarla daha
mesafeli duruyoruz. Dolaylı olarak vi-
rüsle savaşımız biraz daha kolaylaştı.
Önümüzdeki günlerde eğer aşı ve tam bir
tedavi olmazsa ve virüs tamamen yok ol-

mazsa, kış mevsimine de geleceğiz. Kış
mevsimine de gireceğimiz için bizim bu
tedbirleri tamamen yaşantımıza yansıt-
mamız gerekiyor" diye konuştu. 

İkinci bir pik yaşayabiliriz

Hâlâ birinci dalganın devam ettiğini ve
sıfır vakaya ulaşılmadığını söyleyen
Özkan, "Nisan ayında pik yaşadık. İkinci
bir pik tabii ki yaşayabiliriz. Şu anda yak-
laşık bin 500'lü rakamlara geldik. Eğer bu
rakam daha da ilerlerse, bulaşıcılık ar-
tarsa, ikinci bir pik yaşarız. Bize yakış-
maz, biz bununla mücadele edebilecek
bir toplumuz. Onun için biraz daha dişi-
mizi sıkmalıyız. Sosyal hayata ve iş haya-
tına başlandı. Bu süreçte kurallara
uyarak, işlerimizi yürütebiliriz. Bunu top-
lumumuz biliyor, ancak davranışına yan-
sıtırken zorlanıyor. Bunları yapabilmek
için çevre düzenlemesi de gerekiyor. Ör-
neğin, ‘toplu taşımada mesafeye uyun’
diyorlar. Çok kalabalık olarak ve mesa-
feye uyulamıyor. Mümkün olduğunca
mesafeye uymaya çalışmak, arkamızı
dönmek ve kişilerle yüz yüze gelmemek
gerekiyor. Bu önlemlere uyarak, bunları
aşmaya çalışmalıyız. Kontrollü sosyal
hayatımızda artık bir süre böyle yaşaya-
cağımızı düşünüyorum. Onun için alış-
mamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. 

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr.

Seçil Özkan, günlük vaka sayı-
larına ilişkin, "Şu anda yakla-

şık bin 500'lü rakamlara
geldik. Eğer bu rakam daha

da ilerlerse, bulaşıcılık ar-
tarsa, ikinci bir pik yaşarız.

Onun için biraz daha dişimizi
sıkmalıyız" ifadeleri kullandı

DISIMIZI BIRAZ
DAHA SIKALIM!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, yaptığı
açıklamada, birinci dalganın pikinin yaşandı-
ğını, ikinci bir pik yaşanmaması için koruma
önlemlerinin uygulanması gerektiğini kaydetti. 
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E yüp Barış Manço Parkı’nda
sabahın erken saatlerinde
temizlik yapan İstanbul Bü-

yükşehir Belediyesi (İBB) personeli
Sefer Yeldan ve oğlu İsmail’in gö-
rüntüleri sosyal medyada büyük
ilgi gördü. 10 yaşındaki İsmail’in,
babasına yardım etmek amacıyla,
parkta çöp topladığı görüntülere
kayıtsız kalmayan İBB, çocuğun bi-
sikleti ve kitap hayallerini gerçekleş-
tirdi.

Farkındalık oluşturdular

Hediyeleri çocuklara kendi elleriyle
teslim eden İBB Halkla İlişkiler
Müdürü Fulya Solmaz, kendilerine
bu talep ulaştığında mutlu oldu-
ğunu belirterek, “Sefer bey ve oğlu,
önemli bir farkındalık oluşturdular.

Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ço-
cuklarımızın aydınlık geleceği için
birbirinden önemli projelere imza
atan Başkanımızın minik temsilci-
sine karne hediyeleri var. İstan-
bul’un temizliğine kendi elleriyle ve
emeğiyle katkı sağlayan, adeta bir
İBB gönüllüsü olan evladımıza bi-
siklet ve kitap getirdik. Bundan
sonra İstanbul’un güzelliğini bisik-
letle keşfetmesini diliyoruz. İsmail’e
aydınlık ve başarılı bir gelecek için
keyifli sürüşler ve iyi okumalar dili-
yorum” dedi. İsmail’in bisiklet iste-
diğini nasıl öğrendiklerini de
anlatan Solmaz, “Minik evladımız
bir gün babasına ‘Keşke bisikletim
olsa’ demiş. Babası da ‘Bir gün ala-
cağım’ diye söz vermiş. Ertesi gün
biz ulaştık kendilerine. Bizim için
mutluluk verici bir olay yaşadık. İs-
mail bisiklet haberini duyunca gece

boyunca uyuyamamış. Tabi bütün
bu güzellikler İBB’nin çocuklara
verdiği değeri ve sevgi bağını göste-
riyor. Bu nedenle çok mutluyuz”
diye konuştu.

Gece boyunca uyuyamadı

İsmail’in babası Sefer Yeldan ise
İBB’ye teşekkür ederek memnuni-
yetini şu sözlerle dile getirdi:
“Okullar tatil olduktan sonra ço-
cuklar doğayı tanısınlar, büyükle-
rine karşı saygılı ve temiz olsunlar
diye onları buraya getiriyorum.
Bana burada destek olmaları ho-
şuma gidiyor. Burada hem oynu-
yor hem de bana yardım ediyorlar.
İBB’den aradılar, bisiklet hediye
edelim, dediler. Çok mutlu olduk.
Hediyeden çok memnunuz. 
Büyükşehir Belediyesi’nden 
Allah razı olsun.”

BISIKLET HAYALI
GERCEK OLDU

İSTMEM 2020/15 GRUP AVRUPA YAKASI TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (3 ADET) 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 :2020/322263
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube 

Müdürlüğü - Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1, 
Sultanahmet- Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :212 3843400 - 2125281054
c) Elektronik Posta Adresi :ihale34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Avcılar İlçesi 3 (üç) Adet Temel Eğitim Okulunun (İnşaat, Makine, 

Elektrik) Onarım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Avcılar İlçesi Cihangir Ortaokulu, Avcılar İlçesi Güngör Tekiner 
Ortaokulu, Avcılar İlçesi Vali Rıdvan Yenişen İlkokulu

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi Binbirdirek 

Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :22.07.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptı-
rılamaz.
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 tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler veya bu gruba ait onarım
veya tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ,Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü
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 zorun-
ludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü -İhale Birimi Binbirdirek Mahallesi
İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı ad-
rese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale ya-
pılan 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 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1181269)

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Eyüp’teki Barış Manço Parkı’nda temizlik yapan babası Sefer Yeldan’a yardım
eden İsmail’in bisiklet hayalini İBB gerçeğe dönüştürdü. İBB Halkla İlişkiler
Müdürlüğü de İsmail’e ulaşarak Başkan İmamoğlu adına bisiklet hediye etti

HERKES SÜRÜYORDU BEN SÜREMİYORDUM
Babasına yardım ederken sosyal
medyada paylaşılan fotoğraflarla
herkesin sevgisini kazanan 3.
Sınıf öğrencisi İsmail Yeldan,
Başkan İmamoğlu’nun kendisine
hediye ettiği bisikletle hayaline
kavuştu. Babasına yardım etmek-
ten büyük memnuniyet duydu-
ğunu anlatan İsmail, “Yerleri

süpürüyorum, çöpleri topluyorum
ve eğleniyorum. Buraya gelince
koşu yapıyorum. Evde durunca
kötü oluyorum. Bisikleti görünce
heyecanlandım. Çünkü bisiklet
benim hayalimdi. Çok istedim.
Herkes sürüyordu ben süremiyor-
dum” dedi. Büyüdüğünde polis ya
da asker olmak istediğini söyle-

yen İsmail, bundan sonra da ba-
basına yardım etmeye devam
edeceğini belirtti. İsmail’in 8. sı-
nıfa giden 15 yaşındaki ağabeyi
Enes Yeldan da hediyelerden duy-
duğu mutluluğu dile getirerek, 
bisikleti kardeşiyle birlikte kulla-
nacaklarını, ona bisiklet kullan-
mayı öğreteceğini söyledi.

İmar sorunu cözülecek!
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Kazım Karabekir Mahallesi ve çevresindeki
mahallelerde yaşanan imar probleminin önümüzdeki günlerde çözülerek vatandaşın
da rızası alınmak suretiyle bölgenin yaşanabilir bir şehre dönüşeceğini söyledi

ÜMraniye Millet Bah-
çesi’nde muhtarların ka-
tıldığı canlı yayında

soruları yanıtlayan Ümraniye Bele-
diye Başkanı İsmet Yıldırım, imar
sorunu yaşanan Kazım Karabekir
ve çevresindeki bazı mahallere yö-
nelik müjdeli haberler verdi. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın yanı sıra Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı Murat Kurum ile
Ankara’da yaptığı görüşmeleri an-
latan Başkan Yıldırım, “Tabi bizim
Ümraniye’mizin tamamında bir
imar problemi yok. Bilhassa
Kazım Karabekir dediğimiz böl-
gede, İnkılap Mahallesi’nin yarısı
ve diğer 5 mahalleden oluşan beş
buçuk mahallemizde, 2B’den do-
layı imarımızda bir çalışma vardı.
Bu çalışmada daha önceki belediye
başkanımız döneminde muhale-
fetle birlikte 1/5000’lik ve 1/1000’lik
planlarımız çıkmıştı. 2B arazilerin-
deki tapu meselesi de çözülmüştü.
Fakat bir kısmında, bunun yüzde
15’ine tekabül ediyor, 1 milyon
metrekarelik bir alanda ise davalık
konumları devam ediyordu, o da
devam ediyor. Ama tapuların ta-
mamında da bir tedbir vardı. Çok
şükür mahkeme kararlarıyla bu
tedbirler kaldırılmış oldu bizim de
müdahil olmamız üzere. Tabi bu
arada 1/1000’lik planlarımızda da
bir eksiklik oldu. Bu eksikliğe göre
yeniden bir çalışma yaptık” dedi.
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet
Yıldırım, "Bu çalışmalarımızda
sayın Cumhurbaşkanımızla geçen

hafta bir görüşmemiz oldu, sağ ol-
sunlar bizi kabul etti. Ümraniye’nin
bütün meselelerini masaya yatır-
dık, kendisi ile görüşme yaptık. Bu
imar problemini de nasıl yapacağı-
mızı istişare ettik. Kendileri, Çevre
ve Şehircilik Bakanımız Murat
Kurum beye talimatlarını verdiler.
Biz de geçen Cuma günü ekibi ile
birlikte Ankara’da bir araya geldik.
Ve Kazım ve çevresindeki diğer
mahallelerde, Hekimbaşı’na kadar
olan bütün mahallelerde böylece
yeniden imar çalışması yaparak,
eski imarlarımız neyse çok güzel
projelerle inşallah orada Şehircilik
Bakanlığı ve TOKİ kanalıyla,
orada vatandaşlarımızla bir araya
geleceğiz. Onların da rızasını ala-
rak öyle bir çalışmayı hemen başla-
tıyoruz. Bir çalışma ofisi
yapacağız. Ve inşallah üç beş sene
içerisinde 20-22 bin konutluk o

bölgeyi çözeceğiz. Zaten bizim de
KİPTAŞ’dan bir tecrübemiz var,
herkes biliyor bunu. İBB’de KİP-
TAŞ’da 20 yıl boyunca 100 bine
yakın konuta imzamız olmuştu"
ifadelerini kullandı. 

Birlikte çalışıyoruz

Nüfusu arttırmadan bir dönüşüm
gerçekleştireceklerini vurgulayan
Başkan Yıldırım, “Bizim ana fikri-
miz de burada, vatandaşımıza yo-
ğunluk getirmeden bu konuyu
çözmek. Yani yoğunluk şu. Kendi
öz komşuları ile birlikte çoluk ço-
cuğu ile yine bu mahallede iskan
etsinler, dışarıdan nüfus gelerek
hane sayısını arttırmadan buradaki
mahallelerde kaç bin kişi yaşıyor
mesela, 100 bin kişi, 125 bin kişi.
Yine buradakilerle birlikte yine aynı
şekilde yaşasınlar ve haklarını da
alsınlar” açıklamasında bulundu. 

Maltepe Belediyesi,
Yükseköğretim Kurum-
ları Sınavı’na (YKS) gi-

recek öğrencileri yalnız
bırakmadı. Belediye Başkanı Ali
Kılıç’ın talimatıyla, okul önlerinde
öğrenci ve veliler için maske ve su
dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca

kurulan dezenfekte noktalarıyla,
yoğunluğun yaşandığı okullarda,
koronavirüse karşı da önlem
alındı.

Kılıç başarı diledi

Belediye Başkanı Kılıç, yayınladığı
mesajda, “Sevgili gençler; sizler

bu ülkenin aydınlık geleceğisiniz.
Her biriniz güzel bir gelecek adına
üniversite idealleriniz için yıl bo-
yunca çalıştınız. Emeklerinizin
karşılığını fazlasıyla almanız ümi-
diyle, Yükseköğretim Kurumları
Sınavı’nda hepinize başarılar dili-
yorum” ifadelerini kullandı.

Öğrencilere
maske ve su
Öğrencilere
maske ve su
Öğrencilere
maske ve su
Öğrencilere
maske ve su
Öğrencilere
maske ve su
Öğrencilere
maske ve su
Öğrencilere
maske ve su

Maltepe Belediyesi, YKS’ye 
girecek öğrencileri unutmayarak, okul

önlerinde maske ve su dağıttı. Ayrıca
okul önlerine, öğrenci ve veliler için

de dezenfekte noktaları kuruldu.
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T icaret Bakanı Pekcan, Tür-
kiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu (TESK) 

Genel Merkezi Toplantı Salo-
nu'nda, esnaf birlik ve federasyon 
başkanlarının katılımıyla düzenle-
nen Mesleki Eğitim Kurul Toplantı-
sı'na video konferans yöntemiyle 
katıldı. Bakan Pekcan, toplantıda 
yaptığı konuşmada, TESK Başkanı 
Bendevi Palandöken ile gerek İsti-
şare Kurulu Toplantıları'nda gerek 
diğer organizasyonlardaki görüş-
melerinde esnafın taleplerini, öneri-
lerini, şikayetlerini aldıklarını 
belirtti. Pekcan, bakanlığın görev 
alanındaki konulara çözüm üret-
meye çalıştıklarını, diğer bakanlıkla-
rın görev alanındaki konuları ise 
ilgili bakanlıklara ileterek takip et-
tiklerini söyledi.  
Esnafın kendileri için çok değerli ol-
duğunu belirten Pekcan, "Esnafımız 
ülkemizin yapı taşı, ekonomimizin 
kılcal damarı, birlik ve beraberliği-
mizin çimentosu. Bizim gözü-
müzde esnaf, evimizin bir üyesi, 
sokağımızın sönmeyen ışığı. Bu 
doğrultuda her zaman esnafımız-

dan gelen taleplere açık 
olduk, istişareye önem 
verdik, sahada da sizlerin önerile-
rini, taleplerini dinlemeye çözüm 
odaklı olmaya gayret ettik ve ediyo-
ruz" diye konuştu. 

Ticaret akışı sağlanacak 

Esnafın koronavirüs salgından en 
çok etkilenen kesimler arasında ol-
duğunu bildiklerini dile getiren Pek-
can, “Bununla ilgili de tedbirleri, 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderli-
ğinde diğer bakanlarımız ile tam bir 
koordinasyon içerisinde mümkün 
olduğu kadar devletin imkanlarıyla 
almaya gayret sarf ediyoruz. Esna-
fımız iş yerlerinin yeniden açılması 
için sabırla bekledi, bir kısmı açıldı, 
bir kısmı da inşallah yakın za-
manda açılacak.  
Biz bütün bu sıkıntıların bertarafı 
için her zaman esnafın hamisi olan 
sayın Cumhurbaşkanımız liderli-
ğinde, Bilim Kurulu'nun tavsiyele-
rini de dikkate alarak, önceliği 
halkın sağlığına ve esnafa vererek, 
normalleşme ile ilgili bu adımları 
atmaya devam ediyoruz. Biz Tica-

ret Bakanlığı olarak bir taraftan da 
hem yurtiçi hem de uluslararası ti-
caretin akışının sağlanmasına gay-
ret ediyoruz" dedi. 

Yeni programlar başlatacağız 

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ni 
(ETBİS) de devreye aldıklarını 
anımsatan Pekcan, "Elektronik Bilgi 
Platformunu, eticaret.gov.tr sitesini 
ön plana aldık. Burada da 'e-ticaret 
sitesi nasıl kurulur, e-ticaret nasıl 
yapılır' bunlarla ilgili gerçekten çok 
basit ifadelerle anlatımlar, eğitimler 
var. Hatta danışma hattına size 
özel, sorularınızı sorabilir, cevapla-
rınızı alabilirsiniz. İnşallah yakın 
zamanda esnafın daha fazla ihra-
catçı olabilmesi ve e-ticaret yapabil-
mesi için küresel bir firmamızla 
beraber sadece esnafa yönelik yeni 
bir program başlatacağız. Esnafı-
mızın bu imkanlardan daha fazla 
yararlanması e-ticaret alanından 
daha fazla pay alabilmesi ve e-ihra-
cat yapabilmesi bakanlığımızın he-
defleri arasında" diye konuştu.

AYTEMİZ ‘Karavancı 
Dostu’ projesiyle ka-
ravan kullanıcılarının 

yanında olacağını duyurdu. Ay-
temiz, karavan kullanıcılarına da 
fayda sağlayacak çeşitli hizmet-
ler geliştireceğine dikkat çekti. 
Akaryakıt şirketi, ’Aytemiz Kara-
van Dostu’ projesinin ilk aşa-
ması olarak, Türkiye’de 
karavancıları temsil eden en et-
kili kurumların başında oldu-
ğunu belirttiği Ulusal Kamp ve 
Karavan Federasyonu’yla bir 
anlaşmaya imza attı. Aytemiz, 
anlaşma kapsamında bu fede-
rasyona üye karavancılara avan-
tajlı yakıt sağlayacağını bildirdi. 

Etkin rol oynayacağız 

“Aytemiz Karavancı Dostu” 
projesi kapsamında 1933 yı-
lında kurulan uluslararası 
FICC (Federation Internatio-
nale de Camping, Caravan-
ning) üyesi olan Ulusal Kamp 
ve Karavan Federasyonu ile 
birlikte Türkiye’deki kamp ve 
karavan turizminin gelişimi ko-
nusunda etkin rol oynamayı 
hedeflediklerini belirten Ayte-
miz Genel Müdürü Erol Varlık 
“Aytemiz Karavancı Dostu pro-
jesinde, konuyla ilgili en yetkin 
kurum ve kuruluşlarla birlikte 
yol almayı çok önemsiyoruz. 
Bu kapsamda, Ulusal Kamp ve 
Karavan Federasyonuyla yaptı-
ğımız anlaşma, projemiz için 
bir başlangıç noktası. Aytemiz 
olarak bu proje çerçevesinde fe-
derasyon üyelerine yakıt alım-

larında avantaj sağlarken, istas-
yonlarımızda da karavan kulla-
nıcılarının ihtiyaç 
duyabilecekleri ürünleri bulun-
durmaya çalışacağız.” dedi. 

Karavan sayısı artacak 

Aytemiz Genel Müdürü Erol 
Varlık şunları söyledi; “İleriki 
dönemlerde, yolları karavanla 
kesişen diğer özel sektör kuru-
luşları ve başta Turizm Bakan-
lığı ve Büyükşehir belediyeleri 
olmak üzere tüm kamu kuruluş-
larının desteğini de alabilmek 
için federasyonumuzla birlikte 
çaba sarf edeceğiz.  
Bugün Avrupa’da yaklaşık 6 
milyon karavanın yollarda oldu-
ğunu bilerek uzun dönemde, 
Türkiye ekonomisinin gelece-
ğine katkı sağlayacağını düşün-
düğümüz bu alternatif turizmin, 
hak ettiği ilgiyi görmesini ve yol-
larımızdaki karavanların sayısı-

nın artmasını hedefliyoruz” 

En çok nereyi seçiyorlar? 

