
SAYfA 8Pınar HOLT

Ben kalıp 
biz olmak

SAYfA 9Ayhan ONGUN

Yazması en zor
duygu; yalnızlık

Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz
metrosu olan Mecidiyeköy-

Mahmutbey Metrosu, bugün saat
12.00’de seferlerine başlıyor. Hasta-
nede koronavirüs tedavisi gören İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce
ilk 2 gün açıklanan ücretsiz hizmet 
süresinin 10 güne çıkarılacağını 
söyledi. Sağlık durumu hakkında da
bilgi veren İmamoğlu, “Hastanede 4.
günüm, her şey olumlu yönde gidiyor.
Çok iyi hissediyorum” dedi. I SAYFA 8

ç

Her şey olumlu
yönde gidiyor

METRO MÜJDESİASKIDA EKMEK SAVUNMASI

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, başlattığı askıda

ekmek kampanyasını eleştirenlere
yanıt verdi. Partisinin grup toplantı-
sında konuşan Bahçeli, “Biz ekmek
dedikçe, ekmeksizler topyekûn saldı-

rıyor. Meğer ek-
meğe düşman
kesilmişler, bizim
de bundan habe-
rimiz olmamış.
Bunların nimeti,
helal lokmayı
kötüleme densiz-
liğini nasıl anla-
yalım?” dedi. 
I SAYFA 7
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Meğer düşman
kesilmişler!
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TÜBİTAK Bilim İnsanı 
Destek Programları Başkan-

lığı (BİDEB) tarafından bu yıl
14’üncüsü düzenlenen Ortaokul
Öğrencileri Araştırma Projeleri Ya-
rışmasına toplam 15 bin 661 proje-
nin sahibi 20 bin 960 öğrencinin
yapmış olduğu proje başvurularının
ön değerlendirmeleri sonuçlandı. 
Bu projelerden Marmara Bölge 

Finallerine 100 proje davet edildi.
Modern Eğitim Koleji Ortaokul
Proje takımı öğrencilerinin ürettiği
48 projeden 3'ü Coğrafya, Fizik
ve Türkçe dallarında birincilik
kazandı. Bu üç proje TÜBİTAK
bölge finallerine davet edilirken
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Mü-
dürü Yafes Bakırcı hiçbir başarı-
nın tesadüf olamadığını söyledi. 
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15 BiN 661 PROJe DeğeRLeNDiRmeYe ALINDI

Coğrafya, Fizik ve Türkçe
branşlarında birincilik alan

öğrencilerin projeleri oldukça dikkat
çekti. Fizik temalı öğrenci
Osman Kerem Akın'ın tasar-
ladığı “Depremde Sıkışmayan
Kapı” projesi, beklenen büyük
İstanbul depremi öncesinde
yüreklere su serpti. Projede,
deprem esnasında kapı kasa-

sına kuvvet uygulandığından kapıla-
rın kilitlenmesi ve insanların mahsur
kalmasına çözüm arandı. Kuvvetin
kapıya yan olarak aktarılmasını 
öngören proje sayesinde kapıların
açılması sağlanacak. Proje Koordi-
natörü Zafer Türkmen Modern
Eğitim Koleji'nde haftada en az 
2 saat robotik ve kodlama dersi 
verildiğini belirtti. I SAYFA 9
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HABERİN DEVAMI SAYFA 2’DE

DEPREMDE  
KAPILAR 

AcILAcAK!
Devlet Bahçeli

TDH İÇİN DÜĞMEYE BASTI

31 Mart yerel seçimleri öncesi
CHP'den istifa edip DSP'ye

katılan Mustafa Sarıgül, yeni parti
kurma çalışmaları kapsamında
DSP'den ayrıldı. Sarıgül ayrılık 
haberini, “Tarihi bir dönemeçte, 
milletimizin önüne yepyeni bir yol

açmak üzere;
bugün büyük bir
göreve çıkıyorum.
Baba ocağından
askere uğurlanan
bir gencin duygu-
larıyla Demokra-
tik Sol Parti'den
ayrılıyorum” 
şeklinde duyurdu.
I SAYFA 7
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Mustafa Sarıgül
DSP’den ayrıldı

Mustafa Sarıgül

FRANSA’YA MESAJ VERDİ

AK Parti Sözcüsü Ömer 
Çelik, partisinin MKYK ve

MYK gündemine ilişkin açıklama-
larda bulundu. Fransa ve Türkiye 
arasında yaşanan tartışmaları değer-
lendiren Çelik, “Gerilimi tırmandırma
politikası izliyor her seferinde Macron.
Macron'un Libya'daki politikası 

çöktükten sonra
Türkiye'yi ve
Cumhurbaşkanı-
mızı hedef alan
bir tutum içerisine
giriyor. Bu çağ
maalesef nefret
suçlarının giderek
damga vurduğu
bir çağ” dedi.
I SAYFA 7
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Macron gerilimi
tırmandırıyor!

Ömer Çelik

TeK DeğiL çifT
mASKe TAKIN

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

toplatılan “FETÖ’nün Siyasi
Ayağı” adlı kitapçık konusunda
çok sert konuştu. FETÖ'nün
siyasi ayağının gizlendiğini sa-
vunan Kılıçdaroğlu, “Bu kitap
toplatmalar ne zamandan beri

böyle. Darbe dönemlerinde
olur. Şimdi 20 Temmuz sivil
darbesinden sonra yapıyorlar.
Zannediyorlar ki bunu topladı-
ğımız zaman Kılıçdaroğlu 
susacak. Senin feriştahın 
gelse bizi susturamaz” dedi.
I SAYFA 7
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FERiŞTAHIN GELSE
BiZi SUSTURAMAZ!