Ulusal Kamp ve Karavan Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Genel 
Sekreteri Ahmet Kavuşturan da 
Aytemiz’le yaptıkları anlaşmayla 
ilgili olarak, “2008 yılında kuru-
lan ve kendisine bağlı 9 dernek 
ile faaliyetlerini sürdürmekte 
olan Ulusal Kamp ve Karavan 
Federasyonu, kampçılığı tanı-
tan, koruyan ve teşvik eden bir 
sivil toplum kuruluşu olarak hiz-
met veriyor. Ülkemizde karavan 
tatili, özellikle Mayıs- Eylül ay-
ları arasında ve ağırlıklı olarak 
da Marmara, Ege, Akdeniz, Ka-
radeniz ve İç Anadolu Bölgele-
rinde çok rağbet görüyor. Ancak 
diğer dönemlerde de kültür tur-
ları yapan bazı tatilciler, güney 
sahilleri ve Güneydoğu’ya da 
karavan seyahati gerçekleştiri-
yorlar.” diye konuştu.

Karavancı dostu proje

Türk ürünleri Latin 
Amerika yolunda

İHBİR tarafından, ücretsiz olarak 
29 Haziran - 1 Temmuz tarihleri 
arasında online ikili görüşmelerinin 

yapılacağı organizasyon kapsamında; Türk 
ürünleri, ‘sanal heyet’ aracılığıyla Kolombiya ve 
Şili’nin en saygın firmalarına tanıtılacak. Ko-
lombiya ve Şili Sanal Alım Heyeti programı 
kapsamında yapılacak olan ikili görüşmelerin 
Türkiye açısından önemine değinen İHBİR Yö-
netim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, “Artık 
tüm toplantı ve organizasyonlar, dijital ortama 
taşındı. Ticaret Bakanlığı’nın almış olduğu 
karar doğrultusunda bizler de ülkemize geleme-
yen firma sahibi ve satın alma temsilcilerini üye-
lerimizle dijital ortamda ücretsiz olarak 
görüştüreceğiz. Türkiye'nin ihracat hacmini ve 
ülkemizin dünyadaki itibarını artırarak daha 
katma değerli hale getirmek için, alım heyetle-
rine önem veriyoruz. Bu süreçten önce de sıkça 
gerçekleştirdiğimiz alım heyeti organizasyonla-
rını şimdi de sanal ortama taşıyoruz” dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı  
Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Bir-

liği (İHBİR), tarafından düzenlenen 
‘sanal alım heyeti’ organizasyonu ile Türk 
ürünleri, Kolombiya ve Şili’nin en prestijli 

firmalarına tanıtılacak

Akaryakıt şirketi Aytemiz, ‘Karavancı Dostu’ projesi başlattığını duyurdu. Projenin ilk adımı 
olarak Ulusal Kamp ve Karavan Federasyonu ile bir anlaşmaya imza atan Aytemiz, fede-
rasyon üyesi tüm karavan kullanıcılarına avantajlı yakıt alma imkanı sunacağını bildirdi

Ticaret Bakanı  
Ruhsar Pekcan, 
“Amacımız, esnaf  
sanatkarımızın  
yerel işletme  
olmaktan çıkarak  
e-ticaret imkanlarını 
kullanarak dünyaya 
açılmasına,  
ürünlerini dünyaya  
tanıtmasına,  
pazarlamasına ve  
satışını yapabilme-
sine destek olmak. 
Pek çok şekilde esna-
fımızı dünya paza-
rına açacağız” dedi

ESNAFIMIZI DUNYA 
PAZARINA ACACAGIZ

BAKAN Pekcan, 'e-Ticaret olarak 
KOBİ'lerin yanındayız' kampan-
yasının da esnafa, KOBİ'lere ciddi 

oranda katkı sağladığına dikkat çekerek, şun-
ları kaydetti: "Bu kampanyayla e-ticaret por-
talları 1,2 milyar liralık ödeme 
gerçekleştirdiler, 7 bin yeni istihdam oldu. Bu 
kampanyadan 135 bin KOBİ'miz yararlandı, 
hiç e-ticaret yapmamış 3 bin küçük işletme-
miz de e-ticaret yapmaya başladı. Amacımız, 
esnaf sanatkarımızın yerel işletme olmaktan 
çıkarak e-ticaret imkanlarını kullanarak dün-
yaya açılmasına, ürünlerini dünyaya tanıt-
masına, pazarlamasına ve satışını 
yapabilmesine destek olmak. Hem esnafımı-
zın işlerini daha büyütmesini hem ekonomi-
mize daha fazla katkı sağlamasını 
hedefliyoruz, biz bu hedeflerimize ulaşacağı-
mıza inanıyoruz. Pek çok şekilde esnafımızı 
dünya pazarına açacağız. Bizim için esnafı-
mızın alın teri göz nuru, bütün dünya mar-
kalarından daha öte."  DHA 

KOBİ’lerimizin  
yüzü güldü 

ATATÜRK STADYUMU TRİBÜN ÇELİK ÇATI BAKIMI VE MEMBRAN YENİLEME yapım işi4734 sayılı 
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır.  
İhale Kayıt Numarası : 2020/319703  
1-İdarenin  
a) Adresi : Mezarlık Sokak No:10 34310 Ambarlı Mah. AVCILAR/İSTANBUL  
b) Telefon ve faks numarası : 2124446989 - 2126956227  
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@avcilar.bel.tr  
ç) İhale dokümanının  
görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/   
2- İhale konusu yapım işinin 
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 4900 M2 MEMBRAN YENİLEM ,250 TON DEMİR İMALATIN 

  KUMLANARAK BOYAYA HAZIR HALE GETİRİLMESİ VE 3000 M2 
  DEMİR İMALATIN İKİ KAT ANTİPAS İKİ KAT SENTETİK BOYA İLE 
  BOYANMASI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
  içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.  

b) Yapılacağı yer : FİRÜZKÖY MAHALLESİ ATATÜRK STADYUMU   
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5gün içinde  

  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.   
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.   
3- İhalenin 
a) Yapılacağı yer : Ambarlı Mahallesi Mezarlık Sokak No:10 Avcılar/İstanbul  
b) Tarihi ve saati : 17.07.2020 - 10:00  
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.  
4.1.5. 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:  
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 deneyim belgeleri:  
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %100 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.   
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık 
bölümleri:  
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:   
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR TEBLİĞİNDEN (B) 
ÜST YAPI (BİNA) III. GRUP İŞLER BENZER İŞ OLARAK DEĞERLENDİRİLECEKTİR. 
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 Avcılar Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü, adresine elden tes-
lim edilebileceği 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 30 (otuz) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
14. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen 
açıklama istenmeksizin reddedilecektir. 

SPOR TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 
AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1178875)
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TEK COZUM
DEMOKRASI
HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'nin sorunlarını demokra-
sinin bitirebileceğini söyledi. “Aslında önemli bir olgunluğa sahip olan topraklarda-
yız” diyen Gergerlioğlu, “Devlet kendi katı ideolojisini dayatmadığı müddetçe
toplum arasında bir sorun olamayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı

28 Şubat sürecinde ver-
diği mücadele ile öne
çıkan Ömer Faruk

Gergerlioğlu Damga'ya konuştu.
2018 genel seçimlerinde HDP'den
milletvekili seçilen Gergerlioğlu,
Türkiye'nin en büyük sorununun,
devletin ideolojisini topluma da-
yatması sonucu ortaya çıktığını

ifade etti. Eninde sonunda çözüm sürecine 
dönüleceğini dile getiren Gergerlioğlu, şu anda 
izlenen yolun sorunları çözmediğini belirtti. 

nKürt meselesi, düşünce özgürlüğü meselesi,
din ve vicdan özgürlüğü meselesi ile ne zaman
tanıştınız, bunlar size ne ifade ediyor?
Benim doğduğum aile düşünce özgürlüğünden
siyasi görüşlerinden dolayı mağdur edilmiş bir
aileydi. Rahmetli babam, İslami görüşlerinden
dolayı sürgünlere uğramış bir memurdu. Biz de
gözlerimizi böyle bir siyasi ortamda açtık. Ço-
cukluğumdan itibaren, gazete ve kitapların ol-
duğu bir ortamda büyüdüm. Okumayı
seviyordum. İdeolojiyi ayrıntılı bir şekilde genç
yaşlarda incelemeye başladım. Birçok alanda
devletin ve iktidarların muhalif birçok kesime
baskısı olduğunu gördüm. Bundan herkes na-
sipleniyordu. Muhalif İslamcılar, solcular, Alevi-
ler, Kürtler... Ve dünyada birçok kesim devlet ve
iktidarın baskılarından etkileniyordu. Ben, ilk
gençlik yıllarımda ayrımcı bir anlayışa hep karşı
çıktım. Kürt meselesi benim için çok kısa sürede,
çok net bir şekilde anlaşılan bir meseleydi. Ke-
sinlikle insanlar arasında bir ayrımcılık olamaya-
cağı, devletin Türkleştirme politikası sonucunda
Kürt meselesinin ortaya çıktığını görmem, anla-
mam çok kısa bir sürede oldu. Irkçılığa ve milli-
yetçi anlayışa hep karşı durdum. Din ve vicdan
özgürlüğünün herkes için olması gerektiğini dü-
şünüyordum ve bilhassa başörtülülere yönelik
ağır baskıların yapıldığı dönemde bunun acıları-
nıda çok yaşadık. Ailemde yaşadım, İmamhatip
mezunuyum. İmamhatiplilere ayrımcılık yapıl-
dığı zamanlarda çok ama her farklı dini ve mez-
hebi kesiminde ayrımcılığa uğradığını görerek
empati yaptım ve herkes için düşünce özgür-
lüğü, din ve vicdan özgürlüğü olması gerektiğini
söyledim. İşin doğrusu, 2003 yılında dahil oldu-
ğum Mazlum Der Kocaeli Şube Başkanlığı sa-
yesinde insan hakları alanına girmem bu
konularda daha da netleşmemi, daha da iyi
perspektif sahibi olmamı sağladı. Bizi eğitti, sa-
nırım hatalarımızı ve eksiklerimizi gidermemize
de yardımcı oldu. Türkiye'de her farklı kesime
ayrımsız insan hakları ihlalleri yapıldığını net bir
şekilde gördük ve ayrımsız bir insan hakları mü-
cadelesi yapılması gerektiğini,, bireylerin ya-
nında olmamız gerektiğini anladık. Bunun
içinde gayret sarf etmeye başladım.

nUzun yıllardır insan hakları mücadelesinde
ön saflarda bulunan isimlerden birisiniz. Otori-
teleşmeye, dair neler söylersiniz? 
Uzun yıllardır insan hakları alanında çalışıyo-
rum. Yıllardır gözümü açtığım andan itibaren
siyasete, dünya ve Türkiye'ye meraklı bir insan
olarak Türkiye'de malesef devletin kendini çok
güçlü kılarak bireyler üzerinde çok
zorbaca yöntemlere baş-
vurduğunu gördük.
Bunu yıllardır
görüyo-
ruz.

Aslında demokratik bir ülke olsak, Türkiye'deki
sorunları bitirmek çok zor olmayacak. Önemli
bir olgunluğa sahip olan topraklardayız aslında.
Devlet kendi katı ideolojisini dayatmadığı müd-
detçe toplum arasında bir sorun olamayacağını
düşünüyorum. Ama devlet bu ideojiyi dayatıyor,
iktidarlar kendi isimleriyle devlet politikalarını
uygulamaya devam ediyorlar ve ezilenler birey-
ler oluyor. Malesef Türkiye'de insan hakları so-
runlarını devlet çıkarıyor. Çünkü en güçlü
mekanizma devlet ve insan hakları ihlali devlet-
lerin elinde olur. Çünkü güçlü olan devlettir. Bi-
reyler devletin karşısında demokrasi, insan
hakları ararlar. Onlara bu alanı da devletin aç-
ması gerekir. Anayasalar zaten toplum içindir,
toplumun önünün açılması içindir. Devletin
güçlü yönünün toplumu ezmemesi içindir, ama
ptarikte bu tersine kullanılır. Anayasa ne kadar
çok toplumsal özgürlüğe vurgu yaparsa, pratikte
o kadar tersine devletin fiili zorbacı uygulamala-
rını görürüz. Bundan dolayı tabi her dönem çok
yoğun baskıya maruz kalan insanlar oldu.
OHAL döneminde de, KHK zulmü zirveye
ulaştı. Türkiye'de birçok dönemde haksızlıklar
yapılıyor ama, OHAL döneminde KHK'lılara
çok aşırı zulüm yapıldı. İşinden atılan insanlar
özel sektörde çalıştırılmadı, en basit vatandaşlık
hakları ihlal ve ihmal  edildi ve engellendi. Tapu
dairelerinde alım-satım yapılmasından, banka-
larda hesap açma, kredi kartı, kredi kullanımının
yasaklanmasına kadar, özel sektörde bir iş yeri
açmasının belediyeler tarafından engellenmesine
kadar ve hayatın birçok alanında büyük mağdu-
riyetler, ötekileştirmeler ile büyük bir sivil ölüm
yaşatıldı. 

nHDP’li siyasetçilerin, çözüm sürecinin bitme-
siyle beraber toplum tarafından nasıl karşılan-
dıklarını düşünüyorsunuz? Çözüm sürecine
tekrar girileceğine inanıyor musunuz?
Çözüm süreci Türkiye için bir zorunluluktur ve
sonunda dönüp dolaşıp çözüm sürecine geline-
cektir, başka çaresi de yoktur. Kürt sorunu basit
bir insan hakları sorunu değildir. Kürt toplumu
da basit bir kitle değildir. Kürt meselesi çok ağır
ve kronik bir insan hakları sorunudur. Bu yüz-
den mutlak suratle çözüme dönülmesi lazım.
Şuan ki iktidarın politikaları eski, baskıcı bir poli-
tikadır. Bir anlamı yoktur ve beyhude çabalardır.
Erdoğan, iktidarını kurtarabilmek için çözüme
değil, vitrine oynamaktadır. Belki kısa süreli ka-
zanımlar kazanabilir ama kesinlikle çözüm de-
ğildir. Hem Türk toplumuna da kötülük yapar
çünkü Kürt meselesinin çözülememesi sadece
Kürtlerin bir sorunu değil, aynı zamanda Türk
toplumu da bundan zarar görüyor, Türkiye eko-
nomisi büyük zarar görüyor. Kesinlikle insani,
hukuki olarak halledilmesi gereken bir mesele.
Aslında basit bir meseledir, ama devlet dayat-
macı politikalarıyla çözmek istememektedir. Kaç
yıldır Kürt politikacılar mağdur edilmektedir,
zindanlara doldurulmaktadır. Hayat onlar için
cehenneme çevrilmiştir. Çözüm süreci sırasında
bir ümit tüm opsiyonlara kapı açan Kürt siyaseti
çözüm sürecinin bitmesiyle malesef hayal kırıklı-
ğına uğramış ve zindanlara doldurulmuştur.
Fakat halkta bıraktıkları iz bitmemiştir. Selahat-

tin Demirtaş, çözüm
sürecinde to-

parlayan
ve

Kürt meselesine soğuk bakan birçok kişi tarafın-
dan oy alabilen bir kişiydi, yükselen bir partiydi
HDP. Ama Erdoğan'ın kendi çıkarını ortaya çı-
karan ve zor bir süreçten vazgeçerek, çıkarlarını
düşündüğü bir dönem sonrası bozulan bir süreç
oldu. Sonrasında da değişen bir şey olmadı.
Aradan geçen 5 yıl içinde malesef binlerce insan
öldü, bir sürü kent, köy yakıldı, yıkıldı, preişan
oldu. Kürt cephesinde değişen birşey yok ama,
hatta umudu kesmiş bir haldeler. Bunlar, bu top-
raklar için, bu coğrafya için sadece devletler için
demiyorum, son derece üzücü olaylar. Çünkü
biz burada Kürtler, Türkler, Sunniler, Aleviler,
Hristiyanlar... herkes olarak sorunlarımızı çöz-
meliyiz. Çözmediğimiz zaman tepemize bom-
balar, ateşler yağıyor. Ve biz bu topraklardaki
insanlar olarak, bu ateşlere başkasının tepesine
insin diye para veriyoruz. Ama hepimizn tepe-
sine iniyor. O yüzden bunlar kesinllikle kurtuluş
değildir. Kurtuluş demokratik bir anlayışla yaşa-
yabilmektir. Toplum tabi ki devleti, medya, bü-
rokrasi organlarının kendisine gösterdiği gibi
görüyor ve toplumda çözüm sürecinde yaklaşı-
mının iyileştiği, Kürt siyasetine yönelik gayet
soğuk bir tavır içinde. Kürt siyasetini ve siyaset-
çilerini terörist olarak görüyor. Çünkü kendile-
rine böyle gösteriliyor. Bilmiyorlarki aslında en
çok çatışmaya karşı olan, barışı ve insan hakla-
rını isteyen Kürt siyasetçilerdir. Ama böylesine
bir paradoks var şuanda. Malesef zannedili-
yorki, tüm askerlerimizin ölmesinin sebebi Kürt
siyaseti, HDP'nin mecliste olması. Malesef top-
luma yanlış enjekte ediliyor ve toplumda
HDP'nin mecliste olmasını olumsuz görüyor,
şeytanlaştırabiliyor.

nHDP’nin Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya
başlattığı  yürüyüşün engellemesine karşın neler
söylemek istersiniz?
Türkiye'de HDP'nin geçtiğimiz günlerde yaptığı
Edirne'den Ankara'ya, Hakkari'den Ankaraya,
tüm Türkiye'yi kucaklayan, kuşatan, tüm Tür-
kiye sorunlarına sözü olan 'Darbelere karşı de-
mokrasi yürüyüşü' eylemi engellenmeye çalışıldı.
Yoğun bir polis baskısı altındaydı. Kriminalize
edilmeye çalışılan bir partinin yürüyüşü tama-
men yaptırılmamaya çalışıldı. Israr ve direnç
sonrası yürüyüşe kısmi izin verildi. 10'dan fazla
ile giriş çıkışları konuldu, adeta olağanüstü hal
ilan edildi birçok yerde. Sonrasında yürüyüş ya-
pıldı ama birçok yerde resmi görevliler, milletve-
killeri, parti MYK üyeleri dışında halkı çeşitli
yerlere almama zorbalığıyla devam etti. Bu her
iki tarafta da Ankara'ya doğru olan yürüyüşte
hep böyle devam etti ama bu engelleme tut-
madı, halkın yoğun ilgisi vardı. Çok istenen bir
düzeyde olmasa da çok ses getirdi. Çünkü ana
akım medya HDP'li siyasetçileri çıkarmak iste-
miyordu, önemli bir baskı uyguluyordu, bir pro-
vakasyon arıyordu. HDP, bu provokasyon
görüntüsüne izin vermedi. Özellikle dikkat etti,
tedbirli oldu. Sonucunda demokrasi yürüyüşü
tamamlandı. Ankara, Edirne ve Hakkari'den
gelen ekiplerin biraraya gelmesiyle, meclis par-
kında yapılan bir açıklamayla bitti. Ama tabiki
süreç olarak bitmedi. 1 Eylül'e kadar çeşitli etkin-
liklerle devam edecek. Ne kadar görünmek isten-
mese de medyada bu durum konuşuldu, izlendi
ve mutlak suretle bir ses getirdi. Engelleme ça-
baları aciz çabalar. Kürt meselesinin mahiyetini
anlamayan çabalar. Sanki HDP engellense Kürt
meselesi gözden ırak tutulabilecek. Böyle birşey
yok. Kürt meselesi çok açık ve net bir sorun.

HDP ile var olmuş bir sorun değil. Devlet ve
iktidarların yürüttüğü, insan hakları ihlal-

leri sonucunda büyümüş bir mesele.
Bugün aynı tekrarı yaşıyoruz. Bun-

lar çocukça tekrarlar devlet açısın-
dan. Yöneticilerini tutukladığı,

kayyımlar atadığı bir partinin,
ki bunlar hep hukuk dışı ça-
balar. Sesini yükseltmeye ça-
lışan bir partinin başını
ezmeye çalışmak trajiko-
mik tedbirler. 

nTürkiye'de insan hak-
ları savunucusu olmak
zor mu? 
Türkiye'de insan hakları
savunucusu olursanız
size hemen ci,-cü gibi la-
kaplar takmaya başlar-
lar. Bir dönem baş
örtüsü yasaklarına karşı

çıktım bana mülteci dedi-
ler. Bir dönem Ermenilere

karşı yapılan haksızlıklara
karşı çıktım, Hrant Dink cina-

yetine karşı büyük bir tepki or-
taya koydum ve Ermeni

meselesinde yüz yıldır çok büyük
haksızlıklar yaşatıldığını ve gerçeğin

söylenilmediğini söylediğim için Ermenici dedi-
ler. Her zaman için Kürt meselesinde devletin
çok büyük ihmallere imza attığını söylediğim
için, Kürtçü, PKK, Apocu dediler. OHAL döne-
minde KHK'lılara bir soykırım yaşatıldı, sivil
ölüm yaşatıldığını söylediğim için FETÖ'cü de-
diler. Dedilerde dediler, demediklerini bırakma-
dılar. Ben Alevilerin, sol camianın uğradığı
haksızlıklara da karşı çıktım. Alpaslan Kuytul ve
camiasına yapılan ihlallere de karşı çıktım.
Bütün bunlarda ne diyeceklerini bilemediler ve
50 bin tane örgüt üyesi yaptılar. Aslında bilmi-
yorlardı ki derdimiz insan ve insan hakları mü-
cadelesiydi. Bundan habersiz oldukları için
bizim yaptığımız mücadeleyi birtakım cı, cü'lerle
ifade etmeye çalıştılar. Son derece üzücü bir
durum tabiki. 

nTüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de pan-
demi savaşı sürüyor. Türkiye'nin koronavirüs
mücadelesini yeterli görüyor musunuz? Koro-
navirüs mücadelesi kolay bir mücadele değil.
İşin doğrusu tam nedenini bilemiyoruz ama in-
sanlığın yağmacı bir anlayışla yaklaştığı doğanın
belki de bir tepkisi ve insanlığın bu yağmacı an-
layışına karşı belki de acımasız bir rövanş yaşı-
yoruz. Virüs tam tanımlanamıyor ve aşı
geliştirilemiyor. İnsanlık ne yapacağını bilemiyor,
dehşet veren sayıda ölü sayıları var. Gerçekten
büyük rakamlar bunlar. Yarım milyona yakın
insan hayatını kaybedecek belki de ve baş edile-
miyor. Dünyada da, Türkiye'de de kolay bir şey
değil bu mücadele. Belki yaz aylarının gelmesiyle
biraz azalan, sonbahar aylarında da pik yapma
ihtimali olan bir virüsten bahsediyoruz. Bu da
son derece sıkıntılı bi durumu gösteriyor. Hepi-
mizin bu konuda ciddi olması lazım, sağlık çalış-
malarının hız kesmemesi, gevşememesi, test
sayılarının artması gerekiyor. Siyaset üstü, insani
bir mesele. İnsanlık tüm dünyada bu konuda
büyük bir imtihan veriyor. Devletin bu konuda
şeffaf davranması lazım. Her bakanlığın bu ko-
nuda şeffaf bir anlayışla halka hizmet etmesi,
doğru bilgileri vermesi ve doğruları gizlememesi
lazım. Önemli hataların olduğunu gördük ikti-
dar cenahında. Hazırlıksız yakalanma yaşadık
en başında. Oysa Çin'den tüm dünyaya yayılan
bu virüsün Türkiye'ye uğrayacağı belliydi.
Bunun bir miktar faturasını ödedik. 

nCezaevlerini birçok kez dile getirdiniz...
Önceki soruda da belittiğim gibi, iktidar korona-
virüs mücadelesinde hem yetersiz, hem de sa-
mimi değil. Birçok olayı gizlemeye çalıştı.
Bilimsel olmayan istatistikler üzerinden halkı 
yanılttılar. Adalet Bakanlığı da böyleydi; cezaev-
lerinde büyük bir tehlike vardı. Onun için infaz
indirim yasası çıktı ve infaz indirim yasasında
ayrımcı bir şekilde birtakım mahpuslar seçilerek
dışarı çıkarıldı. Bunların çoğu hırsızlık, gasp,
mafya suçlarıydı. Sonunda da anlaşıldı ki, Ala-
attin Çakıcı gibiler için çıkmıştı bu yasa ve siyasi
mahpuslar cezaevinde tutuldu. Hem ayrımcı bir
yasa yapıldı, hem de sağlık açısından da ayrım-
cılık yapılarak mahpuslar adeta ölüme terk
edildi. Halen bu muğlak devam ediyor. Adalet
Bakanlığı, salgının başlangıcından itibaren aşırı
bir titizlikle, gizlilikle vaka bildirmemeye çalıştı,
savcılıklar hep yalancı açıklamalar yapmaya ça-
lıştı. Ama bizde vakaların ortaya çıktığını halka
göstermeye çalıştık. Onlardan birisi 23 Mart
günü Ankara Sincan Cezaevi'nden, şehir hasta-
nesine kaldırılan Arif Yıldırım isimli kişiydi. Kişi-
nin koronavirüs tedavisi olduğunu ve hastanede
yattığını söylediğimiz için Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı hakkımızda bir soruşturma başlattı
ve devam etti, meclise bir fezleke gönderdi. Ama
biz olayı takip edip, 10 gün sonra bu mahpusun
apar topar tahliye edildiğini öğrendik. 

ALİ 
TARAKÇI

SÖYLEŞİ

İŞKENCE 
BİR İNSANLIK
SUÇUDUR

Türkiye'de devlet
kendi oluşturduğu
ihlalleri görünmez
kılmak için yeni
ihlaller oluşturu-
yor. Kendi oluştur-
duğu ihlallere
uymayanlara zulm
ediyor, adaletsiz
yapıyor ve o yine
itiraz ettiğinde bu
defa ona etiketler
yapıştırarak terörist, vatan haini diyor.
Sorunu böyle giderdiğini sanıyor, as-
lında sorunu katmerleştiriyor ve iş-
kence devam ediyor. İşkence de çok
önemli bir insan hakları ihlali. Bu şe-
kilde çözmediği sorunu dile getiren in-
sanlara yönelik insan hakları ihlalleri
yapılıyor. Suçlu da olsa, suçsuz da
olsa bir insana işkence yapmak insan-
lık suçudur ve kabul edilebilir birşey
değildir. Zaman aşımı da yoktur iş-
kence suçlarında, bir insanlık suçu-
dur. Türkiye'de OHAL döneminde
işkence suçlarında büyük artış oldu.
Devlet görevlileri işkence yaptı, ka-
çırma yaptı ve bunlar sorgulanmadı.
Uluslararası kuruluşlar, AİHM ve BM
Türkiye'ye bu konuda sorular sordu,
Türkiye bunları cevapsız bıraktı.
STK'lar bu konuda raporlar hazırladı.
Diyarbakır, Urfa, Ankara ve birçok ba-
ronun raporları Trabzon Beşikdüzü,
Elazığ Cezaevi, Van Cezaevi için ra-
porlar düzenlendi. Ankara Barosu, An-
kara Emniyeti'ndeki işkenceler için
raporlar düzenledi. Her şey ortadaydı,
bunları biz çok dile getidirk. Hatta An-
kara Emniyeti'ndeki işkence boyutları
dehşet boyuttaydı. İşkenceye uğra-
yanlar, Ankara Barosu yetkililerine;
"makata job sokma" şeklinde işkence-
lerin, yapıldığını söylediler. Ağır iş-
kence seanslarının olduğu belirtildi,
bunlar raporlara geçti. Tüm bunlara
rapmen gündeme getirdiğimiz için
bize de yönelik iftira ve hakaretler 
yapıldı. İçişleri Bakanı kendisine bu
soruları soranlara hakaretler yağdırdı.
Ve defalarca bu soruları kendilerine
sorduğumuz halde tek bir cevap bile
vermeyen bir Bakanlık var. Yaptıkları
yalan yanlış açıklamalardan sonra 
baronun raporları oryadayken, hiçbir
açıklama yapmayıp, görmezden gelen
bir İçişleri Bakanlığı var ve kalkıp
bize; "FETÖ'nin meclise sızdırdığı 
milletvekili" olarak tanımlama 
iftirasında bulundu. 

Gözaltına alınanların emniyette işkence
gördüklerini dile getirmiş ve ardından İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu tarafından
tepki almıştınız. Size, "FETÖ’nün TBMM'ye
sızdırdığı bir milletvekili" tanımlamasında
da bulunulmuştu. Öne sürdüğünüz iddialar
2020 Türkiye'sinde ne kadar var?
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BÜYÜK BİR DRAM VAR
Cezaevlerindeki çocukların durumunu sormak isterim. Rakamla belirtmek gerekirse 

bu oran ceza infaz yasası değişikliğiyle düşüş yaşadı mı? Ceza infaz yasası kimlere yaradı? 
Türkiye'de 0-6 yaş çocukların cezaevlerindeki dramı çok
büyük bir dram. Kasım 2019 verilerine göre 780 civa-
rında 0-6 yaş arası bebek ve çocuk var. Bu neredeyse
aradan 8 ay geçtikten sonra tahminen daha da artmış
bir sayıdır. Çünkü hergün cezaevine konulan hamile ve
çocuklu kadınlarla karşı karşıya kalıyoruz ve Türki-
ye'deki adaletsizliğin çok vicdansız bir örneği oluyor bu.
Çünkü orası bebekler ve çocukların kaldırabileceği bir
yer değil. Çok büyük zorluklar yaşıyorlar.
Psikolojik sorunlar yaşıyor. Anne ve ba-
bası mahpus olduğu için, dedesi- ninesi
yanında kalmak zorunla olan çocuklarda
çok büyük fizyolojik, psikolojik sorunlar
yaşıyor. Bunların ceza infaz yasasıyla ne
derece azaldığı yönünde bir bulgu yok,
çünkü Adalet Baknalığı bu konuda açık-
lama yapmıyor. Ceza infaz yasası daha
çok gasp, çete, hırsızlık, mafya suçlula-
rına yaradı. Masum çocuklu annelere, lo-
ğusa annelere, yaşılılara, hastalara
yaramadı. Bu çok vicdansızca bir durum.
Hadi her şeyi anlarızda, cezaevindeki
bebek ve çocukların perişan hallerini an-
lamak mümkün değil. Çünkü onlar için

korkunç bir yer. O çocuklar bizim neslimizi
oluşturuyorlar, ileride tüm topluma etkileri ola-
cak. Bu çocuklar toplum için bir serseri mayın
olabilirler. Çünkü biliyorsunuz Kürt meselesi Diyar-
bakır zindanından çıktı. Böyle Türkiye'deki mesele-
leri zindanlarla çözmek, kadın, çocuk, yaşlı, hasta
demeden insanları cezaevine doldurmak bir müddet
sonra toplumda bir çok sorunun ortaya çıkmasına ve

artmasına yol açıyor. Bu çocukların duru-
munu yakından takip ediyorum ve inanılmaz
dramlar yaşandığını görüyorum. Vicdan kal-
dırmıyor. Gerek sosyal medya yoluyla, gerek
verdiğim soru önergeleriyle, araştırma öner-
geleriyle bu mağduriyetin giderilmesi için
yoğun çaba sarfediyoruz. Çıkan yeni yasa-
larla aslında hamile ve 18 aya kadar be-
beği olan kadınların tutuklanmadan, evde
hapis veya adli kontrollerle cezaevi dı-
şında tutulabileceği söylenmesine rağ-
men, acımasızca savcılar tutuklamaya
sevk edip, hakimler tutuklama kararı
veriyor. Bu da Türkiye'de ne kadar
acımasız ve siyasi bir yagı 
olduğunu gösteriyor. 

Türkiye'de kısa vadede bir erken seçim ihtimali olmadığını dile getiren Ömer Faruk
Gergerlioğlu, “Eğer ki Ak Parti ve MHP arasında bir anlaşmazlık olsaydı erken seçim
olurdu. Cumhur İttifakı 2023'e kadar seçim yapmamayı düşünüyor ama bu 2022'lere
kadar gider bana kalırsa. Ama kısa vadede bir erken seçim düşünmüyorum” dedi. 

ERKEN SEÇİM İHTİMALİ YOK
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Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) birinci oturumu olan ve dün 10.15'te başlayan
Temel Yeterlilik Testi (TYT), 13.00'da sona erdi. Okul önlerinde yine istenmeyen görüntüler
yaşandı. Virüs riskine rağmen öğrenci ve veliler sosyal mesafe bırakmadan yan yana durdu

Koronavirüs salgınıyla ilgili uyarılara aldırış etmeyen gençler yine Kadıköy Moda
Sahilinde eğlendi. Müzik eşliğinde dans eden gençler, sosyal mesafeyi hiçe saydı.
Sahilde bulunan çoğu kişinin maske takmadığı ve takanların ise çene altlarında
olduğu görülürken polis ekipleri 35 kişiye toplam 31 bin 500 TL para cezası kesildi

ISTENMEYEN
GORUNTULER

2 milyon 437 bin 119 adayın başvuru yaptığı Yük-
seköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk otu-
rumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.

TYT adaylarına, bu yıl geçen yıla göre 30 dakika daha
süre verildi. Bu kapsamda, 10.15’te başlayan TYT’de
adaylar, soruları yanıtlamak için 165 dakika süre kul-
landı. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına
alınmadı. T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı
olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası
ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus mü-
dürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Klabalık ise 'Pes' dedirtti

TYT’de Türkçe testinde 40, sosyal bilimler testinde
tarihten 5, coğrafyadan 5, felsefeden 5, din kültürü ve
ahlak bilgisi veya ilave felsefe sorularından 5’er olmak
üzere toplam 20, temel matematik testinde 40, fizik-
ten 7, kimyadan 7 ve biyolojiden 6 sorunun yer aldığı
fen bilimleri testinde de 20 soru yöneltildi. Okul önle-

rindeki kalabalık ise 'Pes' dedirtti.

Teker teker alındılar

Şişli Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesinde sınava
girmek için gelen öğrenciler, okul bahçesine alınırken
yakınları dışarıda bekledi. Üniversite adayları sosyal
mesafe kuralına uygun olarak tek tek kontrol edilerek
sınavın yapılacağı dersliklere alınırken, yakınları da
parmaklıklar arkasında onları izledi. Sınava girmek
için Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesine gelen öğ-
renciler içeriye sınav giriş belgeleri kontrol edilerek
teker teker alındı. Bazı öğrenciler sınava velileriyle bir-
likte gelirken bazıları tek gelmeyi tercih etti. Koronavi-
rüs önlemleri kapsamında öğrencilerin maske
taktıkları görüldü. Kartal Belediyesi de okulun önünde
velilere ve öğrencilere ücretsiz maskeyle su dağıttı.
Sosyal mesafeye dikkat ederek okul bahçesine alınan
öğrenciler gerekli kontrollerinin yapılmasının ardından
okulun içerisine alındı. DHA

İSTMEM 2020/16 GRUP AVRUPA YAKASI TEMEL EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (6 ADET) 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 :2020/322503
1-İdarenin
a)Adresi :İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 

- Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- 
Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :2124550400 - 2125281054
c) Elektronik Posta Adresi :ihale34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Büyükçekmece İlçesinde 3 Adet ve Silivri İlçesinde 3 Adet Temel 

Eğitim Okulu olmak üzere toplam 6 Adet Betonarme Temel Eğitim 
Okulu Onarım İşi (Makine, İnşaat, Elektrik)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 
yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Büyükçekmece Aşiret Dalcı İlkokulu, Büyükçekmece Batıköy 
Memurdan Armağan İlkokulu, Büyükçekmece Ömer Gültekin-
Yavuz Selim İlkokulu, Silivri Çayırdere Ortaokulu, Silivri İrfan 
Sırdaş Aile Eğitim Vakfı İlkokulu, Silivri Fatih İlkokulu

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi Binbirdirek 

Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :17.07.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
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 tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler veya bu gruba ait onarım
veya tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ,Elektrik Mühendisliği, Makine Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğü -İhale Birimi Binbirdirek Mahallesi
İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği 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
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1181261)

BİNA İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
İSTANBUL İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Yine kuralları 
hice saydılar!

istanBul Valiliği, korona-
virüsle mücadele kapsa-
mında açık alanlarda maske

takma zorunluluğu getirmişti. Hafta
sonu gelmesiyle dün akşam yüzlerce
genç, Kadıköy Moda Sahiline akın
etti. Koronavirüs salgınına aldırma-
dan müzik eşliğinde dans eden gençle-
rin, sosyal mesafe kuralını hiçe
sayarak maske takmadıkları görüldü.

31 bin 500 TL ceza kesildi

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne
bağlı polis ekipleri yine sahillerde do-
laşarak denetim gerçekleştirdi. Polis
ekipleri ses ve görüntü kayıtı alarak
maske takmayan 35 kişiye toplam 31
.in 500 TL ceza kesildi. Bazı vatandaş-
lar cezai yememek için polis ekiplerine
ilginç bahaneler de bulundu. Bir genç,
maskesini düşürdüğünü söyledi. Bir
kişi ise sigara içtiği için maskesini çı-
kardığını belirtti. Burnunu kapatma-
yan bir kişi ise gözlüklerinin buhar
yaptığını öne sürdü. DHA

Koronavirüs nedeniyle uygula-
nan sokağa çıkma kısıtlaması-
nın olduğu günlerde kafe ve
restoranların yalnızca paket
servisi yapacak şekilde açıl-
masına izin verilmişti. Taksim
Meydanı'nda saat 11.30 sırala-

rında sokağa çıkma kısıtlama-
sına rağmen kafeteryada otu-
ran kişiler dikkat çekti. Bütün
masalarının dolu olduğu görü-
len kafeteryadaki kişiler daha
sonra gelen polis tarafından
uyarılarak kaldırıldı. Polisin
uyardığı kafeterya çalışanları
sandalyeleri kaldırdı.

POLİS UYARDI

Özel araçla
okula taşıdılar
Başakşehir Belediyesi, Yükseköğretim
Kurumları Sınavı (YKS)'ye giren engelli
vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti sağladı.
Engelli adaylar özel araçlarla evlerinden
alınarak sınav merkezlerine götürüldü

Başakşehir Beledi-
yesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, Yükseköğ-

retim Kurumları Sınavı (YKS) ön-
cesi engelli adayları tespit ederek
sınav merkezlerine ulaşımları ko-
nusunda kapsamlı bir çalışma
yaptı. Tekerlekli sandalye için özel
yapım asansörü bulanan minibüs-
lerle evlerinden alınan engelli üni-
versite adayları ile refakatçileri
sorunsuz bir şekilde sınava gire-
cekleri okula ulaştırıldı. Evinden
alınıp okuluna götürülen üniver-

site adayı Cumali İlbars “Başta
YKS transferleri olmak üzere en-
gelli bireylere yönelik geliştirdiği
projeler için Başakşehir Belediyesi
ve Başkan Yasin Kartoğlu’na te-
şekkür ediyorum. YKS’ye giren
tüm adaylara başarılar diliyorum,
hedefim bilgisayar mühendisi ya
da yazılımcı olmak. Her şey için
teşekkür ederim.” diye konuştu.

Evlerine bırakıldılar

Cumali İlbars’ın babası Recep İl-
bars “Başakşehir Belediyesi daha

önce Cumali’nin apartmandan
aşağıya rahatça inebilmesi için
balkonumuza asansör yaptırmıştı.
Şimdi de oğlumun sınav yerine ra-
hatlıkla gelmesine vesile oldu.
Eğer böyle olmasaydı sınava kendi
imkanlarımızla gelmemiz çok
zordu. Başkanımız Yasin Kartoğ-
lu’na çok teşekkür ederiz. Allah
ondan razı olsun" ifadelerini kul-
landı. YKS’ye giren engelli üniver-
site adayları sınav sonrasında
evlerine bırakıldı.
DHA



PAZAR 28 HAZİRAN 2020

GÜNDEM 9

Bahçelievler'de bu sabaha karşı işyerinde meydana gelen patlama sonrası 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Binanın
girişindeki 2 dükkan ve 12 dairede maddi hasar meydana geldi. Belediye ekiplerinin binadaki incelemeleri sürüyor

SAVAS ALANI GIBI
B ahçelievler Soğanlı Mahallesi Mus-

tafa Kemal Paşa Caddesi 62 nu-
maralı binada sabah 04.55

sıralarında yedi katlı binanın bodrum ka-
tındaki iş yerinde gaz sıkışması nedeniyle
patlama meydana geldi. Bir kişinin yaşa-
mını yitirdiği 10 kişinin yaralandığı patla-
mada, binadaki iki dükkan ve 12 daire ile
yan binalarda hasar oluştu. Binanın
önünde park eden araçlar da hasar
gördü. İtfaiyenin söndürme işlemini ta-
mamlamasının ardından Bahçelievler Be-
lediyesi zabıta, imar ve temizlik ekipleri
çevre güvenliğini sağladıktan sonra te-
mizlik çalışması yaptı.