Beylikdüzü Eğitim 
Vadisinde kampüsü 
bulunan Modern Eğitim
Koleji öğrencilerinin 
11 projesinden 3'ü 
TÜBİTAK Marmara Avrupa
Bölge finalinde birincilik
ödülü aldı ve Türkiye
finallerine katılmaya hak
kazandı. Fizik dalında 
birincilik kazanan 
'depremde sıkışmayan 
kapı projesi' oldukça 
dikkat çekti

KİTAPÇIK KONUSUNDA ÇOK SERT KONUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın ''FETÖ'cü'' suçlaması sonra-
sında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu 
hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından
soruşturma başlatıldı. Kavuncu, yaptığı açıklamada,
“Hakkımda soruşturma başlatıldığını memnuniyetle
öğrendim. Avukatlarım, Savcılık makamına ifade 
vermek üzere hazır olduğumu ve davet beklediğimi de
bildirdiler. Yüce Türk yargısına yardımcı olmak ve 
iftiralara cevap vermek için hazırım” ifadelerini kullandı.

Kavuncu 
hakkında 

Uzun zamandır ABD'de yaşayan 
Tuçe Giblin'le keyifli bir söyleşi gerçek-
leştirdik. Eşi Amerikalı olan ve otizmli
bir çocuğa sahip olan Giblin, yaşadığı
hayata dair ayrıntıları Damga okurla-
rıyla paylaştı. “Çocuk deyince akan
sular duruyor” diyen
Giblin, bize hem haya-
tını hem de ABD'deki
eğitim sistemini anlattı. 

Dilek Bozkurt’un 
söyleşisi sayfa 13’te 
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BArIŞ KIŞ

hABer

Şehir Tiyatroları sahnelerinde
kullanılmayan ahşap dekorlar,

marangoz ustalarının hünerli 
ellerinde kuş evlerine dönüştürüldü. 
İstanbul'un farklı noktalarına yerleş-
tirilen evler, kış boyunca kuşlar için
sıcak bir yuva olacak. İBB Şehir 
Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü,
“Yaklaşan kış şartlarında doğada 
beraber yaşamımızı sürdürdüğümüz
minik dostlarımız için böyle bir şey
yapmak istedik” dedi.  I SAYFA 5
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Dekorlar kuşlara 
sıcak yuva oluyor

İSTANBUL’DA FARKLILIK

Çengelköy'de yaşayan Andrea
ve Uğur CemGürpınar 

çiftinin çocuğu olan Mert, Tip-1
SMA hastası. Sadece Amerika'da
uygulanan ilaç tedavisinin çok 
pahalı olduğunu öğrenen aile,
2.4 milyon dolar seviyelerinde olan 
ücreti toplayabilmek için bağış 
kampanyası başlattı. I SAYFA 4
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Minik Mert için
zaman daralıyor

ACİL YARDIM LAZIMESENYURT
ZiRVEDE!

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Baskanı
Tamer Özyurt, Esenyurt'un, son yıllarda konut
satışında zirvede oldugunu belirterek, 
“Esenyurt, 2020'nin de yıldızı olacak” dedi

Özyurtlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı
Tamer Özyurt, Esenyurt'un, son yıllarda en

çok konut satışının yapıldığı ilçeler sıralamasında
zirvede olduğunu belirterek, “İlk 8 ay, yılın tama-
mına yön verecek. Esenyurt, 2020'nin de yıldızı
olacak” ifadelerini kullandı. 8 ayda ilçede satılan
konut adedinin 23 bin 79'a ulaştığını aktaran
Özyurt, bölgede inşa ettikleri markalı konut
projeleriyle Esenyurt'un hem ekonomik hem
de toplumsal açıdan gelişimine sağladıkları
katkılardan bahsetti. Özyurt, “Son yıllarda
yapılan ulaştırma projeleri, Esenyurt'ta ya-
şamı cazip hale getirdi. Esenyurt, her türlü
yatırımcı için bir cazibe merkezine dön-
üştü” açıklamasını yaptı. 
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8 AYDA 23 BiN 79 KONUT SATILDI

SU ÇEKİLDİ
DİREKLER
GÖRÜNDÜ!

İstanbul'un barajları her
geçen gün daha çok

alarm veriyor. İSKİ verilerine
göre bugün barajlardaki dolu-
luk oranı yüzde 30.63'le son 
5 yılın en düşük seviyelerine 
geriledi. Öte yandan yine İSKİ
verilerine göre en dikkat çeken
baraj ise Alibeyköy barajı oldu.
Barajdaki su seviyesi yüzde
22,55 gerilerken, baraj havza-
sında bulunan eski elektrik di-
rekleri su seviyesinin düşmesiyle
birlikte ortaya çıktı. I SAYFA 9
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MANİSA’DA
BEYLİKDÜZÜ RÜZGARI
Manisa’da yapı-
lan ‘U10-U12-
U14 Kılıç Açık
Turnuva’nın 2.
gününde sporcu-
lar ‘U12 Erkekler
Kılıç’ kategori-
sinde piste çıktı.
Balestra Eskrim
Akademisi'nden
3 sporcu yine 
dereceye girmeyi
başardı. 
I SAYFA 14

Tamer
Özyurt

Buğra
Kavuncu

Meral
Akşener

ÇOCUK 
DEYiNCE AKAN
SULAR DURUR
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Koronavirüs sürecinde de lens kullanımının son de-
rece önemli olduğunun altını çizen Karaarslan, "Ge-
rekli hijyen şartlarında dikkat etmeden kontakt
lenslerimizi kullanacak olursak, gerek koronavirüs
gerekse başka nedenlerle enfekte olmuş ellerimizle
kontakt lense bulaştırabiliriz. Lensin de dezenfeksi-
yonunu yapmadan direkt olarak gözlerimize taka-
cak olursak burada ciddi anlamda göze bulaşa
sebebiyet verebiliriz" dedi. Türkiye’yi mart ayından
bu yana etkisi altına alan koronavirüs salgını vakala-
rını azaltmak için pek çok önlem konuşulurken, göz-
den virüs bulaşını engellemek için kontakt lens
değiştirirken el hijyeninin önemli olduğu
bildirildi. Ruhsatlandırma tarihi geçmiş ya da tarihi
ile bir şekilde oynanarak piyasaya sürülen lensin en-
feksiyon riski yarattığını belirten Göz Hastalıkları
Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, gözdeki oksi-
jenlenmeyi bozarak göz sağlığını tehdit eden bu
ürünü kullanan hastalarda zorlu bir tedavi süreceği
yaşandığını kaydetti. Ölçümü hatalı yapılan, hijyene
dikkat edilmeden kullanılan, yanlış ve tarihi geçmiş
lens kullanımının gözde leke oluşumuna yol açtığını
dile getiren Doç. Dr. Cüneyt Karaarslan, sahte len-
sin yol açacağı tehlikeleri anlattı. 