Bina 21 yaşında

Bina sakinlerinin yeme-içme ihtiyaçları, bi-
naya yakın yerde bulunan belediyenin et-
kinlik çadırında karşılandı. Belediyenin
imar ve şehircilik müdürlüğü ekiplerinin
binada yapacakları incelemenin ardından
bina sakinlerinin ikametine izin verilip ve-
rilmeyeceğine karar verileceği, ikamete
uygun olmayan daire sakinlerinin geçici
barınma ihtiyaçlarının belediye tarafından
karşılanacağı öğrenildi. Bina sakinlerinin
ilaç ve değerli eşyalarını almalarına izin
verildi. Bu arada, binanın yapımına 1998
yılında başlandığı, inşaatın 1999 yılında
bitirildiği, patlamanın meydana geldiği
nakış atölyesinin ise belediyeden 2011 yı-
lında ruhsat aldığı ifade edildi. DHA

Tehlike sacan
yapılar yıkıldı

Silivri Belediyesi kaçak,
ruhsatsız ve tehlike arz
eden metruk binaların

yıkım işlemlerine devam ediyor.
Mimar Sinan Köprüsü Koruma
Alanı Sınırı içerisinde yer alması ne-
deniyle yıkılan yapıların ardından,
aynı bölgede yıkım kararı bulunan 51
ada 25 parseldeki yapı ile Fener Ma-
hallesindeki 6 adet metruk bina yı-
kıldı. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Gecekondu Denetim ve Uygulama
Birimi tarafından sürdürülen çalış-
malar güvenlik önlemleri altında ger-
çekleştirildi.

Asla müsaade etmeyeceğiz

Ruhsatsız olan, metruk halde duran
veya hazine arazilerine kaçak olarak
inşa edilen yapılar ile mücadele çalış-
malarına devam ettiklerini
belirten Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, “Tarihi Mimar Sinan
Köprüsü Koruma Sınırında olması
nedeniyle yıkım kararı bulunan yapı-
ların yıkım işlemini tamamladık.
Fener Mahallemizde ise can ve mal
kaybına sebep olma ihtimali endişesi

ile tedirginlik oluşturan 6 adet metruk
binayı yıktık. Hafta başında Çayır-
dere, Danamandıra ve Sayalar ma-
hallelerimizde orman, tarım ve
hazine arazilerini işgal eden 4 yapının
da yıkım işlemini gerçekleştirdik. Si-
livri Belediyesi olarak bu tür yapılara

karşı ilçe genelinde tespit çalışmaları-
mız devam ediyor. Daha önce de
söylediğimiz gibi ruhsatsız, metruk
veya hazine arazilerine inşa edilen
kaçak yapılara asla müsaade etmeye-
ceğiz. Bu konudaki mücadelemizi ka-
rarlılıkla sürdüreceğiz.” dedi. DHA

Su baskını
olmayacak
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat, ilçedeki altyapı çalışmalarını
tamamladıklarında, su baskınları soru-
nunun tamamen çözüleceğini söyledi

Konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza
Akpolat, ilçede sorunlu olan bölgeler-

deki altyapı çalışmalarının aralıksız bir şekilde
devam edeceğini vurgulayarak; "Beşiktaş'ta
uzun yıllar çözümsüz kalan altyapı sorunları ne-
deniyle defalarca evini sel vuran komşumuz, alt-
yapı çalışmamız sonrasındaki yoğun yağışta
evini su basmadığı için çok mutlu. İlçemizdeki
altyapı çalışmalarını tamamladığımızda, su bas-
kınları sorununu tamamen çözeceğiz" dedi.

Yağmurda bir şey olmadı

10 yıldır Nüzhetiye Caddesi üzerinde yaşayan
ve evini dört defa sel vurduğunu belirten ilçe sa-
kini Sara Çilem Deffert ise belediyenin konuyla
ilgili yaptığı altyapı çalışmaları hakkında şunları
söyledi: "Yağmur yağdığı gecelerde uykumdan
uyanıp sabaha kadar nöbet tutardım kaygılı bir
şekilde, evimi tekrar su basacak mı diye. Çalıştı-
ğım evde olmadığım zamanlarda ailemi ve kom-
şularımı uyarıp onlara evimin yedek
anahtarlarını verirdim. Artık bunlar benim için
geçmişte kaldı. Çünkü belediyemizin yaptığı bu
son altyapı çalışması sayesinde, geçenlerde
yağan yoğun yağmur sonrası evime hiçbir şey
olmadı. Beşiktaş Belediyesi’ne ve Başkan Rıza
Akpolat’a çok teşekkür ediyorum." DHA

Silivri Belediyesi, Mimar Sinan Köprüsü Koruma Alanı Sınırı içerisinde yer alan ve yıkım kararı
bulunan yapı ile Fener Mahallesinde tehlike arz eden yapıların yıkım işlemini gerçekleştirdi

Nusret YILMAZER

Beylikdüzü’nde kesilen çınar
ağaçları yok edilen yeşil alan

E
5'ten Beylikdüzü’ne girdiğinizde, göbekten iti-
baren hemen Atatürk Bulvarı başlar. Bu bul-
varın iki tarafında da 15 metrelik yeşil bant

(alan) vardır. Bu girişin sol tarafındaki 15 metrelik
yeşil bant başta Bey City iş merkezinin önüne yapılan
otopark ile yeşilden çıkarıldı. Sonra Yapılan Cumhu-
riyet Mahallesi muhtarlık binası bu yeşil alanın bir
bölümüne yapıldı. Ardından gelen Bey konakları 
Sitesi ve Cahit Zarifoğlu Lisesi okul bahçesi bu sol
yandaki yeşil alanın büyük ölçüde yok olmasına
neden oldu.

Beylikdüzü girişinden Atatürk Bulvarının sağ tara-
fında boydan boya Bizimkent Sitesi uzanır. Bulvarla
yol arasında Bizimkent yan yolu yer alır. Bu yan yol
geliş gidiş araç trafiğine açık ve yan yolun her iki 
tarafında da, otopark sıkıntısı çeken Bizimkentliler
araçlarını park
ederlerdi.

Bey Cty iş mer-
kezi yapılırken bu-
radaki 15 metrelik
yeşil alanın yok
edilmesi, inşaata
emsal vermede
kullanılması için
çok çaba sarf
edildi. Ama duyarlı
Beylikdüzü ve özel-
likle Bizimkentlile-
rin mücadelesi ile
buna müsaade
edilmedi. Sonunda
bir şekilde soldaki
yeşil bant yok
edildi ise de sağ ta-
rafa dokunulmadı.
Bu sağ tarafta 25
– 30 yıllık çınar ağaçları, çam ve akasya ağaçları
vardır. Ayrıca çeşitli bitkileri ile burası çok güzel bir
yeşil alandır. Atatürk Bulvarının sağ kaldırımından
yürüdüğünüzde, bu ağaçların gölgesinde yürürsünüz. 

Ekrem İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Baş-
kanlığı döneminde bu sağ taraf ile ilgili bazı çalışma-
lar oldu. Bu yerin yakınında bulunan (yolun karşısı)
Fatih Sultan Mehmet Camiinin yanındaki meydanın
altına otopark yapacaktı ve yolun sağındaki yeşil
alana doğru alt geçitlerle giriş çıkış verecekti. Bizim-
kentliler buradaki otoparkı ücretli kullansınlar diye.
Çünkü bu otopark yap işlet modeliyle yapılacaktı.

O zamanlar bu proje uygulanamadı zira Atatürk
Bulvarı ve çevresi Büyükşehir Belediyesine ait 
bölgeydi. Onlar da izin vermedi.

Bugün Büyükşehirin başında Ekrem İmamoğlu
var. Eski yardımcısı da Beylikdüzü Belediye Başkanı.

Şimdi bir proje başlattılar. "Atatür Bulvarındaki
trafiği rahatlatma ve yan yol ile kavşak düzenle-
mesi.” Buraya asılan yazıya göre; “Bulvarda trafik
rahatlayacak. Yan yolda yapılan düzenleme ile 
Bizimkentlilere otopark kazandırılacak ve buradaki
yeşil alan da kaliteli Çınar ağaçları dikilerek 
güzelleştirilecek."

Bu proje Bizimkent’in alt ucundan, Buz  Pisti ta-
rafından başladı. İlk önce bu baştaki ilk çınar ağa-
cına dokunmadılar ama yanındaki 25- 30 yıllık çınar
ağaçları önce budandı. Sonra gecenin birinde kökle-
rinden sökülerek yok edildi. Buradaki yeşil alan do-
zerlerle yok ediliyor. Kaldırımlar genişletiliyor, geliş
gidiş olan yan yol tek yöne düşürülüyor. Sanırım bir
de bisiklet yolu yapılıyor.

Yol boyunca kesilecek daha çok çam ve çınar
ağaçları var. Bunların akıbeti diğerleri gibi olur 
diye video ve fotoğraf çektik.

Burada yapılan iş tam manasıyla “alınan abdest
ürkütülen kurbağaya değmedi” meselesidir. Yazık
oldu bu kesilen ağaçlara ve yok edilen yeşil alana.
Boşa harcanan onca para da cabası.

Beylikdüzünde yaklaşık 20 yıldır bir yaşam vadisi
yapılıyor. Vehbi Orakçı döneminde projelendirilen ve
dolgu yapılan, bir bölümüne ağaçlar ekilen yerdeki
çalışma Yusuf Uzun döneminde devam etti ve ilk
etabı Ekrem İmamoğlu döneminde bitirildi. Şimdi 2.
Etabı bitti. 3. Etap çalışması başladı.

Burada yeşil alan yaratılıyor diye kent merke-
zinde, Bulvar üzerindeki yeşil alanı yok etmenin 
savunulacak tarafı olamaz. Burada yapılan tam bir
çevre katliamıdır. Yapılan işin %80 gereksizdir. Ve
ihtiyaca göre planlanmamıştır. 

Ben kısa bir yazı yazıp Faccebook’ta paylaştım.
Yazımda yapılan işin yanlışlığını ve çevreye verilen
zarara dikkat çektim. Buradaki işin kimlerle istişare
edilerek yapılmasına karar verildiğini de sordum. 
Bizimkent’in yöneticileri ve Bizimkent Çevre Derne-
ğinin duyarsızlığını da kınıyorum. Bizimkent’in bazı
yöneticileri beni aradı, bir ikisi bana facce den yazdı.

25-5- 2020 de Dernek ve site yönetiminden bazı
kişiler Beylikdüzü Belediye Başkanı M. Murat Çalık
ile görüşmüşler. Belediye bu görüşmeyi haber yapmış
ve basına göndermiş. Yapılan açıklamada; toplantıya
katılanların ne tür itirazları olmuş hiç bahsedilmiyor.
Belediye başkanının yapılan çalışma ile ilgili onları
bilgilendirdiği yazıyor. Belediye Başkanı burada ağaç
kesildi diyenlerin yalan söylediklerini iddia etmiş. 

Ben kesilen ağaçların şahidiyim. Koca 3 çınar 
kesildi. Çınarların yerine taş duvar örüldü. O bölgede
tek çınar ağacı kaldı, o da en baştaki. Yapılan ça-
lışma ile orası tarumar edilmiş. O güzelim alanın her
tarafı beton ve taş yığınına dönüştürülüyor.

Bu yapılan yanlıştır. Taksim’de tek bir ağaç kesildi
diye çevreciler ayağa kalktı. Burası Gezi Parkı değil
ama Bulvar üzerindeki 15 metre genişliğinde 1.500
metre uzunluğunda bir bulvar. Buraya yazık 
değil mi?

Bu yanlıştan dönülmeli ve burası eski haline 
getirilmeli. Taş duvar güzellik katmaz. Beton güzel 
değildir. Yapacağınız bisiklet yolu bu güzelim yeşili
yok etmeye değmez. Kaldı ki burada bisiklet yolu
zaten vardı. Şimdi o da yok ediliyor.

Bu bir yeşil katliamıdır. Bu feci bir israftır. 
Bu yapılanı halk unutmaz.

Görülmemiş bir ateş!Bahçelievler'de tekstil atöl-
yesindeki patlama 1 kişi
ölürken, 10 kişi de yara-

landı. Patlama anında yol-
dan geçen taksici yaşadığı
dehşet anlarını, "Görülme-

miş büyük bir ateş, ateşin
alevi de vurdu yüzüme. Ne
olduğunu anlayamadım o

anda" diyerek anlattı

Bahçelievler Cumhuriyet Mahal-
lesi, Mimar Sinan Caddesi'nde bu-
lunan bir tekstil atölyesinde saat
05.00 sıralarında patlama oldu.
Patlamanın meydana geldiği bina-
dan kopan parçalar yoldaki araba-
ların üzerine düşerken, patlamanın
şiddetiyle çevredeki bir çok dükka-
nın camları kırıldı. Olayda içeride
bulunan bir kişi ölürken, 10 kişi
yaralandı. Patlama olduğu anda o

binanın önünden geçen taksi şo-
förü o anlarda yaşadıklarını an-
lattı. Taksici Kamil Atlı "Buradan
aşağıya iniyordum, büyük bir ateş
kütlesi geldi, büyük bir parça bu-
raya vurdu, ben sadece eğildim.
İçerideki lambanın cam kırıkları
sırtımdan aşağı indi. İyice eğildim,
yoldan aşağıya doğru gittim. Ateş
resmen üzerime geldi. Şurada bi-
razcık da olsa cam açıktı. Tavanı

falan yardı, eğildim aşağı gittim, el
frenini çektim kendimi aşağı attım.
Üzerimi silkeledim koltuktaki cam
kırıkları falan. Görülmemiş büyük
bir ateş, ateşin alevi de vurdu yü-
züme. Ne olduğunu anlayamadım o
anda, büyük bir patlama. Sokakta
fazla bir kalabalık yoktu, kimseyi
göremedim ama bağrışmaları duy-
dum. Ben de o arada panikledim,
ne olduğunu bilemedim" dedi.

Bu yolda asla yalnız değilsiniz
Koronavirüs sürecinde öğrencilere
uzaktan eğitim desteği veren ve on-
line deneme sınavları ile öğrencilerin

sınav öncesi pratik kazanmalarını sağlayan
Tuzla Belediyesi, sınav sabahı da öğrenci ve ai-
leleri yalnız bırakmadı. Sınav merkezleri
önünde hazırlıklarını tamamlayan Tuzla Bele-
diyesi ekipleri, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi
Yazıcı’nın başarı dileklerini ileten mektup ile be-
raber içinde meyve suyu, kek ve maske bulunan
paketleri öğrencilere verdiler. Tuzla Belediye

Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, YKS için "Gelecekte
yapmak istedikleri meslekler için eğitim almak
adına bugün sınava giren tüm öğrencilere ba-
şarılar diliyorum. Zorlu ve yoğun bir dönemin
ardından verdikleri emeğin karşılığını alarak, di-
ledikleri meslekleri istedikleri üniversitelerde eği-
tim alarak yapabilmelerini en az onlar kadar
çok isterim. Hayat daima sınavlarla dolu uzun
bir yolculuktur. Önemli olan ideallerimize ve
hedeflerimize yürüyebilecek kararlılıkta olmak-
tır. Ve bu yolda asla yalnız değilsiniz" dedi.

İstanbul Valiliği, patlamada yabancı uyruklu bir kişinin
öldüğünü, 10 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Öte yan-
dan Patlama anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri
ortaya çıktı. Çevre iş yerlerine ait görüntülerde patla-
mayla birlikte büyük bir sarsıntının yaşandığı görülüyor.
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Osmanlı sultanı II. Mehmed’in (Fatih), kendi zama-
nında Venedikli ressam Gentile Bellini’nin elinden çık-
mış üç yağlı boya tasviri var. Bunlardan biri,
Londra’nın ünlü Christie’s müzayede evinde 25 Hazi-
ran’da açık arttırmaya çıktı ve İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi (İBB) tarafından satın alındı. Satış
katalogunda eser, II. Mehmed’in genç bir dignitary
(saray mensubu? devlet görevlisi?) ile portresi şeklinde
tanımlanıyordu.

Bilgi ve mülkiyet zinciri

İBB’nin girişimi önemli bir adım, çünkü söz konusu
tablonun sanat tarihi açısından iki özelliği var. Birincisi,
II. Mehmed’in yanında başka bir kişiyle birlikte göste-
rildiği, bilinen tek portresi olması. İkincisi, Gentile Bel-
lini’nin üç tablosundan özel bir koleksiyonda kalan
sonuncusu olması. Dolayısıyla 25 Haziran müzayedesi,
bu önemli eserin Türkiye’ye gelmesinin de ötesinde,
artık kamuya malolması ve genel kamuoyu nezdinde
çok daha fazla görünürlük kazanması anlamına geliyor.

Açık arttırma kataloguna göre, eserin saptanabilen
ilk sahibi Christian von Mechel (1737-1817) adında İs-
viçreli bir oymacı, yayıncı ve sanat tüccarı. Mechel,
1776’da Kutsal Roma İmparatoru II. Joseph tarafın-
dan Habsburgların özel koleksiyonunu halka açık bir
müzeye dönüştürmekle görevlendirilmişti. Bilebildiği-
miz, Bellini tablosunun 1807’de Mechel’in elinden çık-
tığı ve 2015’e kadar (yani 208 yıl süreyle) hep aynı
Avrupalı ailede kaldığı. Sonrasında, 2015’te Lon-
dra’nın diğer ünlü müzayede evi Sotheby’s tarafından,
“Anonim Satıcı, Avrupalı Özel Koleksiyon Malı” tari-
fiyle satışa çıkıyor. Bu, 25 Haziran müzayedesine kadar
beş yıl süreyle yine bir özel koleksiyonda kaldığı anla-
mına geliyor. 1807 ve 2015 satışlarının anonim olarak
yapılması nedeniyle, bu iki özel koleksiyon hakkında,
yani tablonun Mechel’den sonraki sahipleri hakkında
bilgi edinmek çok zor. Bu boşluklar ancak arşiv belgele-
rinde tabloya referanslar bulunması halinde doldurula-
bilir.

Neden İtalya? Neden Bellini?

Tablonun kendisi, 15. yüzyılın ikinci yarısında Doğu
ile Batı arasındaki ticari ve kültürel alışverişin çarpıcı
bir örneği. 1453’te Konstantinopolis’in fethinden sonra
hem doğuya hem batıya yayılma politikasını sürdüren
II. Mehmed, kısa zamanda imparatorluğu Kırım’dan
Belgrad’a kadar genişletti. Kayser-i Rum (yani Roma
Sezarı) unvanını benimseyerek kendini Bizans’ın ve Bi-
zans üzerinden Roma’nın varisi olarak konumlandırdı.
İmajını da buna uygun, zamanına göre çağdaş bir İtal-
yan-Osmanlı estetiğiyle şekillendirmeye özen gösterdi.
Sultanın sanatsal himayesi sadece kişisel zevkleriyle
değil, aynı zamanda Avrupa ile Asya’nın kesiştiği nok-
talarda birden fazla dünyayı örtüştüren Rûmî (Doğu
Romalı) bir jeopolitik pozisyon ve kültürel kimlik tahay-
yülüyle biçimlendi. Bu stilistik çoğulculuk, II. Meh-
med’in kendi görsel tanıtımına ilişkin karar ve
tercihlerinde somutlandı. Ege ve Doğu Akdeniz ticaret
yolları ve nakit kaynakları üzerindeki paylaşım müca-
delesi, Osmanlı İmparatorluğu ile Venedik Cumhuri-
yeti’ni 15. – 17. yüzyıllarda defalarca karşı karşıya
getirdi. Bunlardan biri, 1463-1479 savaşıydı. Temmuz
1463’te başlayan savaş, 1479’da Venediklileri büyük
tavizler vermeye zorlayan Konstantinopolis antlaşması-
nın imzalanmasıyla sona erdi. Bu antlaşmayı müteaki-
ben II. Mehmed Venedik Cumhuriyeti’nden,
“portrelerin nasıl yapılacağını” bilen bir ressam, bir
heykeltıraş ve bir bronz dökümcüsünün sarayına gönde-
rilmesini istedi. Bu amaçla Zentil belin opimo pin-
tor’un, yani “mükemmel bir ressam” olarak Gentile
Bellini’nin seçilmesi, sanatçının yakın arkadaşı olup Os-
manlılarla barış görüşmelerinde yer alan Giovanni Da-
rio’nun (1414-1494) önerisi üzerine gerçekleşmiş
olabilir. Öte yandan, Venedik’teki Osmanlı elçisinin, sa-
natçının Palazzo Ducale’nin (Docluk Sarayı’nın) Sala
del Gran Consiglio’sundaki (Büyük Meclis Salo-
nu’ndaki) çalışmalarını görmüş ve Bellini’yi özellikle
talep etmiş olması da mümkündür.

Diğer II. Mehmed madalyon ve portreleri

Her halükârda Gentile Bellini 3 Eylül 1479’da İstan-
bul’a gitti. Yeni hamisi Eski Yunan ve İtalyan kültürüne
yoğun bir ilgi besliyordu. Öyle ki 1453’ten sonra II.
Mehmed, Yeni Kudüs ve Yeni Roma olarak tasavvur et-
tiği kentin Bizans mirasının bazı unsurlarını aktif ola-
rak korumaya çalışmıştı. Bellini’nin İstanbul’da
geçirdiği vakit maalesef sadece anekdotlarda yaşıyor.
Sultan, ressamla birlikte iki de asistanı veya kalfasını
çalıştırıyordu ve hepsini epey meşgul tutuyordu. Örneğin
1491’de Giacomo Filippo Foresti da Bergamo’nun kay-
dettiği üzere Mehmed Bellini’den, “Kendisinin ve nere-
deyse sayısız diğer konunun çok sayıda muhteşem ve
olağanüstü resmini çizmesini” istemişti. Sultanın kendi-
sine bu kadar benzeyen tablolar karşısında Bellini’nin
kabiliyetini övdüğü, gelmiş geçmiş tüm ressamlardan
üstün bulduğu söylenir.

Bu güçlü ve cömert himayeye rağmen Bellini’nin Os-
manlı sarayında geçirdiği süre zarfında yaptığı bilinen
ve hâlâ mevcut olan tek eser, II. Mehmed’in şimdi Lon-
dra’daki National Gallery’de bulunan portresidir. Daha
önce II. Mehmed, 1474’te Kostantiniye’ye gelen ve son-
radan Napoli’de de faaliyet gösteren Venedikli sanatçı
Costanzo da Ferrara tarafından da resmedilmişti. Bu
eser artık elimizde olmasa da, Ferrara’nın 1481’de,
Mehmed’in ölümünden kısa bir süre sonra sultanı pro-

filden gösterdiği bronz madalyonlar günümüze kadar
gelebilmiş bulunuyor. Madalyon portreleri İtalya’nın
irili ufaklı hükümdarlarının tercih ettiği bir görsel tem-
sil biçimiydi. Dolayısıyla sultanın ilgisini çekmiş olma-
ları şaşırtıcı değil. Ferrara örneğinden önce de üzerinde
II. Mehmed olan bronz madalyonlar 1460’lar veya
70’lerde Pisanello’nun bir takipçisi (bkz. Oxford Ash-
molean Müzesi), 1480 civarında Gentile Bellini (bkz.
Londra Victoria and Albert Müzesi) ve gene 1480’lerin
başlarında Bertoldo di Giovanni (bkz. Londra British
Museum) tarafından yapılmıştı. Bunlar Mehmed’i tam
profilden gösterirken, Bellini National Gallery’deki tab-
losunda zamanın modasına daha uygun olarak sultanı
dörtte üç profilden göstermeyi yeğledi. Bu portre, Şibli-
zâde Ahmed’e atfedilen ve yaklaşık 1480’e tarihlenen,
Topkapı Sarayı Müzesi’ndeki “Sultan II. Mehmed gül
koklarken” portresinde olduğu gibi, sonraki Osmanlı
sanatçılarının Fatih tasvirlerini de etkiledi.

Avrupa’da Cem modası

25 Haziran müzayedesinde İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi’nin satın aldığı ikili portrede, ana figürün (sul-
tanın) hem kıyafetinde küçük farklar var, hem de yüzü
daha dolgun gözüküyor. Ancak bu ayrıntılara rağmen,
resmin National Gallery’deki ünlü tabloya dayandığı
çok açık. Ana çalışma, National Gallery’deki portre;
Bellini önce onu (ve eskizlerini) yapıyor; sonra bu var-
yantını (ve belki bilmediğimiz başka varyantlarını?) tü-
retiyor.

Buna karşılık resme sultanın yanında ikinci bir figü-
rün dahil edilmesi benzersiz ve Avrupaî tasvirlerinde
başka bir örneği yok. Fatih Mehmed’in Avrupaî tasvir-
lerinde başka bir örneği yok. Sayısız çabalara rağmen,
ikinci kişinin kim olduğu kesin olarak tesbit edilebilmiş
değil. Bir zamanlar tablonun arka yüzüne iliştirilmiş
olan bir etiket, muhtemelen 18. yüzyıldan kalma. Üze-
rinde Ritratti di Maometto / secondo é di suo figlio / di
Gentile Bellino, yani “II. Mehmed’in ve oğlunun Gentile
Bellini tarafından yapılmış portreleri” yazıyor. Meh-
med’in üç oğlundan ortancası Mustafa (1450-1474)
Bellini’nin 1479 ziyaretinden beş yıl önce ölmüştü. En
büyüğü Bayezid (II. Bayezid, 1447-1512) ile en kü-
çüğü Cem Sultan (1459-1495) ise Anadolu’daki şeh-
zade sancaklarına çıkarıldıkları için saraydan uzak
yaşıyordu. Ayrıca Bellini geldiğinde Bayezid 32 yaşın-
daydı. Bu da, İBB’nin aldığı tabloda resmedilen ikinci
kişiye göre fazla yaşlı kaçıyor.

Bu durumda geriye sadece Cem Sultan alternatifi
kalıyor. Nitekim o dönemde Avrupa’nın Şark (Doğu) ta-
hayyülünde Cem’in çok önemli bir yeri vardı. Avrupalı
sanatçıların ilgilendiği ve hem hayalden, hem birbirleri-
nin eskizlerinden yola çıkarak defalarca resmettiği kişi,
Cem’di. Babalarının ölümü üzerine çıkan taht kavga-
sında Bayezid’le savaşıp kaybeden Cem, önce Memlûk-
lerin elindeki Kahire’ye kaçmış, sonra Rodos’a geçmiş,
devamında Roma ve Fransa’da ister misafir, ister rehin,
ister mahpus tutulmuştu. II. Bayezid’in büyük korkusu,
Cem’in serbest bırakılıp Osmanlıya karşın yeni bir haçlı
seferinin başına geçirilmesiydi. Buna karşı bir yandan
çeşitli müzakerelere girip Cem’in fiilî mahpusluğunun
devamı için bakım masrafları adı altında ödemelerde
bulunuyor; orada kalacağına emin olmak için elçi ve ca-
suslar gönderiyor; bir yandan da kardeşine suikast giri-
şimleri tezgâhlıyordu.

Cem mi? Bir prototip mi? 
Venedikli bir tüccar veya diplomat mı?

Cem’in Avrupa’daki varlığı müzik ve edebiyat gibi
resim sanatına da yansıdı. Bir prototip nasıl oluşur?
Gentile Bellini’nin kendisinin 1481’de yaptığı müstakil
bir “Cem” eskizi var. Tırnak içine alıyorum, çünkü
muhtemelen Topkapı Sarayı’nda gördüğü bir adamın çi-
ziminden ibaret. Ancak Venedik’a döndüğünde bu eskiz
yaygınlaşıyor ve popülarite kazanıyor. Bir şekilde kopya
edilip sanatçılar ve patronları arasında yayılıyor.
“Cem”lik yakıştırılıyor bu çizime. Doğulu bir tip ol-
maktan, giderek daha fazla “Cem” olmaya doğru kayı-
yor. Bu dönüşüm ve yeniden işlemenin iki çarpıcı örneği
Pinturicchio’nun elinden çıkma. Biri Vatikan’ın Borgia
apartmanları içinde yer alan Sala dei Santi’deki (Aziz-
ler Salonu’ndaki) Azize Catherine ve İmparator Maxi-
milian resmi; diğeri aynı sanatçının Siena
Katedrali’ndeki Piccolomini Kütüphanesi’nin duvarına
1503-1508’de yaptığı II. Pius freskleri. Bu eserlerin
içinde yer alan Cem imajlarının, 1489’dan itibaren Ro-
ma’da bulunan Cem’i görerek yapılmış eskizlere dayan-
ması tabii mümkün. Ama aynı zamanda, Gentile
Bellini’nin 1481’deki o müstakil “Cem” çizimini de
kuvvetle andırıyor.

Bu ipuçlarından hareketle, şimdi İBB’nin satın aldığı
üçüncü Bellini tablosunda II. Mehmed’le birlikte göste-
rilen gencin Bellini’nin gene hayalden resmettiği bir
genç sultan, yani Cem olması pekâlâ ihtimal dahilinde-
dir. Osmanlı sarayının görgü kuralları, sultanın yanında
eşitlik seviyesine yükseltilmiş bu kişinin ya bir akrabası
ya da yakın gözdesi olmasını gerektirirdi. Ancak portre
Osmanlı sarayı dışında ısmarlandığından, söz konusu
prensiplere bu kadar katı bir biçimde uyulmamış da
olabilir. Gencin sarıklı olmasına, hattâ sarığının arka-
sından yüksek statü belirten bir sorguç çıkmasına karşı-
lık, kıyafetinin kumaşı 15. yüzyılda İtalya’da imal
edilen altın işlemeli lüks kadifelerin karakteristik bir ör-
neğidir. Bunun yanında temiz tıraşlı yüzü de 15. yüzyıl
Avrupa’sında daha yaygın olarak görülür. Christie’s
satış katalogunda bu kişinin bir Avrupalı, belki Kostan-
tiniye ve Osmanlı sarayıyla ilişkilerini belgelemek iste-
yen bir Venedikli tüccar veya diplomat olabileceğinin
yazılması, bu gözlemlerden kaynaklanıyor.

Muhtemel sipariş ve üretim süreci

II. Mehmed’in ölümünden sonra tahta geçen Sultan
II. Bayezid’in daha muhafazakâr bir ideolojik tutumu
ve sanat anlayışı olduğu söylenir. Eskiden düşünüldüğü
kadar olmasa da, bunda bir doğruluk payı vardır kuş-
kusuz. Nitekim Bayezid ateşli bir ikonoklastik dalga
içinde babasının sipariş etmiş ya da biriktirmiş olduğu
“yabancı” sanat eserlerinin çoğunu satmış; içlerinde
National Gallery’deki Mehmed portresinin de olduğu
resimler Kapalı Çarşı’da satıldıktan sonra bazıları
eninde sonunda Venedik’e intikal etmiştir.

Fakat İBB’nin satın almış olduğu ikili portrenin çıkış
noktası da, üretim yeri de çok büyük ihtimalle İstanbul
ve Osmanlı sarayı değil, doğrudan doğruya Avrupa’dır.
II. Mehmed’in ölümünden sonra, ister zamanın Cem
furyasından, ister Christie’s katalogunda işaret edilen
patronaj ilişkilerinden, belki her ikisinden kaynaklanan
nedenlerle, doğrudan doğruya Avrupa’dan bir sipariş
gelmiş; Gentile Bellini de bu talebi şimdi National Gal-
lery’de bulunan esas çalışmasından küçük bazı değişik-
likler ve önemli bir figür ilâvesiyle türetmişe benziyor. 

Bu yazı serbestiyet.com adresinden alınmıştır. 

Fatih Sultan Mehmed’in genç
bir saray mensubuyla portresi

İSTMEM 2020/19 GRUP ANADOLU YAKASI MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM OKULLARI ONARIM İŞİ (2
ADET) yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2020/328134
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü - İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü 

- Binbirdirek Mahallesi İmren Öktem Caddesi No: 1 , Sultanahmet- 
Fatih/ İSTANBUL 34410 CAĞALOĞLU FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası :212 3843400 - 2125281054
c) Elektronik Posta Adresi :ihale34@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Pendik İlçesi 1 (Bir) Adet, Tuzla İlçesi 1 (Bir)Adet olmak üzere 

toplam 2 (İki) Adet Mesleki ve Teknik okulunun onarım İşi (İnşaat, 
Makine)Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer :Pendik İlçesi Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesi, Tuzla 
İlçesi Tuzla Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer teslimi 
yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Şubesi Binbirdirek 

Mahallesi İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :10.07.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu 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 tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren 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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B (III) grubu işler veya bu gruba ait onarım
veya tadilat işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği ,Makine Mühendisliği veya Mimarlık Bölümü
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 İl Milli Eğitim Müdürlüğü -İhale Birimi Binbirdirek Mahallesi
İmran Öktem Cad. No:1 Sultanahmet-Fatih/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği 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
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale 
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin
teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1181315
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Ada BERKTAY

K ayser-i Rum unvanını benimseyen II. Mehmed
kendini Bizans’ın ve Bizans üzerinden
Roma’nın varisi olarak konumlandırdı. İmajını

da buna uygun, zamanına göre çağdaş bir İtalyan-
Osmanlı estetiğiyle şekillendirmeye özen gösterdi.
Sultanın sanatsal himayesi sadece kişisel zevkleriyle
değil, aynı zamanda Rûmî (Doğu Romalı) bir jeopoli-
tik pozisyon ve kültürel kimlik tahayyülüyle biçimlendi.
Bu stilistik çoğulculuk, II. Mehmed’in kendi görsel
tanıtımına ilişkin karar ve tercihlerinde somutlandı.

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

ÖZEL HABERLER BİR TIK ÖTENİZDE

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

barındırıyor. Zengin haber seçenekleri ve tarafsız habercilik anlayışıyla hizmet veren web
sitemize ulaşarak gerçeklerden haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb
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BOSNA Hersek'in farklı 
şehirlerinden atlılar, Boş-
nakların İslam'ı kabul et-

mesinin önemli sembollerinden 
Ayvaz Dede anısına 510 yıldır dü-
zenlenen "Ayvaz Dede Şenlikleri"ne 
katılmak üzere Karaula'da buluşa-
rak merkezi programın yapılacağı 
Prusac'a doğru yola çıktı. Gelenek-
sel kıyafetleri, ellerinde sancakla-
rıyla sabahın erken saatlerinde 
Travnik şehri yakınlarındaki Ka-
raula köyüne gelen 75 atlı, tekbirler 
ve dualarla Prusac'a uğurlandı. 
Geçmiş yıllarda atlı sayısı 100'ün 
üzerindeyken, yeni tip koronavirüs 
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl 
sayının azaldığı gözlendi. Organiza-
törler, hareket öncesinde binicilere 
maske dağıttı. 20 yıldır aralıksız ola-
rak bu şenliklerde at binen 65 yaşın-
daki Enes Cizmo, salgın nedeniyle 
bu yıl alışılagelmişin biraz dışında 
bir atmosfer olduğunu belirterek 
yetkililerin aldığı tedbir kararlarına 
uymak zorunda olduklarını dile ge-
tirdi. Gruptaki en küçük atlılardan 6 
yaşındaki Elmedina Hunic de geçen 
yıl da Karaula'dan Prusac'a kadar at 
bindiğini, atları ve atlarla vakit ge-
çirmeyi çok sevdiğini ifade etti. Or-
manlık bölgeden Prusac'a doğru 
yola çıkan atlılar, bugün önce Donji 
Vakuf şehrine ulaşacak ve buradaki 
geleneksel geçit törenine katılacak. 

Merkezi program Prusac'ta  

510. Ayvaz Dede Şenlikleri'nin mer-
kezi programı bugün Prusac'ta yapı-
lacak. Bosna Hersek'e Osmanlı 
Devleti'nin ülkeyi fethinden önce 
gelen Ayvaz Dede'nin Prusac'taki 
kuraklığın geçmesi için dua ettiği 
dağda başlayacak merkezi program, 
Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okun-
masının ardından kılınacak öğle na-
mazıyla sona erecek. Her yıl 
binlerce kişinin katılımıyla kutlanan 
Ayvaz Dede Şenlikleri, Bosna Her-
sek'te bu zamana kadar yapılan en 
uzun soluklu etkinlik olarak bilini-
yor. Salgın nedeniyle bu yılki katılı-
mın da sınırlı olması bekleniyor.

A B Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek 
Temsilcisi ve AB Komisyonu Baş-
kan Yardımcısı Josep Borrell'in Kıb-

rıs ziyareti kriz yarattı.Borrell, Rum 
yönetiminin engellemesi nedeniyle Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geç-
medi.  Olaya tepki gösteren KKTC Cum-
hurbaşkanı Mustafa Akıncı konuya ilişkin 
yazılı açıklamada bulundu. Akıncı, "Kıb-
rıs’taki iki toplumdan biri olan ve Avrupa 
Birliği’nin içerisinde var olmayı hedefleyen 
Kıbrıs Türk halkının lideri olarak, AB Dış 
İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB 
Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Bor-
rell’in Kıbrıs’a gerçekleştirdiği ziyarette, Kıb-
rıs Türk tarafına zaman ayırmamasından 
duyduğum rahatsızlığı ifade etmek istiyo-
rum" dedi. 

AB ile örtüşmeyen bir hareket 

"Sayın Borrell Rum tarafında yaptığı açıkla-
malarda AB’nin diyalog yoluyla çözümler 
üretmek için oluşturulduğunu ve Doğu Ak-
deniz’de kötüleşen durumdan çıkış yolu bu-
labilmek için Rum tarafının kaygılarını 
Kıbrıs’a gelip dinlemek istediğini kaydetmiş-
tir” diyen Akıncı, “Ancak, diyalogdan ve 
çıkış yolu bulmaya yardımcı olmaktan bah-
sederken, Kıbrıs’ta diyaloğun asli tarafların-
dan biri olan Kıbrıs Türk tarafının görüş ve 
önerilerini dinleme zahmetinde bile bulun-
mamıştır. AB değerleri ile de örtüşmeyen bu 
davranış kabul edilemez bir yaklaşımdır" ifa-
delerini kullandı. 

Türkiye'nin dışlanması hata 

Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk tarafını dışla-
yacak hiçbir adımın sorunların çözümüne 
yardımcı olmayacağını ve bölgenin barış ve 
istikrarına katkı sağlamayacağını ifade eden 
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bir kez 
daha tüm AB yetkililerinin dikkatine getir-
mek istiyorum. Doğu Akdeniz’deki gerginli-
ğin giderilmesi hususunda AB samimi 
olarak olumlu bir rol oynamak istiyorsa, bu 
coğrafyada dışlayıcı değil kapsayıcı bir dip-
lomasi uygulayarak işbirliği ortamı yaratıl-
masına katkı koymak zorundadır. Doğu 
Akdeniz’deki enerji denkleminden Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cum-
huriyeti’ni dışlayarak çözüm üretmeye çalış-
mak, bölgemizin gerçeklerine ve aynı 
zamanda da ekonomik akla uygun değildir" 
ifadelerini kullandı.

Boşnaklar  
şenliğe hazır 

ABD'NİN, petrol endüstri-
sinin görünümü ve kısa 
dönem ham petrol üreti-

mine ilişkin gösterge kabul edilen 
petrol sondaj kulesi sayısı, bu hafta 
1 adet azaldı. Petrol sahası hizmeti 
şirketi Baker Hughes'un yayımladığı 
haftalık verilere göre, ABD'deki pet-
rol sondaj kulesi sayısı 20-26 Hazi-
ran haftasında bir önceki haftaya 
göre 1 adet azalarak 188'e geriledi. 
Bu azalışla, ülkedeki petrol sondaj 
kulesi sayısı 15 hafta üst üste düşüş 
göstermiş ve toplam 495 adet azal-
mış oldu. Perşembe gününü 41,05 
dolardan kapatan Brent petrolün 
varil fiyatı cuma gününü 40,73 
dolar seviyesinde tamamladı. Batı 
Teksas (WTI) tipi ham petrolün 
varil fiyatı ise cuma gününü 38,20 
dolar düzeyinde kapattı. WTI per-
şembe gününü 38,72 dolar seviye-
sinde tamamlamıştı.