Görme kaybına neden olur

Bu gibi lenslerin yırtılabildiğini ve kornea tabaka-
sında kalıcı hasarlar yaratabildiğini kaydeden Doç.
Dr. Karaarslan, şöyle konuştu. "Tam bir körlük ol-
masa da kısmi görme kayıplarına sebebiyet verebili-
yor. Kötü sonuçlardan bir tanesi de ölçümü ya da
hastaya uygunluğu doğru bir şekilde ayarlanmayan
bir kontakt lens ileride yapılabilecek gözlükten kur-
tulma lazer tedavisi için de çok ciddi sıkıntılar yara-
tabiliyor. Hastanın lazer yapılabilmesini
engelleyebiliyor ya da lazerden sonra kuruma,
batma, yanma gibi şikayetlerin çok ciddi uzun bir
süre ve şiddetli olmasına neden olabiliyor." 
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S ağlık Bakanı Fahrettin Koca, ön-
ceki günlerde yaptığı açıklama ile
Çanakkale'de koronavirüs vaka

sayısının bir ay öncesine göre yüzde 50
oranında arttığını belirtti. ÇOMÜ Sağ-
lık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikro-
biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi
Prof. Dr. Alper Şener ise maske, mesafe
ve el hijyeni üçlemesinin salgından ko-
runmanın ana unsuru olduğunu belirte-
rek, ana omurgayı maskenin
oluşturduğunu söyledi.  Hangi tür mas-
keyi seçmenin ve kullanımının önemine
değinen Prof. Dr. Alper Şener, "Dışarıda
kullandığımız bez maskelerin virüsü ge-
çirmeme oranı yüzde 60 iken, cerrahi
maskeler çift kat olduğu için virüsten ko-
ruma oranı yüzde 80'e ulaşıyor. N95 ve
N99 dediğimiz maskelerin ise yüzde 99'a
kadar virüsten koruma özelliği var. Cer-
rahi maskesinin telini burnumuza yerleş-
tiriyoruz, burun kısmını sıkıyoruz ki
nefes alıp verdikçe virüsü dışarıdan içe-
riye almayalım. Cerrahi maskenin geçir-
genliği ıslanmayla birlikte kaybolduğu
bilindiği için iki tane cerrahi maske tak-
malıyız. Bu kez teli çene kısmına getir-
meliyiz. Çift kat cerrahi maske virüsün
geçirgenliğini yüzde 90 oranında önlü-
yor. Bunun artı bir avantajı da var. Toplu
taşıma araçlarında özellikle virüsün yü-
künün yoğun olduğu dönemlere giriyo-
ruz. Virüs yükünün yoğun olduğu
alanlarda ve sosyal mesafeyi koruyama-
dığımız alanlarda, özellikle toplu taşıma
araçlarında bu şekilde çift maske takmak
artı bir avantaj. Şu anda piyasada kulla-
nılan her cerrahi maskenin geçirgenliği
standart değil ne yazık ki. Avrupa Birliği
ölçeğinde olan ‘CE’ belgesine sahip
maskeler Türkiye'de yaygınlaşmış değil.
Çift maske özellikle kalabalık alanlarda
toplu taşımalarda, maske ile ilgili oluşa-
bilecek dezenformasyon, yırtılma ve ıs-
lanmaya karşı bir önlem olarak
kullanılabilir. Çift maske kullanımı ko-
nuşma sırasında maskenin burundan ya
da çeneden çıkmasını engelliyor. Kulağı-
mıza çapraz olarak taktığımız için de
maske sabit hale geliyor" dedi.

Kapalı alanda 3 kişi 10 kişi demek

Çanakkale'deki vaka sayısının yüzde 50
oranında artış göstermesinin sebeplerini
de değerlendiren Prof. Dr. Alper Şener,

şöyle konuştu:“Türkiye ve Dünya ölçe-
ğinde baktığımızda koronavirüs olguları
artıyor. Aslında biz buna terminolojik
olarak 2'nci dalga diyoruz ama bilimsel
olarak baktığımızda bu aslında 2'nci
dalga değil. Çünkü Türkiye ölçeğinde
1'inci dalgamız hiç bitmedi. Yaz boyunca
günlük 2 bin civarındaki vaka sayılarımız
devam etti. Biz aslında bunu 1'inci dal-
ganın içerisinde gerçekleşen dalgalanma-
lar olarak görüyoruz. Umut ediyoruz ki,
Nisan ayında gördüğümüz gibi günlük
5-6 bin sayılarına ulaşarak ikinci piki ya-
şamayız. Türkiye’nin geneline baktığı-
nızda kalabalık nüfusu olan, metrekareye
daha fazla insan düşen illerde hasta sayı-
sında yoğunlaşma görüyoruz ama met-
rekareye düşen insan sayısı az olan
illerde de, örneğin Çanakkale ilinde has-
talığın yaygınlaştığını ve daha sık görül-
meye başladığını biliyoruz bir ay
öncekine göre. Artıştaki bir unsur da
insan trafiği. İnsan trafiğinde hali ha-
zırda dışarıda vakit geçirme ve berabe-
rinde kapalı mekanlarda vakit geçirme
alışkanlıkları sürüyor. Özellikle eğlence
mekanlarında vakit geçirme alışkanlıkla-