ABD petrolü  
değer kaybediyor

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 
Irkçılık ve Faşist Tehdide Karşı 
Birlik Hareketi (KEERFA), hükü-

metin mülteci konumundaki yaklaşık 11 bin 
kişinin ev ve kamplardan tahliyesine ilişkin 
kararını protesto etti. Akşam saatlerinde, 
Parlamento binasının da bulunduğu Sin-
tagma Meydanı'nda bir araya gelen gösteri-
ciler, ''Sınırları açın'', ''Tahliyelere hayır'', 
''Mültecilerin sokakta kalmasına izin verme-
yiz'' sloganları attı. ''Mülteciler hoşgeldiniz'' 
yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, daha 
sonra kent merkezine doğru yürüyüşe geçti. 
Barışçıl geçen gösteriye çeşitli sol grupların 
yanı sıra Atina'da yaşayan göçmen grupları 
da katıldı. Yunan makamları, başkent Atina 
ve diğer kentlerde yaklaşık 11 bin mülteciyi, 
Avrupa Birliği'nce finanse edilen konaklama 
programları kapsamında kendilerine tahsis 
edilen evlerden tahliye etmeyi planlıyor. 
Boşaltılacak evlere Ege adalarındaki aşırı 
kalabalık kamplarda kalan mültecilerin yer-
leştirilmesi, bu adalardaki sığınmacı yoğun-
luğunun azaltılması hedefleniyor.

Yunanistan’da 
protesto

Sen neymişsin be Eylem!
GEÇTİĞİMİZ Aralık ayında İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson beraberindeki 
heyet ile birlikte ünlü pop sanatçısı Ey-
lem’in Londra’da ki evine misafir ol-
muştu. Başbakanın ardından şimdi de 
İçişleri Bakanı Priti Patel ünlü Türk şar-
kıcı Eylem’in Londra’da ki evine misafir 
oldu. Covid-19 pandemisi nedeni ile 
sosyal mesafe kurallarına uyulan ziya-

ret, Eylem’in Londra Chingford’da ki 
evinin bahçesinde gerçekleşti. İçişleri 
Bakanı Priti Patel’e bu ziyaretinde, 
Chingford Milletvekili Iain Duncan 
Smith eşlik etti. Ziyaret esnasında, Mic-
rosoft Team vasıtasıyla parti üyeleri ta-
rafından sorulan sorulara cevaplar 
verildi. Türk kültürü hakkında yapılan 
sıcak sohbettin ardından İngiltere İçiş-

leri Bakanı Priti Patel, Ünlü sanatçı 
Eylem ve Chingford Milletvekili Iain 
Duncan Smith kameralara sosyal me-
safeye uyarak hep birlikte poz verdiler. 
Eylem, ailesi ile birlikte Türkleri ve Türk 
Kültürünü tanıtma gönüllüsü olduklarını 
dile getirdi. “Londra’da doğup büyü-
düm ama özümüze ve kültürümüze ai-
lecek hep sahip çıktık” dedi.

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı 
Josep Borrell, Rum yönetiminin engellemesi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) geçmedi.  

Olaya tepki gösteren KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Bu hayal kırıklığına neden olmuştur” dedi

DÜNYAYI etkisi altına alan ko-
ronavirüs (Covid-19) salgı-
nında en çok etkilenen 

ülkelerin başında gelen ABD'nin New 
York kentinde yaşayan ve koronavirüse 
yakalanıp iyileşen Türk doktor Sine Aras 
Akten, Demirören Haber Ajansı'na 
(DHA) kritik açıklamalarda bulundu. 
Akten, ABD'deki Mayıs ayında gerçekle-
şen siyahi George Floyd'un öldürülmesi-
nin ardından başlayan protestoların 
salgın vakalarına olan etkisinin temmuz 
ortasında görüleceğini söyledi. New York 
Brooklyn Hastanesi'nde görevli Türk 
doktor bu süreçte en yakın arkadaşının 
intihar ettiğini ve ABD’de yetişmiş sağlık 
çalışanı sıkıntısı çekildiğini belirtti. 
ABD'de ikinci dalgadan endişelendikle-
rini ifade eden Akten “Koronavirüsün ge-
lişimi ve ikinci dalga ihtimalini endişe ile 
izliyoruz. Yakın zamanda George Floyd 
ile gelişen protestolar yeni bir toplumsal 
harekete neden oldu. Henüz birinci dalga 
bitmemişken meydana gelen bu protesto-
lar, ikinci dalganın daha hızlı gelmesine 
neden olacak. Bizdeki hasta ve ölüm sa-
yıları düşerken Florida gibi Alabama gibi 
güney eyaletlerde günlük vaka sayıları 4 
bini aştı. Bu eyaletler henüz birinci dal-
gayı yaşıyor” ifadelerini kullandı. 

Etkisi Temmuz ortası görülecek 

New York'taki hastanede koronavirüs te-
davisinde görev alan Dr Akten, hasta-
nede yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: 
“Salgının kuzeyden güneye doğru gitti-

ğini söylemek mümkün ancak aynı za-
manda yaşanan protestolar maalesef 
daha çok insanın efekte olmasına sebep 
oluyor. Test merkezlerinin ve test sayıları-
nın artması ikinci dalgayı daha yumuşak 
atlatacağımızı düşündürse de protestola-
rın etkisini temmuz ortası itibariyle göre-
ceğiz Her eyaletin farklı bir sağlık sistemi 
var ve farklı süreçler yaşanıyor.” 

İkinci dalganın kuvveti nasıl olacak? 

Hastanede koronavirüs tedavisinde gece-
sini gündüzüne katan Türk doktor, “Sağ-
lık platformları bu süreçte değişti. Dijital 
ya da tele sağlığa geçiş olduğu için hasta-
nelerin yoğunluğu ve yükü düştü. İkinci 
dalgada sadece çok hasta olanların has-
taneye gideceğini diğer hastaların takibi-
nin telefonla, video konferansla 

yapılacağını düşününce ikinci salgın 
daha hazırlıklı bir döneme denk gelecek” 
dedi. 

Yıl sonu aşının bulunması muhtemel 

Dr. Sine Aras Akten koronavirüs aşısının 
geliştirilmesine ilişkin aşı çalışamaları 
hakkında ise şu sözlerle yer verdi: “Sağlık 
reformlarıyla düşük sosyo-ekonomik dü-
zeye sahip kesimin sağlık sistemine daha 
kolay erişebilmesi için fonlar oluşturuldu. 
İlk dalgayla birlikte risk oluşturan grubun 
tespiti yapıldığı için bu konuda önlemler 
artırılacaktır. Bakımevlerinde özel bir sis-
temin geliştirilmesi önemli. Birinci dal-
gada 130 bine yakın kişi hayatını kaybetti. 
Hedef, aşının geliştirilmesi ve güvenli bir 
şekilde üretime geçilmesi. Yıl sonuna 
doğru aşının bulunması muhtemel”

Türk doktordan 
koronavirüs uyarısı
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgınının merkez üssü ABD’de koronavirüs  

vakası 2,5 milyounu aşarken, ülkedeki toplam can kaybı ise 125 bini geçti. New York’ta  
yaşayan ve koronavirüse yakalanıp iyileşen Türk doktor Sine Aras Akten, ABD’deki  

protestoların salgın vakalarına olan etkisinin temmuz ortasında görüleceğini ifade etti 

Akten “Koronavirüsün 
gelişimi ve ikinci dalga 
ihtimalini endişe ile iz-
liyoruz. Yakın zamanda 
George Floyd ile geli-
şen protestolar yeni bir 
toplumsal harekete 
neden oldu. Henüz bi-
rinci dalga bitmemiş-
ken meydana gelen bu 
protestolar, ikinci dal-
ganın daha hızlı gel-
mesine neden olacak.” 
açıklamasında bulundu

Akıncı; "Sayın Borrell 
Rum tarafında yaptığı 
açıklamalarda AB’nin 
diyalog yoluyla çö-
zümler üretmek için 
oluşturulduğunu ve 
Doğu Akdeniz’de kö-
tüleşen durumdan 
çıkış yolu bulabilmek 
için Rum tarafının kay-
gılarını Kıbrıs’a gelip 
dinlemek istediğini 
kaydetmiştir” dedi.

Bosna Hersek’in farklı  
şehirlerinden atlılar, Boşnakların 

önemli sembollerinden Ayvaz 
Dede anısına 510 yıldır düzenle-
nen “Ayvaz Dede Şenlikleri”ne 

katılmak üzere Karaula’da  
buluşarak merkezi programın 

yapılacağı Prusac'a doğru yola çıktı
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 AKİK
 AMELİYAT
 AMİN
 ASLİ
 AŞNI
 AYNALI
 AYNİ
 BİLYE
 CACIK
 CADI
 CARİ
 CİSMEN
 EMEK
 ENLİ

 ESNA
 EVİN
 GELİR

 HABEŞİ
 HALI

 HARBE
 HASİS
 ILIM
 İNİŞ
 İRSİ

 KALFA
 KİST
 KİVİ

 KÖTÜMSER
 KÜFÜV

 LALE
 LAPACI

 MALT
 MEAL

 MELAL
 ÖLGÜN

 PARE
 POŞU

 RAKICI
 SEVME

 ŞARILDAMAK
 TAKA
 ULVİ

 YELLİ
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3 HARFLİ
 ABU
 AGU
 AHU
 RAY

4 HARFLİ
 AKİS
 ALEM
 BANT
 EDEP
 ELAN
 ENİK
 EŞAS
 ETİL
 İETT

 İMAR
 IŞIK
 KESE
 MİRA
 TİPİ

 ÜLEŞ
 ÜMÜK

5 HARFLİ
 ARGAÇ
 BENİM
 GAMZE
 KURMA
 MANAV
 NUTUK
 OYLUK

 REFAH

6 HARFLİ
 KOMPAS
 LAPÇIN
 NEVALE
 OKKALI
 OPERET
 PİSUAR

 TİRFON

10 HARFLİ
 AMORTİSMAN
 ÇEKOSLOVAK
 SULUSEPKEN
 TİBETÖKÜZÜ

Soldan Sağa:
1. Henüz. - Belirli bir tür üzüm veren bitki. 2. Okunur 
olma durumu. 3. Tanzimata kadar her türlü davaya ba-
kan mahkemelerin başkanları. - Kireç karıştırılan tekne. 
4. Hava hede�erine karşı kullanılan silahlara verilen ge-
nel ad. 6. Maya koymak, içine maya karıştırmak. 7. “... 
Bayıldı” (Soylu bir aileden gelen, geleneklere karşı çıkan, 
ödün vermez asi ruhu nedeniyle dışişlerinde dikiş tuttu-
rayayıp din görevlisi olmuş, pahalı zevkleri olan birinin 
hikayesinin anlatıldığı, Halis Bayraktaroğlu’nun yazıp 
yönettiği tiyatro oyunu). - Mürekkep hokkalarına konu-
lan ham ipek. 8. Eşek. 9. Suyun ivinti yeri. - Muhtıra.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Bir bütünün yapısı ve özelliği. - Evren pulu. 2. Batak-
lıkları akaç yoluyla kurutmak. 3. Yaradan, Mevla. - Kes-
kin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta oluşan derin ke-
sik. 4. Hazırlamak. 6. İzi olan, kalan. 7. Rus, Beyaz Rus, 
Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Sloven, Bulgar, Slovak ve 
Çek halklarına dillerindeki yakınlık dolayısıyla verilen 
ortak ad. - Muço. 8. Uygun görme, onama, kabul etme. 
9. Akaret. - Geminin çektiği suyu göstermek için baş ve 
kıç bodoslamaları üzerine konulan işaretler.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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M ersin Üniversitesi İletişim Fakültesi 
öğrencisi Ferman Narin, ders kap-
samında çektiği ve İtalya'dan ödül 

alan korku türündeki kısa filmiyle katıldığı 6 
uluslararası festivalden de derece elde etmeyi 
hedefliyor. Radyo, Televizyon ve Sinema Bö-
lümü son sınıf öğrencisi 26 yaşındaki Narin, 
yapım-yönetim dersi kapsamında istenen kısa 
film için Anadolu'da uzun yıllardır anlatılan 
korku hikayelerinden "Pirabok"u araştırmaya 
başladı. Ekip arkadaşlarıyla birlikte çok sa-
yıda kaynağı okuyan, hikayenin anlatıldığı il-
lerde birçok kişiyle görüşen Narin, senaryoyu 
yazdıktan sonra filmi çekmek için harekete 
geçti. Film için gerekli kaynağı bir internet si-
tesi aracılığıyla başlattığı yardım kampanya-
sıyla karşılayan genç yönetmen, Mersin'in 
Gülnar ilçesinin dağ köylerinde "Pirabok"un 
çekimlerine başladı. Narin, 20 kişilik ekiple 9 
günde çektiği kısa metrajlı film, okulunda be-
ğeni toplayınca uluslararası festivallere katıl-
maya karar verdi. Genç yönetmenin adeta 
imece usulü çektiği eseri, İtalya'nın Floransa 
kentinde düzenlenen "Florence Film Awards" 
festivalinde "En İyi Korku Filmi" seçildi. Film, 
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Los 
Angeles kentinde düzenlenen "International 
Indie Short Fest"de de finalist olarak yer aldı. 
Kanada'da 30 Aralık'ta düzenlenecek "The 
Horror Movie Awards"ın da finalistleri ara-
sında yer alan "Pirabok", bu ülkede 31 
Ekim'de gerçekleştirilecek "15 Second Film 
Challenge" festivalinde de en iyi korku filmi 
seçilmek için yarışacak. Slovakya'da gelecek 
ay düzenlenecek "Kosice International 
Monthly Film Festivali"nde de en iyi öğrenci, 
öğrenci yönetmen, korku filmi, film afişi, 
fragman, senaryo ve prodüksiyon olmak 
üzere 7 dalda finalist olan kısa film, bunların 
yanı sıra Çekya, İngiltere ve İtalya'daki ulus-
lararası film festivallerinde de yarışacak. 

Vatandaş bize jeneratörlerini verdi 

Filmin çekim süreci ve gelecek hedeflerini anla-
tan Ferman Narin, ilk kısa metrajlı filmi olan 
"Soyka"yı da ders kapsamında çektiğini belirte-
rek, ilginin kendisini "Pirabok"u çekmeye yö-
nelttiğini söyledi. Korku türünde az sayıda eser 
çıktığı için bu alana yöneldiğini dile getiren 
Narin, "Tarihsel konuları işlemenin bir ağırlığı 
olduğu için bölge halkıyla konuşarak senar-
yoyu ele aldık. Pirabok, Mezopotamya'da 
uzun yıllardır anlatılan bir sözlü edebiyat tü-
ründeki korku hikayesi. Aslında bu hikaye sa-
dece bizim bölgemize ait değil. Dünyadaki 
birçok ülkede de farklı isimlerle hikayeleştirili-
yor." dedi. Kısıtlı imkanları olduğu için eserin 
oluşturulma sürecinin zorlu geçtiğini ifade 
eden Narin, süreci şöyle anlattı: "Gülnar ilçe-
sinde 2 ayrı ev tuttuk. Evlerde 10'ar kişi kaldık. 
Evlerden birinin durumu baya kötüydü, uyu-
duğumuz yerlerde fareler geziyordu. Filmin 

toplam bütçesi 30 bin lira. Bunun 7-8 bin lira-
sını kendimiz karşıladık. Kalan bütçeyi de kur-
duğumuz dayanışma ağıyla karşıladık. Film 
setlerinde ışık çok önemlidir. Ama ilçedeki bir 
köydesiniz ve herhangi bir ışık kaynağınız yok 
çünkü elektrik yok. Biz de yerel halkla birlikte 
dayanışma yaptık. Bizlere jeneratörlerini verdi-
ler. Araçlarımızın yakıtları bitince oradaki va-
tandaşlar kendi yakıtlarını veriyorlardı. Özetle 
filme, bir ekip dayanışmasının ortaya çıkardığı 
ürün diyebiliriz." 

60'a yakın korku filmi izledim 

Narin, yapımı sadece bir ödev olarak görme-
diklerine dikkati çekerek, "Evet bu bir öğrenci 
projesi ancak biz öyle algılamadık. Her çekti-
ğiniz filmin altında imzanız vardır. Profesyo-
neller nasıl çalışıyorsa biz de öyle çalıştık. 
Sahnelerimizi oluşturduk. Bu sahnelere en 
uygun filmleri izlemeye başladık. Çoğu kişiye 
korkutucu gelebilir ama temel oluşturması 
için filmi çekmeden önce 60'a yakın korku 
filmi izledim. Sıçrama-korkutma dediğimiz 
yerleri filme tam anlamıyla yedirebilmek adına 
korku filmlerinin müziklerini dinleyerek uyu-
dum." şeklinde konuştu. Filmi festivallere 
hazır hale getirmek için zorlu bir tercüme sü-
recine girdiklerini kaydeden Narin, festivalle-
rin giriş ücretlerini karşılamak için de yardım 
topladıklarını söyledi. Narin, ilk ödül haberini 
aldıklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile 
getirerek, "Ekip olarak akşam yemek yerken 
bir bildirim geldi. Baktığımızda Florence Film 

Awards'dan ödül aldığımızı öğrendik. Herkes 
müthiş bir coşkuyla sevindi. Yönetmen olarak 
üzerinizde ciddi bir sorumluluk olur. Çünkü 
tüm ekibin emeğinin boşa gitmesini istemezsi-
niz. Ödülü aldıktan sonra insanları arayarak 
'Evet oldu.' diyebildim. Bu beni müthiş heye-
canlandırdı. Ödülü aldıktan sonra yeni bir 
film çekmeye karar verdim." dedi. Katıldıkları 
yarışmalardan olumlu değerlendirmeler al-
dıklarını vurgulayan Narin, yarıştıkları 6 film 
festivalinden de iyi haber almayı bekledikle-
rini anlattı. Genç yönetmen, filmin gördüğü 
ilginin kendilerini heyecanlandırdığını ve yeni 
projeler için Türkiye'deki yapımcılardan des-
tek beklediklerini dile getirerek, şunları kay-
detti: "Dünyada ilk sıralardaki, köklü geçmişi 
olan festivalleri denedik. Bu kadar ilgi göre-
ceğini beklemiyordum diyebilirim. Ancak 

İtalya'dan ödül aldıktan sonra heyecanım 
çok arttı. Bu da diğer festivallere yöneltti. Ye-
niden bir kampanya başlatabiliriz. Çünkü 
festivaller için belirli bir bütçe gerekiyor. As-
lında Türkiye'deki birçok yönetmenin serü-
veni böyle başlar. Yurt dışına film gönderilir, 
yapımcıların desteğiyle ilk uzun metrajlı film 
çekilir. Özellikle Türkiye'deki bazı yapımcıla-
rın bizleri görmesini istiyoruz. Tür olarak 
farklı alanları deneyen öğrencilere destek ver-
melerini umuyoruz. Gelecek dönemde aksi-
yon ve bilim-kurgu alanlarında yapımlar 
çekmek istiyorum. Bu işlere yeni girenler bu 
alanlardan uzak durur ama biz tehlikeyi göze 
almak istiyoruz. Destek olursa Pirabok'un 
uzun metrajlı halinin çok güzel olacağını dü-
şünüyoruz. Ülkemizin yurt dışında temsili 
açısından güzel bir film olur."
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CSO binaları kültür kampüsü olacak 
KÜLTÜR ve Turizm Bakanı 
Mehmet Nuri Ersoy, Cumhur-
başkanlığı Senfoni Orkestrası-

nın (CSO) yapımı süren yeni binasına 
ilişkin açıklamalarda bulundu. Kültür 
sanat sezonun 1 Eylül'de başlayacağını 
belirten Ersoy, kültür sanat faaliyetlerini 
yürüten tiyatro, sinema, konser faaliyet-
lerini yürüten kurumların 1 Temmuz'da 
faaliyetlerine başlayacağını söyledi. 
Ersoy, "Bu konuda genelge yayımlandı. 
Belli fiziki mesafelere dikkat edilerek hiz-
mete girecekler. Açık havada hizmet ve-
renler belki daha hızlı hizmete girecekler, 
açık havada virüs açısından tehlike daha 
az." diye konuştu. Türkiye'nin en köklü 
sanat kurumlarından CSO'nun yeni bi-

nasının 28 yıllık bir hikayesi olduğunu, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın kendisine göreve geldiğinde bu bi-
nanın tamamlanması yönünde talimat 
verdiğini aktaran Ersoy, düzenli olarak 
denetlediği inşaat çalışmalarıyla ilgili şu 
bilgileri verdi:  
"İnşaatta sona geldik denebilir. Ben dü-
zenli olarak denetliyorum. Devamlı çalı-
şan sayısı da artıyor. Temmuz ayı 
sonuna kadar bizim ilgili Genel Müdür-
lüklerimiz oraya taşınacak. CSO, Güzel 
Sanatlar Genel Müdürlüğünün bölüm-
leri oraya taşınıyor. Genel Müdürlük kıs-
mını bitiriyoruz ve Genel Müdürlükleri 
içeri alıyoruz. Binanın bitişini onların gö-
zetiminde yapalım istiyoruz. Bina farklı 

konsepte işletilmesi gereken bir bina. Sa-
dece bina açmıyorsunuz, konsepti ile açı-
yorsunuz. Bunun yöneticilerinden tutun, 
konsepti geliştirecek, farklı seviyede in-
sanlardan oluşması gerekiyor. Onlarla il-
gili yönetmelik değişikliklerini 
tamamlamak üzereyiz. Ama inşaat ola-
rak baktığımızda Genel Müdürlükleri-
mizi kampüse taşıyacağız. Orada A, B ve 
C blokları var. Ortadaki blok hariç diğer 
blokları taşıma işlemini tamamlayacağız. 
29 Ekim'de ilk konserimizi CSO olarak 
vereceğiz." 

Konserle hizete alacağız 

Yeni orkestra binasının çok geniş bir 
bahçesi bulunduğunu anlatan Ersoy, 

açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Yeni ve 
eski CSO binası ile orayı kültür kampüsü 
haline getiriyoruz.  
Eski CSO binasını da hemen restoras-
yona tabi kılacağız. Güzel sanatlar akti-
viteleri açısından en değerli 
merkezlerinden biri haline gelecek. Bah-
çedeki kafeteryalar, restoranlar, sergi sa-
lonları olacak. Sadece CSO dinlemeye 
gitmeyeceksiniz. Öğrencilere de eğitimler 
verilecek. Belli salonlar belli günlerde 
üniversitelerin kullanımına açılacak. 
Hafta içi, hafta sonu düzenli aktivitelerin 
olduğu kültür adası şeklinde düzenliyo-
ruz. Allah'ın izniyle CSO'nun yeni bina-
sını 29 Ekim'de verilecek konseriyle 
hizmete alacağız."

İSTANBUL Üniversitesi Felsefe 
ve Psikoloji bölümlerinden 
mezun olduktan sonra 

2001'de tezhip sanatıyla ilgilenmeye başla-
yan Leyla Kara, geleneksel sanatlarla yol-
culuğuna 10 yıldır devam ettiği minyatür 
sanatı icracısı ve eğitmeni olarak devam 
ediyor. İlk kişisel sergisini 2016'da Sakarya 
Sanat Galerisi ile Eminönü'deki Yeni 
Cami Hünkar Kasrı sergi alanında açan 
37 yaşındaki sanatçı, 2016'da Kültür A.Ş. 
tarafından düzenlenen "Hediyem İstanbul" 
yarışmasında jüri üyesi olarak görev yaptı. 
Aynı zamanda Felsefe öğretmenliği de 
yapan Kara, sanat hayatını, karşılaştığı 
zorlukları ve salgın döneminde evden ça-
lışmaya dair deneyimlerini anlattı. 

Hep öğretmeteye odaklandım 

Sanata dair hep bir şeyler öğretmeye 
odaklandığını anlatan Kara, "Kendimi bil-
dim bileli bu şehirde yaşıyorum. Bu şehri 
terk etmeyi ya da bir başka şehirde uzun 
süre yaşamayı hiç düşünmedim. İstanbul 
Üniversitesi'nde Psikoloji ve Felsefe bitir-
dim. Yaklaşık 13 yıl kadar da Felsefe öğret-
menliği yaptım. Geleneksel sanatlarla 
üniversite yıllarımda tanışma fırsatı bul-
dum. Yaklaşık 20 yıldır da ilgileniyorum. 
10 yıl kadar tezhip, son 10 yıl ise minya-
türle haşir neşir bir dönem geçirdim. Bu 
süreç beni geleneksel sanatları icra eden ve 
bunun eğitimini veren biri haline dönüş-
türdü. Yakın bir zamana kadar hem felsefe 
öğretmenliği hem de sanat eğitmenliği 
yapmaya özen gösterdim. Artık her ikisine 
birden yetişemediğim için felsefe öğret-
menliğini bir süre askıya aldım. Sadece sa-
natsal çalışmalara odaklandım ve sanat 
eğitmenliği yapıyorum” dedi. 

Sanat bir terapidir 

Sanatın güzelliklerini de anlatan Kara, 
“Psikoloji eğitimi almak, ailemin isteğiyle 
kendi isteğim arasında orta yolu bulmaktı 
benim için. Bilindiği gibi notları iyi olan 
çocukların tıp okuması beklenir. Benim ai-
lemin de öyle bir beklentisi vardı haliyle. 
Ama ben sanat eğitimi almak istiyordum. 
İkisine de yakın, tercih edebileceğim en iyi 
bölüm psikoloji olduğu için onu tercih 
ettim. Geleneksel sanatlarla buluşma süre-
cim biraz tesadüfi belki de nasiple alakalı 
bir şeydi. Üniversitedeki bir ödevim sebe-
biyle Topkapı Sarayı'na yönlendirilmiştim. 
Ödevimin konusu 'Bir terapi yöntemi ola-
rak sanat'tı. Topkapı Nakkaşhanesi bize 
yakın olduğu için oraya izlenimci olarak 
gittim ve daha sonra o gidiş hayatımı şekil-
lendiren bir form aldı” diye konuştu. 

Pandemi dönemi çok şey öğretti  

Kara sözlerini şöyle sürdürdü; "Pandemi 
dönemi hepimizin evlerimize çekildiği bir 
dönem oldu. Açıkçası ben, zorunlu ihti-
yaçlar dışında teknolojinin çok fazla 
zaman geçirdiğimiz bir şey olmasını doğru 
bulmuyorum. Eve kapandığımız dönemde 
dijital platformlar ve iletişim araçları bir-
çok insan için önemli bir yer haline geldi. 
Ama sanatla ilgilenen kişiler için bu süreç 
kendilerine daha fazla zaman ayırabildik-
leri bir döneme dönüştü. Bunun olumlu 
etkilerini öğrencilerim üzerinde gördüm. 
Bu çağda, geleneksel üretime yaklaşmak 
için en gerekli şeyin teknolojinin sağladığı 
hızdan biraz olsun uzaklaşmak olduğunu 
düşünüyorum. Bu yüzden bu süreç bizim 
için karlı bir hale dönüştü. Öğrencilerle 
hep beraber oturuyoruz, kendimize vakit 
ayırıp, düşündüğümüz ve anlatmaya çalış-
tığımız şeyleri resmetmeye çalışıyoruz. Sal-
gın süresince bu yeni duruma özel bir iş 
çıkartmadım fakat üzerinde çalıştığım işle-
rim ister istemez bu durumdan etkilendi ve 
biraz dönüştü diyebilirim. Onun dışında 
öğrencilerimle dijital ortamda uzaktan eği-
timlerimize devam ettik."  

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, “Yeni ve eski CSO binası ile orayı kültür kampüsü haline getiriyoruz. Eski CSO binasını da hemen restorasyona tabi kılacağız.” dedi

Sanat dünyasındaki 
değişim güzel olsun

Yapım-yönetim dersi kapsamında çektiği korku filmi “Pirabok” ile Florence Film Awards’dan ödül alan Mersin  
Üniversitesi öğrencisi Ferman Narin, eserinin yarıştığı 6 uluslararası festivalden de derece bekliyor

YAPIMCILIĞINI öğrenci olan Kendal Öz-
türk'ün üstlendiği korku türündeki filmin 
görüntü yönetmenliğini Müfit Güzel, sanat 
yönetmenliğini Beyza Can yaptı. Eserde 
başlıca rolleri, Ayfer Şen, Murat Manış, 
Abdurrahim Duala, Ali Şahin ve Saffet 
Uzun paylaştı. Pirabok'u yazan ve yöneten 
Ferman Narin, eserin kurgusunu ve afiş ta-

sarımını da üstlendi. Filmin hikayesi şöyle 
özetleniyor:  "Hatice, 2 çocuğuyla tarlalarda 
çalışıp kıt kanaat geçinerek yaşamını sür-
dürmektedir. Bir gün köyün çobanı Recep, 
Pirabok tarafından öldürülür. Bu olaydan 
sonra aileler çocuklarını köyden gönderir. 
Köyde yalnız kalan Hatice ve çocukları Pi-
rabok'un lanetiyle karşı karşıya kalır." 

Pirabok ne anlatıyor? 

Ders için film çekti 
festivallik hale geldi

Gürer, Tarım ve Orman Bakanlığı’na yönelt-
tiği yazılı soru önergesinde, “Türkiye gene-
linde koruma altına alınan doğa alanlarının 
milli park kapsamına alındığı günden bu-
güne kadar olan süreçte yüz ölçümlerinde 
herhangi bir değişim gerçekleşmiş midir? 
Son 10 yılda Milli park kapsamından çıkarı-
lan alan var mıdır, varsa hangi illerde ve yüz-

ölçümleri ne kadardır?” şeklinde sorular yö-
neltti. Gürer’in önergesine Bakan Bekir Pak-
demirli yanıt verdi. Bakan Pakdemirli, Milli 
park kavramının günümüzde yürürlükte olan 
31 Ağustos 1956 tarihli ve 6831 sayılı 
Orman Kanunu ile mevzuata girdiğini belirte-
rek, “Söz konusu Kanun’un 4’üncü Madde-
sinde ormanların ‘vasıf ve karakter’ 

bakımından ‘Muhafaza Ormanları, Milli 
Parklar, İstihsal Ormanları’ şeklinde ayrıl-
dığı, 25’inci Maddesi ile de nadir özellik ve 
güzellik arz eden yerlerin millî park rejimine 
alındığı bildirilmiştir” dedi. Bakan Pakde-
mirli, Türkiye’de bu Kanuna dayanılarak ilk 
korunan alanın 1958 yılında “Yozgat Çamlığı 
Millî Parkı” olarak ilan edildiğini kaydetti.

Meclis gündeminde doğal alanlar var
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, koruma altına alının doğa alanlarını  

ve bu alanlarda yapılan çalışmaları hangi aşamada olduğu soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı
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TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Profes-
yonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 
BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü 
Hikmet Karaman'a 1 maç men cezası verdi. 
TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'in 

28. haftasında Göztepe ile oynanan müca-
delede kırmızı kart gören ve PFDK'ye sevk 
edilen Hikmet Karaman'ın 1 maç men ve 
13 bin lira para cezasına çarptırıldığı belir-
tildi. Deneyimli teknik adam, sarı-siyahlı ta-

kımın yarın Fenerbahçe ile deplasmanda 
yapacağı karşılaşmada kulübede yer ala-
mayacak. Kurulun, BtcTurk Yeni Malatyas-
por'a 48 bin lira, Galatasaray'a ise 12 bin 
lira para cezası verdiği aktarıldı. 

Hikmet Karaman'a 1 maç ceza verildi  

MERT Hakan Yandaş, 
DHA'ya verdiği bir röpor-
tajında Avrupa'da ve Tür-

kiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili 
de değerlendirme yaparken şunları 
söylemişti:  "Günümüz futbolunda 
durağan oyuncu kalmadı. Ben de 
oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyo-
rum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi 
oyuncular var. Herkesi izleyip, maç 
izlemeyi maç takip etmeyi seviyo-
rum. Çünkü izleyince de kendime bir 
şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir 
kişi değil de bir kaç kişi var. Avru-
pa'da öne çıkan tercihim Modric. 

Emre ağabey çok profesyonel 

Türkiye'den ise Emre Belözoğlu di-
yebilirim. Gerçekten çok örnek bir 
profesyonel ve çok büyük oyuncu. 
Takım arkadaşım Emre Kılınç da 
milli takım kampına gittiğinde anla-
tıyor. Hep akşamları 10 buçukta 
uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir 
insan kolay kolay oynayamaz. Çok 
profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu 
hakkında da çok bir şey söylemeye 
gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. 
O'nu örnek alıyorum diyebilirim."

Mert, Emre’den 
etkilendi 

ULUSLARARASI Buz Hokeyi 
Federasyonu 2020-2021 sezonu 
faaliyet takvimini duyurdu. 

Buna göre, ev sahibi başvurusunda bulu-
nulan iki kategorinin organizasyonlarının 
Türkiye’de yapılmasına karar verildi. U-18 
Kadınlar 2’nci Klasman müsabakaları 26-
31 Ocak 2021 tarihleri arasında Kocae-
li’nde, U-18 Erkekler 3’üncü Klasman A 
Grubu müsabakaları ise 29 Mart-4 Nisan 
2021 tarihleri arasında İstanbul’da yapıla-
cak. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Baş-
kanı Halit Albayrak ev sahipliği konusunda 
mutlu olduklarını belirterek, “U18 Kadın-
lar 2’nci Klasman müsabakaları ile geçtiği-
miz yıl pandemi nedeniyle iptal edilen 
U-18 Erkekler 3’üncü Klasman müsabaka-
ları için ev sahipliği başvurusunda bulun-
duk. Önümüzdeki sezonda bu 
organizasyonlara ev sahipliği yapacağımız 
için mutluyuz. Pandemi sürecinde sporcu-
larımıza evlerinde çalışmaları için antren-
man programları hazırladık. Normalleşme 
süreciyle birlikte buza dönüş planlarımızı 
hayata geçirmeye başlıyoruz. Çalışmaları-
mıza kaldığımız yerden devam edip orga-
nizasyonlarımızda iyi neticeler almak 
istiyoruz” dedi.

Türkiye’de buzda 
kaymak zamanı

G ençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve 
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın 

ortak çalışmasıyla yürütülen Deneyap Tek-
noloji Atölyeleri projesi, büyümeye devam 
ederken, 18 projeye dahil edilen 18 şehir 
gençlerle buluşmaya hazırlanıyor. Projenin 
ilk aşamasında 12 şehirde bilim ve teknolo-
jide yenilik üretebilen gençlere ev sahipliği 
yapan atölyeler, 18 farklı ilde daha gençlerle 
buluşmak için gün sayıyor. Adıyaman, Af-
yonkarahisar, Ağrı, Antalya, Çanakkale, 
Çorum, Elazığ, Gaziantep, Isparta, Kahra-
manmaraş, Kastamonu, Malatya, Rize, Sa-
karya, Samsun, Tokat, Yozgat ve 
Şanlıurfa’da gençlerle buluşacak proje atöl-
yeleri, inşaat çalışmaları tamamlanarak hiz-
met vermeye hazır hale getirildi. Gençlik ve 
Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, Deneyap projesiyle Türkiye’de gelece-
ğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına 
önemli bir atılım gerçekleştirildiğini kaydetti. 
Bakan Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atöl-
yeleri projesinin bilim ve teknoloji başta 
olmak üzere birçok alanda Türkiye’nin gele-
ceğine ışık tutacağını belirterek, “Böylesine 
değerli bir projenin hayata geçirilmesinde 
büyük emekleri olan Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanı Sayın Mustafa Varank’a şükranlarımızı 
sunuyorum” dedi. 

İmkanları seferber ediyoruz 

Proje kapsamında 12 ilde faaliyetlerin devam 
ettiğini, 18 ilde de en kısa zamanda gençlere 
hizmet verileceğini kaydeden Bakan Kasa-
poğlu, “Deneyap Teknoloji Atölyeleri proje-
siyle çocuklarımıza, gençlerimize artık 'İcat 
çıkarın' diyoruz. Onların icatlar çıkarması, 
geleceğin bilim insanları olmaları için tüm 
imkanları seferber ediyoruz” ifadelerini kul-
landı. Projeye dahil edilecek 18 ilde atölye 
yapım sürecinde bütün hazırlıkların tamam-
landığını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, söz 
konusu iller özelinde yaklaşık 115 bin gencin 
projeye katılım başvurusunda bulunduğunu 
söyledi. Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 
yeni bir eğitim takvimi çıkarıldığını aktaran 

Bakan Kasapoğlu, “En yakın zamanda atöl-
yelerimizde gençlerimizi; geleceğimizin mi-
marlarını ağırlamak için sabırsızlanıyoruz” 
açıklamasında bulundu. 

Atölye gençlerle buluşacak 

Bakan Kasapoğlu, proje kapsamında 2021 
yılı sonuna kadar 81 ilde toplam 100 Dene-
yap Teknoloji Atölyesini gençlerle buluştur-
mayı hedeflediklerini söyledi. Deneyap 
Teknoloji Atölyelerinin Gençlik Merkezleri 
bünyesinde faaliyet gösterdiğini kaydeden 
Bakan Basapoğlu, “Gençlik Merkezlerimiz, 
bilimden sanata, spordan kişisel gelişime, dil 
eğitimlerinden teknolojiye kadar uzanan 
geniş bir yelpazede gençlerimizin istek ve 
talepleri doğrultusunda 7/24 hizmet veriyor” 
diye konuştu.

MENAJERLİK şirketinin ligde ilk kez bu sezon 
forma giymeye başlayan 2.06 boyundaki 
genç oyuncuyu daha çok süre alabileceği bir 
kulüpte oynatmak istediği belirtildi. Bona'nın 
Ege temsilcisinden bedelsiz olarak ayrılma 
ihtimali bulunuyor. Menajerlik şirketinin 120 
bin Euro maliyetle Nijerya'dan ülkemize geti-
rip Türk vatandaşlığına geçirmesinin ardın-
dan U16, U17 ve U18 milli takımlarında 
Avrupa şampiyonalarında boy gösterip, bu 
şampiyonalarda ay-yıldızlılarla elde ettiği ba-
şarılarla dikkat çeken genç oyuncu, 1.5 sezon 
önce İstanbul'dan Pınar Karşıyaka'nın altyapı-
sına getirildi. 

Talipleri oldukça çok 

Asıl adı Ikechukwu Stanley Okoro olup vatan-
daşlığa geçtikten sonra Adem Bona adını alan 
genç pivot, Karşıyaka'da ilk yılında Gençler 
Ligi'nde forma giydi. Bu sezon Gençler Ligi ve 
Türkiye Basketbol 2'nci Ligi'ndeki Karşıyaka 
Belediyespor'un yanı sıra ilk kez ING Basket-
bol Süper Ligi ve FIBA Europe Cup'ta forma 
giymeye başlayan Adem Bona, ligde 4 maçta 
1 sayı, 0.75 ribaund ortalamaları tutturdu. 
Adem Bona, oyun tarzı ve fiziksel özellikle-
riyle NBA'de geçen yıl normal sezonda MVP 
seçilen Nijerya asıllı Yunan oyuncu Giannis 
Antetokounmpo'ya benzetiliyor. Yeni sezonda 
genç oyunculara şans vermeyi planlayan Be-
şiktaş'ın Adem'le ilgilendiği, oyuncunun farklı 
taliplerinin de olduğu belirtildi.  

Adem Bona elden çıkıyor

HER SEY GELECEGIMIZ ICIN
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Deneyap Teknoloji Atölyeleri projesiyle Türkiye’de ge-
leceğin teknoloji yıldızlarını yetiştirme adına büyük bir atılım gerçekleştirildiğini belirterek, “Gençlerimizin icatlar 
çıkarması, geleceğin bilim insanları olmaları için tüm imkanları seferber ediyoruz. Her şey geleceğimiz için” dedi

PROJENİN eğitim modeli hakkında da de-
ğerlendirmelerde bulunan Bakan Kasa-
poğlu, sözlerini şöyle tamamladı: 
“Proje kapsamında ortaokul ve lise çağın-
daki gençlerimiz, Tasarım-Üretim, Robo-
tik-Kodlama, Elektronik Programlama, 
Yazılım Teknolojileri, Havacılık ve Uzay 

Teknolojileri gibi alanlarda eğitimler alıyor-
lar. Toplamda 3 yıl, hem temel teknoloji 
yetkinlikleri ve özel ilgi alanlarında derin-
leşme, hem de proje üretme kabiliyeti elde 
edecek olan gençlerimizin, bu gelişim sü-
reci sonunda geleceğin teknoloji yıldızları 
haline geleceğine yürekten inanıyoruz.”  