rında yaygınlaşma var. Çünkü sahaya
baktığımızda şunu zaten
gözlemliyoruz;  vardiyalı çalışmaya geç-
tikçe insanlar boş vakitlerini evin içeri-
sinde geçirmek yerine yine eğlence
mekanlarında, kahvehane gibi yerlerde
geçirmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla dı-
şarıda olan seyrek birim içeriye girip ka-
labalıklaştıkça virüsün yaygınlaşmasını
engellemek mümkün değil. Bizim strate-
jimiz şu olması lazım: Eğer boş vaktinizi
değerlendirecekseniz park, bahçe gibi
açık alanlarda yürüyüş yaparak değer-
lendirmek gerekir. Toplu taşıma araçla-
rını olabildiğince az kullanmalıyız.
Çünkü toplu taşıma araçlarında bulaşı
engellemek ne yazık ki mümkün değil.
Bu nedenle bireysel taşıtları kullanmalı-
yız. Bunlar bisiklet, motosiklet, scooter
olabilir. Ya da toplu taşıma araçları için
camların açılması, araç sayısının artırıl-
ması gibi ek önlemler alınabilir. Özellikle
toplu taşıma için Türkiye genelinde ek
önlem gerekecek gibi gözüküyor. Kapalı
alandaki 3 kişi açık alandaki 10 kişiye
eşit. Açık alanda 10 kişiyle alınacak hasta
yükü kapalı alanda 3 kişiyle alınır." DHA

Lens kullananlar
dikkat edin!

Prof. Dr. Alper Şener'den çift maske kullanımı önerisi geldi. Şener, "Cerrahi maskenin geçirgenliği
ıslanma durumunda arttığı için iki tane cerrahi maske takmalıyız. Çift kat cerrahi maske virüsün
geçirgenliğini yüzde 90 oranında önlüyor. Bunun artı bir avantajı da var, toplu taşımalarda ve
sosyal mesafenizi koruyamadığınız durumlarda çift kat maske sizi daha çok koruyacaktır" dedi

TEK DEGIL CIFT
MASKE TAKIN

Yayalara takip
mesafesi önerdi
Çanakkale özelinde ise kordon bo-
yunun mevsim normalleri üzerinde
seyreden sıcaklıklar nedeniyle ol-
dukça kalabalık olduğuna dikkat
çeken Prof. Dr. Alper Şener, "Kor-
don boyu kalabalık oluyor. Orada
zaten sosyal mesafe tamamen kay-
boluyor, deniz kıyısı olduğun-
dan. Güvenli takip mesafesi 1
metre. Bunu trafikteki güvenli takip
mesafesi gibi düşünmek lazım. Tra-
fikte fazla yaklaşırsanız kaza
yapma ihtimaliniz artar. Yürürken
de güvenli takip mesafesini kaybe-
derseniz, virüsü kapma ihtimaliniz
artar. Virüsü kaparsanız da ya
ayakta hafif geçireceksiniz, ya da
ağır bir şekilde geçirecekseniz. Ağır
geçirirseniz de hali hazırda Türkiye
için yüzde 4 gibi ölüm riski var. Do-
layısıyla kabul edilebilir bir risk mi
değil mi buna vatandaşımız kendi
karar vermesi lazım" dedi.

Virüsü yendi plazma bağışladı
Samsun'da yakalandığı koroavirüsü 11 günlük

tedaviyle yenen 30 yılık Plastik ve Rekonstrük-
tif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş(58),

immün plazma bağışında bulundu
Koronavirüs salgınıyla mücadelede,
hastalığı atlatanların yaptıkları immün
plazma bağışı ile durumu ağır olanlar,
hayata tutunuyor. Covid-19 testi pozitif
çıktıktan sonra 11 gün süreyle tedavi
gören ve sağlığına kavuşan Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç.Dr.
Hayati Akbaş, 14 günlük karantina süre-
sini tamamladıktan sonra Türk Kızılay

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi'nde
immün plazma bağışında bulundu. 30
yıllık cerrah olan Akbaş, yaşadıklarını
şöyle anlattı: "Akşam evimde otururken
aniden kuru öksürük başladı. Ardından
kendimi iyi hissetmemeye başladım.
Sabah kalktığımda da kırgınlık, kas ağ-
rısı ve ateş başladı. Hastaneye gittim
,test yapıldı ve Covid-19 pozitif çıktı.
Altı gün evde tedavi gördüm kötüleşince
de 5 gün hastanede yattım. Tedavi son-
rasında Covid-19'u yendim ve sağlıma
kavuştum. Çok önemli bir olay, bir çok
insanın tedavisi için immün plazma ihti-
yacı var.  Ben bu hastalığı yaşadıysam,
böyle bir bağış yapılacaksa bunu herkes-
ten önce yapmalıyım. Bu hastalığı geçi-
ren herkese tavsiyem bu bağışı yapsınlar.
Çünkü bunu bekleyen bir çok insan var." 

Bağışlar çok değerli

Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölge Kan
Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldı-
rım da Covid-19 tedavisi gören hastalar
için immün plazma bağışının çok
önemli olduğunu belirterek, "Sağlık ku-
ruluşlarımızda tedavi gören hastaları-
mıza bağışlanan immün plazmalar ile
tedavi uygulanıyor. Bunu ancak Covid-
19'u yenen hastalarımızın bağışıyla kar-
şılayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Batı tarzı diyeti boşverin
Uzman Diyetisyen Elif Melek Avcı
Dursun, insanların koronavirüs salgını
döneminde yüksek kalorili Batı tarzı di-
yetleri tercih ettiğini ancak bu
diyetlerin bağışıklık sistemini zayıflattı-
ğını söyledi. Uzman Diyetisyen Elif
Melek Avcı Dursun, özellikle bağışıklık
sistemini zayıflatan Batı tarzı diyetlere
karşı uyarılarda bulundu. Koronavi-
rüsle mücadelede başarının sırrının
güçlü bir bağışıklık sisteminden geçti-

ğini belirten Dursun, gelişmiş ülkelerde
yaygın olan bol kalorili, proteinli ve
yağlı gıdalar yönünden zengin Batı
tarzı beslenme biçiminin, bağışıklık sis-
temini zayıflattığını söyledi. Batı tarzı
beslenmenin bileşiminde; rafine tahıl-
lar, kurutulmuş ve kırmızı etler, derin
yağda kızartılmış yiyecekler, yüksek
yağlı ürünler ve rafine şekerler gibi iş-
lenmiş gıdaların yer aldığına dikkat
çekti.

Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr.
Cüneyt Karaarslan, günlük bakımı,
dezenfeksiyonu yapılmamış aylık
ve haftalık lenslerin, uzun süreli
kullanımlarda ciddi enfeksiyonlar
yaratabileceğini kaydetti

Prof. Dr. Alper Şener, "Dışarıda kullandığımız bez 
maskelerin virüsü geçirmeme oranı yüzde 60 iken, 
cerrahi maskeler çift kat olduğu için virüsten koruma 
oranı yüzde 80'e ulaşıyor. N95 dediğimiz maskelerin ise
yüzde 99'a kadar virüsten koruma özelliği var” dedi.
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EsEnYuRT'TA Ürdün va-
dandaşı 2 kişi arasında 35
bin dolarlık borç konusunda

bıçaklı kavga çıktı. Kavgada, 1 kişi yara-
landı. Olay, dün saat 17.00 sıralarında
Merkez Mahallesi 1104 Sokak'ta mey-
dana geldi. Ürdün vatandaşı Moham-
med Omar, arkadaşları ile sokakta

sohbet ederken arkasından gelen aynı
ülke vatandaşı Umir Tahir tarafından
kalça ve boynundan bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin şaşkınlıkla izlediği, çev-
redeki bir işyerinin güvenlik kamerası ile
saniye saniye kaydedilen olayda yarala-
nan Omar için sağlık ekiplerine haber
verildi. Gelen sağlık görevlileri, ilk mü-

dahaleyi yaptıkları Mohammed Omar'ı
hastaneye kaldırırken, polisler de saldır-
gan Umir Tahir'i gözaltına aldı. Tahir,
ilk ifadesinde Omar'a 35 bin dolar borç
verdiğini ancak parasını bir türlü ala-
madığı için sinirlenince bıçak kullandı-
ğını öne sürdü. Soruşturmaya devam
ediliyor. 

K oronavirüs salgınıyla mü-
cadele kapsamında alınan
tedbirlere ve artan vakalara

rağmen Çekmeköy'de bir grup,
düğün eğlencesi düzenleyerek kon-
voy yaptı. Kutlama için bir araya
gelen kalabalık motosikletli grup,
mahalle aralarında ve caddelerde
zaman zaman trafiği keserek pati-
naj çekti. Tüm bu anları sosyal
medya hesaplarından yayınlayan
gruptakiler, yine yasak olmasına
rağmen düğün salonunda da oyun
oynadı. Sosyal medyaya yansıyan
görüntülerin ardından polis ekipleri
harekete geçti. İstanbul Trafik De-
netleme Şube Müdürlüğü ve Çek-
meköy İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, 06 SG 337 plakalı araç sü-
rücüsü Batuhan A., 34 GC 9447
plakalı araç sürücüsü Yalçın A. ve
34 EE 4781 plakalı araç sürücüsü
İsa Y. ve konvoya dahil olan 10
araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Trafikten men edildi

Sürücülerden Batuhan A. ve Yalçın
A.'ya "Herhangi bir zorunluluk ol-
maksızın karayollarında dönüş ku-

ralları dışında bilerek ve isteyerek
aracın el freni çekilmesi sureti ile
veya başka yöntemlerle aracın ani
olarak yönünün değiştirilmesi veya
kendi etrafında döndürülmesi"
maddesinden ayrı ayrı 6 bin 141
lira olmak üzere toplamda 12 bin
282 lira para cezası uygulandı. Sü-
rücülerin ehliyetlerine el konulur-
ken, 06 SG 337 plakalı araç ise
trafikten men edildi.

Para cezaları kesildi

Konvoya katılan 34 EE 4781 pla-
kalı araç sürücüsü İsa Y.'ye “Aksine
bir işaret bulunmadıkça sürücüle-
rin; trafiği aksatacak veya tehlikeye
sokacak şekilde ardı ardına birden
fazla şerit değiştirmeleri" maddesin-
den bin 228 lira para cezası kesildi.
Sivil trafik ekipleri, konvoya katılan
10 araç ve sürücüsünü tespit ede-
rek, bu sürücülere de toplamda 2
bin 640 lira idari para cezası verdi.
Koronavirüs tedbirlerine uymayan
14 kişiye ise Hıfzıssıhha kanunu
maddesinden ayrı ayrı 3 bin 180
lira olmak üzere toplamda 44 bin
520 lira ceza kesildi. DHA

çekmeköy'de koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp,
konvoy yaparak düğün eğlencesi düzenleyen ve
görüntülerini sosyal medyada paylaşan 14 kişi
gözaltına alındı. Patinaj çeken ve yol kapatan
kişilerden oluşan 14 kişiye toplamda 60 bin 670
lira para cezası uygulandı

35 bin dOlar bOrç kavgası!

DUGUN KoNvoYU
TERoRUNE AGIR cEZA

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

İETT sapığı
yakalandı

İsTİnYE Dereiçi-Kabataş arasında
sefer yapan İETT otobüsünde bulunan
yolcu, etrafındaki diğer yolculara aldır-

madan mastürbasyon yaptı. O anlar yan kol-
tukta oturan kadın yolcu tarafından cep telefonu
kamerasına kaydedildi. Görüntüler sosyal med-
yada paylaşılarak çok sayıda kişinin tepkisini
aldı. Görüntüleri çeken P.Ç.'nin şikayeti üzerine
polis harekete geçerek şüpheli M.R.Ö(44) gözal-
tına alındı. Şüphelinin daha önceden de benzer
suçlardan poliste kaydı olduğu anlaşıldı. Olay,
dün saat 14.00 sıralarında İstinye Dereiçi-Kaba-
taş hattında sefer yapan İETT otobüsünde mey-
dana geldi. Otobüste etrafında bulunan
yolculara aldırmayan bir kişi, oturduğu koltukta
mastürbasyon yaptı. Hemen solundaki kadın
yolcu o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntü-
lerde 30'lu yaşlardaki kişinin, oturduğu koltukta
etrafına bakınarak mastürbasyon yaptığı görülü-
yor. Sosyal medya hesaplarından paylaşılması
üzerine görüntüleri gören çok sayıda kişi, du-
ruma tepki gösterdi. Görüntüleri çeken P.Ç. adlı
kadının şikayeti üzerine Beşiktaş İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

7 ayrı suç kaydı var

Ekipler, şüpheli M.R.Ö(44)'yi Beşiktaş Mey-
dan'ındaki otobüs duraklarında otobüsten indiği
sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli
M.R.Ö.'nün poliste; 5'i cinsel taciz, 1'i hayasızca
hareketler olmak üzere 7 ayrı suç kaydı olduğu
belirlendi. 