Geleceğe yürekten inanıyoruz 

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon 
oynadığı futbolla dikkatleri üze-

rine çeken başarılı orta saha oyun-
cusu Mert Hakan Yandaş (25), 

öncelikle kulübünün başarılarına 
katkı sağlamak istediğini sezon 
başından beri söylerken şimdi-
lerde Fenerbahçe ile prensipte  

anlaşmasına rağmen takımı için 
efor sarfetmeye devam ediyor

ALMANYA Birinci Futbol 
Ligi'nde (Bundesliga) 
şampiyonluğunu ilan eden 

Bayern Münih takımında forma 
giyen Polonyalı golcü Robert Lewan-
dowski, "2019-2020 sezonunun fut-
bolcusu" seçildi. Bundesliga'nın 
internet sayfasında yer alan açıkla-
mada, Robert Lewandowski'nin bu 
sezon 8 kez "ayın futbolcusu" olduğu 
anımsatılarak şimdi de "2019-2020 
sezonunun futbolcusu" seçildiği ak-
tarıldı. Polonyalı golcünün sezona 
mükemmel başlayarak ağustosta 
"ayın futbolcusu" seçildiğinin, bu 
güçlü performansını sezon boyunca 
sürdürdüğünün ifade edildiği açıkla-
mada, Lewandowski'nin gol krallığı 
yarışında ilk sırada yer aldığına işaret 
edildi. Golcü futbolcunun bu sezon 
rekorları kovaladığının belirtildiği 
açıklamada, sezonun ilk 11 hafta-
sında üst üste ağları sarsarak "Bun-
desliga'da sezon başından itibaren 
üst üste her maçta gol atan oyuncu 
rekorunu" kırdığı, Fortuna Düssel-
dorf'a karşı da topu filelere göndere-
rek bu sezon Bundesliga'da yer alan 
takımların hepsine gol atan oyuncu 
unvanını aldığı kaydedildi. Açıkla-
mada, Lewandowski'nin kariyeri sü-
resince golcü kalitesini geliştirdiği ve 
penaltı noktasında da soğukkanlılı-
ğını koruduğu belirtilerek, tecrübeli 
futbolcunun bu sezon çoğu maçta 
Bayern Münih'in "hayat sigortası" ol-
duğunu kanıtladığı aktarıldı. 

Yılın en iyisi 
Lewandosvki

Karaman'ın  
1 maç men ve  

13 bin lira  
para cezasına ç 

arptırıldığı  
belirtildi. 

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın geleceğin NBA yıldızları arasında gös-
terilen 17 yaşındaki Nijerya asıllı Türk pivotu Adem Bona'ya, Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi 
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KOVİD-19 pandemisi ile lige verilen 
aranın sona ermesi ve kart cezasının 
son bulmasının ardından 28. hafta-

daki Yukatel Denizlispor maçıyla yeniden 
siyah-beyazlı formayla sahalara dönen Burak 
Yılmaz, attığı ve attırdığı gollerle dikkatleri üze-
rine çekmeyi başardı. İkisi yarımşar sezon 
olmak üzere iki dönemde toplam 3 sezon 
forma giydiği Beşiktaş'ta ilk döneminin aksine 
adından sıkça söz ettiren tecrübeli oyuncu, 
takım arkadaşlarına verdiği gol paslarıyla da 
siyah-beyazlı takımın kazandığı galibiyetlerde 
adından söz ettiren isimlerin başında geldi. 

İlk sezonunda 6 gol attı 

2006-2007 sezonunda Antalyaspor'dan siyah-
beyazlı kulübe transfer olan Burak Yılmaz, ilk 
yılında siyah-beyazlı forma ile 7'si Türkiye Ku-
pası maçı olmak üzere 37 karşılaşmada görev 
yaptı. Ligde 5, kupada 1 gol kaydeden milli fut-
bolcu, Beşiktaş'taki ilk sezonunu toplam 6 golle 
noktaladı. Bir sonraki sezon Beşiktaş'ta sadece 
yarım dönem forma giyen ve beklentileri karşı-
layamadığı için Manisaspor'a gönderilen Burak 
Yılmaz, 2007-2008 sezonunun siyah-beyazlı 
yarım döneminde lig, kupa ve UEFA Şampi-
yonlar Ligi'nde toplam 12 maçta forma giydi ve 
9 lig müsabakasında sadece 1 gol kaydetti. 
Burak Yılmaz'ın ilk yarıdaki bu performansının 
ardından devre arasında siyah-beyazlı kulüple 
yolları ayrıldı. Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra 
Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trab-
zonspor, Galatasaray ve Çin takımı Beijing Gu-
oan'da oynayan Burak Yılmaz, ikinci 
Trabzonspor macerasının devam ettiği 2018-
2019 sezonunun devre arasında yeniden Beşik-
taş'ın yolunu tuttu. 

En golcü sezonunu yaşıyor 

Beşiktaş'taki ikinci döneminin başlangıcı olan 
2018-2019 sezonunun ikinci yarısında siyah-
beyazlı forma ile 15 karşılaşmada görev yapan 
tecrübeli forvet, bu dönemde sarı kart cezası ve 
sakatlık nedeniyle 2 mücadelede takım arka-
daşlarını yalnız bıraktı. Burak Yılmaz, Beşiktaş 

kariyerinin bu bölümünde 15 maçta 11 gol kay-
detti. Beşiktaş'taki ikinci dönemini oldukça ve-
rimli geçiren deneyimli oyuncu, bu sezon attığı 
gollerle siyah-beyazlı kulüpteki en golcü günle-
rini yaşamaya başladı. Sakatlığı nedeniyle bu 
sezonun ilk 4 haftasında forma giyemeyen ve 
şimdiye kadar toplamda 7 maçta görev yapa-
mayan Burak Yılmaz, oynadığı 22 lig maçında 
rakip fileleri 13 kez havalandırmayı başardı. 
Böylelikle Beşiktaş forması altında en golcü se-
zonunu geçiren milli futbolcu, Beşiktaş'taki 1,5 
sezonluk ikinci döneminde toplam 25 gol kay-
detti. Tecrübeli forvet bu sezon Türkiye Kupa-
sı'nda da 1 kez gol sevinci yaşadı. 

Gol paslarında da dikkati çekiyor 

Kalan haftalarda ligi üst sıralarda bitirmek için 
mücadele eden Beşiktaş'ın en önemli silahı ola-
rak dikkati çeken Burak Yılmaz, attığı gollerin 
yanı sıra takım arkadaşlarını da gole kavuş-
turdu. Bu sezon 7 kez gol öncesi pasını veren 
tecrübeli oyuncu, geçen hafta oynanan Yukatel 
Denizlispor ve dün oynanan İttifak Holding 
Konyaspor maçlarında ikişer kez takım arka-
daşlarını gole götüren pasları verdi. Beşiktaş'ta 
takım kaptanlığına da yükselen Burak Yılmaz, 
ayrıca kısa bir süre önce de siyah-beyazlı kulü-
bün kongre üyesi oldu.

Burak Yılmaz 
fark yaratıyor

Şile TM Zemin Etüdü Yapılması hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. 
 İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İKN : 2020/326672 
1-İdarenin 
a) Adı : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  (TEİAŞ) 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / ANADOLU 
b) Adresi : N.KEMAL MH. SÜTÇÜ CAD. SEKERMASLAK SK. 9 34762 

  ÜMRANİYE/İSTANBUL 
c) Telefon ve faks numarası : 2165215800 - 2163281193 
ç) İhale dokümanının görülebileceği  
    ve e-imza kullanılarak indirilebileceği  
    internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
 
2-İhale konusu hizmet alımın 
a) Adı : Şile TM Zemin Etüdü Yapılması 
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 ADET ZEMİN ETÜDÜ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 

  dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : TEİAŞ 4.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ŞİLE TRAFO MERKEZİ 
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 45(kırk beş) gündür 
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe 

  başlanacaktır. 
 
3-İhalenin 
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 14.07.2020 - 14:30 
b) İhale komisyonunun toplantı yeri  
    (e-tekliflerin açılacağı adres) : Müdürlüğümüz toplantı salonu 
 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara 
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir. 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin 
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret 
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri 
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri. 
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 
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 düzenlen-
diği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. 
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen 
bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1. Tek bir sözleşmeye dayalı Jeolojik-Jeoteknik Etüt, Zemin Etüt Raporu Hazırlanması işini yapmış olmak 
benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza 
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir. 
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle 
toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar: 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri / 0,78 
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

ŞİLE TM ZEMİN ETÜDÜ YAPILMASI 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ)  

4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / ANADOLU
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B aşakşehir Fatih Terim Sta-
dı'nda oynanacak maç, 
saat 21.00'de başlayacak. 

Müsabakayı hakem Ali Palabıyık 
yönetecek. İyi başlayamadığı sezo-
nun ikinci yarısında toparlanarak 
zirve yarışına ortak olan Galatasa-
ray, 26. haftadan sonra yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını 
nedeniyle lige verilen araya liderin 3 
puan gerisinde 3. sırada girdi. Sarı-
kırmızılı ekip, aradan dönüşte çık-
tığı 2 maçta da istediği sonuçları 
alamadı. Galatasaray, 29. hafta ön-
cesinde Medipol Başakşehir'in 8, 
ikinci Trabzonspor'un 6, üçüncü 
Demir Grup Sivasspor'un ise 2 
puan gerisinde 51 puanla 4. sırada 
yer buldu. Teknik direktör Okan 
Buruk yönetiminde gösterdiği per-
formansla şampiyonluğun en 
önemli adaylarından olan turuncu-
lacivertliler ise haftaya zirvede girdi. 
Galatasaray, sakatlık ve cezalılar 
nedeniyle Medipol Başakşehir ma-
çına birçok önemli oyuncusundan 
yoksun çıkacak. Çaykur Rizespor 
maçında tibia ve fibula kemikle-
rinde oluşan kırık nedeniyle ameli-
yat edilen kaleci Fernando 
Muslera, diz bağlarında yırtık mey-
dana gelen Florin Andone müsa-
bakada forma giyemeyecek. 
Sezonu kapatan Muslera ve Ando-
ne'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan 
Radamel Falcao ile Marcao da 

maçın kadrosunda yer alamayacak. 
Cezaları bulunan Mariano Filho, 
Adem Büyük ve Ahmet Çalık da 
Medipol Başakşehir karşılaşma-
sında sahaya çıkamayacak. 

Üç futbolcu kart cezası sınırında 

Galatasaray'da Medipol Başakşe-
hir mücadelesi öncesinde 3 fut-
bolcu sarı kart cezası sınırında 
bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte 
Jean Michael Seri, Sofiane Feg-
houli ve Ömer Bayram yarın kart 
görmeleri durumunda cezalı du-
ruma düşecek ve 30. haftadaki 
Trabzonspor maçında görev yapa-
mayacak. Galatasaray, Süper 
Lig'deki son 4 maçında galibiyet 
elde edemedi. Bu maçlarda Demir 
Grup Sivasspor, Beşiktaş ve Gazi-
antep FK ile berabere kalan sarı-
kırmızılı takım, Çaykur Rizespor'a 
da mağlup oldu. Galatasaray, son 
4 karşılaşmada 9 puan yitirdi ve 
şampiyonluk yarışında rakiplerinin 
gerisinde kaldı. 

Başakşehir lider kalmak istiyor 

Ligde son 9 maçını kaybetmeyen 
Medipol Başakşehir, bu dönemde 7 
galibiyet ve 2 beraberlik alarak 59 
puanla liderlik koltuğunda yer aldı. 
Lige verilen aranın ardından oyna-
dığı iki maçı da kazanan turuncu-
lacivertliler, Galatasaray'ı da 
yenerek son 5 haftaya lider girmek 

istiyor. İstanbul ekibinde kart ceza-
lısı Slovak savunma oyuncusu 
Martin Skrtel bu mücadelede 
forma giyemeyecek. Turuncu-laci-
vertli takımda Alexandru Epureanu 
ve Danijel Aleksic ve Mahmut 
Tekdemir, sarı kart ceza sınırında 
bulunuyor. 

11 maçta 3 kez kazandı 

Eski adıyla İstanbul Büyükşehir 
Belediyespor'un 2007-2008 sezo-
nunda ilk kez Süper Lig'de yer al-
masıyla başlayan rekabette geride 
kalan 23 maçtan 11'ini Galatasa-
ray, 7'sini Başakşehir kazandı, 5 
karşılaşma da berabere sonuçlandı. 
Galatasaray'ın 37 golüne, Medipol 
Başakşehir 34 golle cevap verdi. 
Sezonun ilk yarısında Galatasa-
ray'ın ev sahipliğinde Türk Telekom 
Stadı'nda yapılan maçı konuk ekip 
1-0 kazandı. Galatasaray, Medipol 
Başakşehir ile ligde yaptığı son 11 
müsabakada 3 kez galip 
gelebildi.Söz konusu dönemdeki 
maçlardan 3'ü berabere bitti, Ba-
şakşehir ise 5 kez sahadan galibi-
yetle ayrıldı. Medipol Başakşehir'in 
ev sahipliğinde yapılan 11 lig ma-
çında taraflar beşer kez galip geldi, 
son müsabaka berabere bitti. Altısı 
Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk 
Olimpiyat Stadı'ndaki maçlarda ev 
sahibi ekip 20, konuk Galatasaray 
13 gol attı. 

Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir, Süper Lig'de bu akşam  
24. kez karşı karşıya gelecek. Sarı kırmızılılar Başakşehir’i yenip  

zirveye tutunmak isterken Başakşehir ise liderliğini korumak istiyor

Geçen sezonun devre arasında transfer olduğu Beşiktaş’ta ikinci dönemini 
yaşayan Burak Yılmaz, siyah-beyazlılarda en fazla gol attığı sezonu geçiriyor

Ligde son  
9 maçını kaybetmeyen  
Medipol Başakşehir, bu  
dönemde 7 galibiyet ve  

2 beraberlik alarak  
59 puanla liderlik  

koltuğunda  
yer aldı. 
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Sabit Telefon 
0 212 868 08 90 

Faks Numarası 
0 212 868 08 87 

GSM 
0 545 868 08 90

ADRES:  

Güzelce Mah.  
İskenderun Cad. 
No:6 E-5 Üzeri 
Büyükçekmece  

/ İSTANBUL 

Çim Çit 

Çit

SPOT ÇİT GÜVENLİ 

BİR YAŞAM SUNAR

stopgrup@stopgrup stopgrup

ST  P CiT

 
 

T ürkiye’de bir ilk olarak Kerki 
Solfej’in İstanbul Açıkhava 
Gösteri Merkezi – Yenika-

pı’da düzenlediği arabalı konsere 
Kenan Doğulu, kendi 1962 model 
Cadillac’ıyla gelerek seyircilerine 
sürpriz yaptı. Doğulu'nun prodüktör-
lüğünü yaptığı ve bu yaz yayınlana-
cak albümünün yeni şarkılarını ilk kez 
seslendiren Duygu Soylu ise sanatçı-
dan önce sahne aldı. Covid-19 nede-
niyle sosyal mesafeye uygun bir 
şekilde gerçekleştirilen konserde Do-
ğulu, dinleyicileri ile arasındaki mesa-
feyi şarkılarıyla doldurdu.Tüm konser 
boyunca seyirciler Doğulu’ya korna 
ve selektörleriyle eşlik etti.  
İki buçuk saat sahnede kalan Kenan 
Doğulu, konser sırasında alana ilk 

gelen arabayı süpriz bir şekilde anons 
ederek birlikte selfie çekmek için sah-
neye davet etti. Maskeli bir şekilde 
birlikte selfie çektiler.Sosyal medya-
dan en çok istek alan “Aklım Karıştı” 
şarkısı ise repartuara eklenerek ça-
lındı.  

Konser herkese moral verdi 

“Hepimizi çok üzen ve yoran bir sü-
reçten geçtik. Neyse ki o günler yavaş 
yavaş geride kalıyor.Türkiye’nin ilk 
arabalı konserinde,uzun bir aradan 
sonra sahne almak benim için tam 
anlamıyla kavuşma anıydı, müziğe ve 
sevenlerime. O kadar özlemiştim ki 
sahnede olmayı, onlarla birlikte şarkı-
lar söylemeyi, gerçekten kelimelerle 
anlatılamayacak bir buluşma anıydı. 
Böyle bir ortam ve tarihi anda sah-
nede olmak çok heyecan vericiydi.  

Normalleşme sürecinde hepimize 
umut ve moral olan bu konser, müzi-
ğin hayatlarımızdaki yerini, verdiğini 
enerjiyi, mutluluğu, huzuru bir kez 
daha gözler önüne serdi. Müzik sek-
törüne ve geleceğe bir ışık oldu.”  
Kerki Solfej organizasyonuyla hayata 
geçen arabalı konserde bireylerin 
kontrollü bir şekilde eğlenebilmesini 
amaçlandı. Kenan Doğulu bu proje 
ile uzun zamandır hepimizin özlediği 
duyguları tekrar yaşattı.  Kenan Do-
ğulu’ya sahnede tuşlu çalgılarda 
Mustafa Haybat, davulda Nedim 
Ruacan, perküsyonda Abbas Kara-
can, bas gitarda Orhan Deniz, elektro 
gitarda Gökay Semercioğlu, vokal-
lerde Duygu Soylu ile Sinem Yalçın-
kaya, trompette Tolga Bilgin, 
trombonda Ziya Arman ve saksa-
fonda Serkan Altınok eşlik etti.  
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AYNUR CİHAN

ÇOBAN ÇİFTLİĞİ
RESTAURANT&CAFE 

EDNAN ÇOBAN

AİLENİZLE, EŞ, DOST VE 
ARKADAŞLARINIZLA, ŞELALE 

BAHÇESİNDEN AKAR SU VE KUŞ 
SESLERİ İLE BİRLİKTE YEMEK 

YEMENİN TADINI YAŞAYIN

EĞİTİMLİ KADROLARIMIZ  
İLE İŞ TOPLANTILARINIZDA VE 
ÖZEL GÜNLERİNİZDE 
HER ZAMAN 
HİZMETİNİZE HAZIRIZ

Adres: Cihangir Mahallesi Şehit Komando Ayhan Aslan Sokak No: 10 (Koska Fabrikası Arkası) Avcılar - İST. 

İRTİBAT TEL: (0212) 422 1444- (0212) 422 1 445 
GSM: 0532 055 09 35 OTOPARK SIKINTISI YOKTUR.

DOĞA İLE İÇ İÇE 
MÜTHİŞ BİR  

KONSEPT 

Sarıyer Belediyesi tarafından dü-
zenlenen Sarıyer Akademi sınav-
ları başladı. Öğrenciler 
maskelerini takıp salonlara sos-
yal mesafeye uyarak girdi, sı-
nıflarda mesafeli oturdu. 
Girişte teker teker ateşleri öl-
çülen öğrenciler, sınav yerine 
girerken ayakkabılarını de-

zenfektanlı paspaslarda sterilize 
etti. Sınıflar ise sınav aralarında 
dezenfekte edildi. Öğrencilerin he-
yecanını paylaşan Sarıyer Bele-
diye Başkanı Şükrü Genç ise 
sınıfları ziyaret ederek öğrencilere 
başarılar diledi. Genç ardından 
çocuklarını bekleyen anne ve 
babalarla sohbet etti.

Sarıyer’de ihmale yer yok

Her yaz uzun soluklu  
konser maratonuna çıkan  
Kenan Doğulu, bu yazın ilk  
konserinde bir ilke imza  
atarak sevenleriyle bugüne 
kadar görülmemiş  
bir şekilde buluştu. Doğulu, 
sahnede yerini alırken  
dinleyicileri arabalarından  
şarkılarına eşlik etti

KENAN DOGULU  
RUZGAR GIBI ESTI  