Bahisçilere
operasyon

İsTAnBul merkezli 5 il ve 17 ilçede 69
şüphelinin yakalanması için 400 poli-
sin katılımıyla gerçekleştirilen yasa dışı

bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözal-
tına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
yaklaşık 6 aydır yaptığı teknik ve fiziki takip so-
nucunda Istanbul'da Gaziosmanpasa, Bakır-
köy, Bayrampaşa, Esenler, Fatih, Eyüpsultan
başta olmak üzere 17 ilce ile Kütahya, Aydın,
Bursa ve Trabzon'da 69 şüphelinin yakalanma-
sına yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. Ope-
rasyona özel harekat timleri de destek verdi.
Daha önceden belirlenen adreslere giren polis
ekipleri çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde uzun süre arama 
yapıldı.

Şüpheliler gözaltına alındı

Operasyonda gözaltına alınan grubun  liderli-
ğini U.K.'nın yaptığı öğrenildi.  Çete üyelerinin
bahis oynamak için yatırılan paraların çekilmesi
ve bahis oynadıktan sonra kazanılan paraların
kazananlara bankamatiklerden QR Kod ile yatı-
rılması işlemlerini yaptıkları  belirlendi. Operas-
yon kapsamında Şişli Halide Edip Adıvar
Mahallesi Darülaceze Caddesi üzerinde bulu-
nan 3 katlı bir binanın 3'üncü katındaki daireye
baskın yapıldı. Baskının ardından evdeki bir
şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 60 bin lira ceza
Böylece 14 kişiye toplamda 60 bin 670 lira
idari para cezası uygulanmış oldu. 
Gözaltındaki 14 kişi, adli işlem yapılmak
üzere Çekmeköy Vefa Karadurdu Polis 
Merkez Amirliğine teslim edildi.

Kurşun yağdırdılar!
Maltepe'de otomobilde tartıştıkları yabancı uyruklu adamı ve kadını yol kenarında
indiren saldırganlar kadın ve adamın üzerine kurşun yağdırdı. Olayda kadın
yaralanmazken ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek hafif yaralandı

Olay, aydınevler
Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Saman-

dıra istikametinden gelen ve
plakası öğrenilemeyen otomo-
bilde bulunan kişiler arasında
henüz belirlenemeyen bir ne-
denle tartışma çıktı. Kısa süre
sonra, Başıbüyük-Samandıra
yolu, D-100 karayolu Edirne is-
tikameti bağlantı noktasında
duran saldırganlar, tartıştıkları
yabancı uyruklu kadın ve

adamı otomobilden aşağı in-
dirdi. yabancı uyruklu oldukları
öğrenilen kadın ve adamın oto-
mobilden inmesinin ardından,
otomobilde bulunan bir kişi
ismi öğrenilemeyen kadın ve
adamın üzerine adeta kurşun
yağdırdı. Saldırıdan kadın yara
almadan kurtulurken adam ise
hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırıldı

Silah sesleri üzerine olay ye-

rine çok sayıda polis ve sağlık
ekibi sevk edildi. yaralanan ya-
bancı uyruklu vatandaş sağlık
ekipleri tarafından olay yerinde
yapılan ilk müdahalenin ardın-
dan Kartal lütfi Kırdar Şehir
Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay ye-
rine gelen polis ekipleri, çev-
rede yaptıkları araştırmada çok
sayıda boş kovan buldu. Polis,
saldırıyı gerçekleştiren kişi
yada kişilerin yakalanması için
çalışma başlattı. DHa

Silah sesleri
geceyi böldü

BÜYÜKÇEKMECE'DE bir
kişi tartıştığı kişiler tarafın-
dan tabancayla göğsün-

den vurularak ağır yaralandı Olay,
21.30 sıralarında Tepecik Mahallesi
Dilaver Sokak üzerinde meydana
geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde
bulunan iki katlı binada oturan
Adnan E. bilinmeyen sebeple iki ki-
şiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın
büyümesi üzerine saldırganlar
Adnan E.'ye tabancayla ateş etti.
Adnan E.yere düşerken, iki şüpheli
olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin

haber vermesi üzerine bölgeye sağlık
ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan
ağır yaralı Adnan E. ambulansla alı-
narak Büyükçekmece Mimar Sinan
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Gü-
venlik şeridinin çekilmesinin ardın-
dan olay yeri inceleme ekipleri,
bölgede delil araştırması yaptı. Olay
yerinde çok sayıda boş kovan olduğu
görüldü. Vurulduğu sırada Adnan
E.'nin evde bulunan eşi ifadesi alın-
mak üzere emniyete götürüldü. Polis
olayla ilgili çalışma başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde
fabrika inşaatında çalışan Türk-
menistan uyruklu Oraz Satymov

(33), kullanırken devrilen forkliftin altında ka-
larak öldü. Malkara
Organize Sanayi Bölge-
si'ndeki bir fabrika inşaa-
tında çalışan işçilerden
Türkmenistan uyruklu
Oraz Satymov'un kullan-
dığı forklift, inşaat ala-
nında malzeme 

taşıdığı sırada devrildi. Devrilen forkliftin al-
tında kalan Oraz Satymov'un arkadaşları du-
rumu hemen sağlık ve jandarma ekiplerine
bildirdi. Ekiplerin kısa sürede gelmesiyle bir-
likte iş makinesiyle forkliftin altından çıkarılan
Satymov'un sağlık ekiplerinin yaptığı kont-
rolde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuri-

yet Savcısı'nın olay
yerinde yaptığı incele-
menin ardından Saty-
mov'un cansız bedeni
otopsi yapılmak üzere
İstanbul Adli Tıp Kuru-
mu'na gönderildi. Ka-
zayla ilgili soruşturma
başlatıldı.

Yazık oldu!

14 KİŞİ
BİRDEN
YANDI!



B aba Uğur Cem Gürpınar,
"2010 senesinden beri dev-
letimizin karşıladığı bir ilaç

var. Bu ilaç SGK kapsamında, biz
de yararlanıyoruz diğer SMA'lı aile-
ler gibi çocuklarımız için. Ancak bu
ilaç bazı kriterlere bağlı. Özellikle
fizyoterapi anlamında, çocuğun o
saat, o dakikada bazı hareketleri
yapması bekleniyor. Kriterlerden
dolayı ne yazık ki biz çok mustaribiz
ve çocuğun evde yaptığı bazı hare-
ketleri, hastane ortamında yapama-
ması sonucu, ilaçların kesilmesi söz
konusu. Bizim talebimiz en başında
zaten bu kriterlerin kaldırılması"
dedi. Ayrıca Gürpınar, bu ilacın kri-
terlerine ek olarak, ilaca teminde
bazı gecikmelerin söz konusu oldu-
ğunu söyleyerek, "Geçtiğimiz Hazi-
ran ayından, Eylül ayına kadar
yaklaşık üç aya yakın ilacın temi-
ninde tüm SMA aileleri olarak ge-
cikmeler yaşadık. Yurtdışı firmasıyla
yaşanan anlaşmazlık sonucu, ilacı-
mıza üç ay erişemedik. SMA bir kas
hastalığı ve ilerleyici bir hastalık ol-
duğu için, bizim için 1 gün, 1 saat
bile çok önemli. Bu durum varken
bu gecikme bizim çocuklarımızı çok
olumsuz yönde etkiledi" ifadelerini
kullandı. 

Yaklaşık yüz günümüz var

Uğur Cem Gürpınar, Amerika'da
uygulanan Zolgensma isimli gen te-
rapisi için, "Tek dozluk ilaç bozuk
geni tamir ediyor ve herhangi başka
bir tedaviye hayatı boyunca ihtiyacı
kalmadan çocuklarımız hayatı
idame ettirebiliyor" dedi. Ayrıca,
"Buradaki en önemli sıkıntı bu ilacın
iki yaştan önce verilmesi. Ameri-
ka'da iki yaştan önce bu ilaca temin
mümkün. Mert şu an on dokuz
aylık. Bizim de yaklaşık yüz günü-
müz var. Kampanyamızı tamamla-
yıp, iki yaşından önce Amerika'ya
gitmek istiyoruz. İlacın ücreti 2.4
milyon dolar seviyelerinde. Ne yazık
ki, dünyanın en pahalı ilacı" ifadele-
rini kullandı. 

Desteğe ihtiyacımız var

Baba Uğur Cem Gürpınar, "Aslında
bizim en büyük talebimiz, Zolgens-
ma'nın Türkiye'de uygulanabilir ol-
ması ve SGK kapsamına girmesi"
dedi. Zamanlarının çok kısıtlı oldu-
ğunu ifade eden baba Gürpınar, "İki
yaşın altındaki çocuklara bu ilaç ve-
rildiği için bizim yaklaşık yüz günü-
müz var. Biz yaklaşık iki aydır bir
kampanya içerisindeyiz bu meblağı
toplayabilmek için. Ne yazık ki çok
yüksek bir meblağ bu yüzden herke-
sin desteğine ihtiyacımız var. Meb-
lağ çok yüksek olduğu için bir
kampanyamız var diyen Baba Gür-
pınar, "Kampanyaya destek olmak
isteyen insanlar, Mert Adrian'nın
sosyal medya hesaplarından bizlere
destek olabilirler. İlacın meblağsı 2.4
milyon dolar. Mert şu an on dokuz
aylık. Biz kampanyada iki ayı geride
bıraktık ve ne yazık ki şu an yüzde
on gibi bir meblağa ulaşabildik.
Önümüzde uzun bir yol var fakat
zamanımız da çok dar. Bu sebeple
herkesi Mert'i yaşatmak için desteğe
davet ediyoruz" dedi.  DHA
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İSTANBUL4
İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YÜKSEK SAFLIKTA SIVI ARGON, ARGON, HELYUM, AZOT VE KURU HAVA GAZLARININ TEMİNİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1242215)

Yüksek Saflıkta Sıvı Argon, Argon, Helyum, Azot ve Kuru Hava Gazlarının Temini mal alımı 4734 sa-
yılı 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 : 2020/539257
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

(İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 34060 - 

Eyüpsultan / İSTANBUL Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123211113 - 2123217719
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Yüksek Saflıkta Sıvı Argon, Argon, Helyum, Azot ve 

Kuru Hava Gazlarının Temini
b) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Kalemden Oluşan Yüksek Saflıkta Sıvı Argon, Argon, 

Helyum, Azot ve Kuru Hava Gazlarının TeminiAyrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Temiz Su Laboratuvar Şube Müdürlüğü - İSKİ Genel 
Müdürlüğü Yerleşkesi-Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası

ç) Süresi/teslim tarihi : İşin süresi işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür. 
Sözleşme konusu mallar 365 takvim günü süresince İdare tarafından 
verilecek siparişler doğrultusunda Temiz Su Laboratuvar Şube 
Müdürlüğüne teslim edilecektir. Siparişler İdare tarafından yazılı olarak 
veya e-mail yoluyla verilecektir. - İdare tarafından sipariş verildikten 
sonra sözleşme konusu gazlar Yüklenici tarafından en geç (48) kırk 
sekiz saat içinde teslim edilecektir. -Gazlar yükleniciye ait tüplerde
İdare'ye teslim edilecektir. - Teslim edilen malların irsaliyesi İdare 
personeli tarafından ad soyad ve tarih yazılarak imzalanacaktır. - 
Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre 
takip eden ilk iş günü mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 06.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü 
Güzeltepe Mah. Osmanpaşa Cad. No:7 A Blok Üst Zemin Kat 
07 Nolu Oda 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

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 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 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.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belge-
lere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faaliyet
belgesine ilişkin bilgiler.İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri be-
lirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki
bilgiler ile tevsik edilir.
- Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
- Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
Kapasite Raporu,
- Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen
İmalat Yeterlik Belgesi,
- Adaylar veya isteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli
malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
- Adayın veya isteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili
kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu göste-
ren belgeler.
İsteklilerin bu belgelerden birini sunması yeterlidir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Bu madde boş bırakılmıştır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale 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, 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 sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat 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 yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

MINIK MERT
ICIN ZAMAN
DARALIYOR

Çengelköy'de yaşayan 
Andrea ve Uğur Cem 
Gürpınar çiftinin çocuğu olan
Mert, Tip-1 SMA hastası.
Sadece Amerika'da uygulanan
ilaç tedavisinin çok pahalı
olduğunu öğrenen aile, 
2.4 milyon dolar seviyelerinde
olan ücreti toplayabilmek 
için bağış kampanyası başlattı.
Kampanyada iki ayı geride
bıraktıklarını ifade eden
baba Uğur Cem Gürpınar,
"Önümüzde uzun bir yol 
var fakat zamanımız çok 
dar" dedi

Çocuk üniversitesi 
yeni döneme hazır
Bilimsel bilgi, yaratıcılık ve yaratıcı düşünceyi destekleyen eğitim
müfredatıyla öğrencilere kapılarını aralayan Küçükçekmece Belediyesi
Çocuk Üniversitesi’nde, 2020-2021 yılı eğitim -öğretim dönemi başladı

yeni dönemde top-
lam 250 öğrenciye üc-
retsiz eğitim desteği

sunan Çocuk Üniversitesi’nde
öğrencilerin kişisel gelişiminin
yanı sıra düzenlenen bilim ve ge-
lişim atölyeleriyle merak duyan,
eleştirel düşünen, yaratıcı, yeni
nesil bilim insanı profili oluştu-
rulması amaçlanıyor. Pandemi
şartlarına uygun olarak, 15 kişilik
gruplarla gerçekleştirilen derslere
öğrenciler, ateşleri ölçülerek,
HES kodu, maske ve mesafe ku-
rallarıyla katılım sağlıyor. Özel
yetenekli öğrencilere yönelik 4. sı-
nıftan itibaren dört yılı kapsayan
bir eğitim desteği veren Çocuk
Üniversitesi öğrencilerin özel ye-
teneklerini hedef alarak tüm yön-
leri ile gelişimlerine katkı sağlıyor.

Bilim atölyeleri başladı

Üniversite bünyesinde düzenle-
nen Robotik Kodlama, ‘Dinamik

Beyinler’, ‘Zeka ve Akıl Oyun-
ları’, ‘Tasarım ve 3D’, ‘Astronomi
ve Uzay Bilimleri’, ‘Bilişsel ve Be-
densel Gelişim’, ‘Teknokod”
‘Model Uçak’, ‘Fen Bilimleri’
atölyeleri ile öğrencilerin bilime
ilgisi ve yaratıcılıkları desteklenir-
ken, ulusal ve uluslararası yarış-
malara mental olarak
hazırlanıyorlar.  Sanat desteği ile
bilimi çocuklar için somut, gözle
görülür hale getiren Çocuk Üni-
versitesi’nde sanat branşı, İngi-
lizce kursu, gelişim enstitüsü de
yer alıyor. Düşünce, bakış açısı,
yorum kabiliyeti, problem
çözme, iletişim, sosyal beceri,
gibi çalışmalar ile öğrencilerin ki-
şisel gelişimlerine destek oluna-
rak, Sanat Branşları, Akıl
Oyunları, Bilişsel ve Bedensel
Gelişim branşlarıyla çocukların
zeka performansı ve motor bece-
rileri üst seviyeye çekilmeye 
çalışılıyor. 

29 Ekim’e özel turnuva
Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciliği tarafından
düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Kupası Hibrit Satranç
Turnuvası’nın Bağcılar’daki ayağına ev sahipliği yapıyor

Türkiye Satranç
Federasyonu İs-
tanbul İl Temsilci-

liği, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı’nın 97. yılını özel bir
etkinlikle kutluyor. Kovid-19
salgını nedeniyle faaliyetlerin
kısıtlı şartlarda devam ettiği
bu dönemde 29 Ekim Cum-
huriyet Kupası Hibrit Sat-
ranç Turnuvası düzenlemeye
karar verildi. 31 Ekim – 1
Kasım tarihlerinde online
olarak düzenlenecek turnu-
vaya Gençlik Hizmetleri ve
Spor İlçe Müdürlüğü de des-
tek veriyor.

Kıyasıya bir 
yarışa girdiler

Sporu ve sporcuyu her
zaman destekleyen Bağcılar
Belediyesi de turnuvaya ev
sahipliği yapıyor. Hem çalış-
maları hem de uzaktan eri-
şimle müsabakalara
katılabilmeleri için Hasan
Nail Canat Bilgi Evi ve Kül-
tür Merkezi’nin kapılarını sat-
rançseverlere açtı. Turnuvaya
sayılı günler kala kulüp mer-
kezi olarak belirlenen Hasan
Nail Canat Bilgi Evi, satranç
sevdalısı çocuklarla doldu
taştı. Bilgisayar sınıfında

zaman geçiren sporcular, turnu-
vada başarılı olabilmek için şim-
diden birbirleriyle kıyasıya bir
yarışa girdi.

Gelişim sağlayacak

Satranç sporuna gösterilen
yoğun ilgiden memnun oldu-
ğunu dile getiren Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bilgi Evimizi bu anlamlı etkin-

lik için eğitim merkezi haline ge-
tirmenin gururunu yaşıyoruz. 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı’na
özel satranç turnuvasına bütün
gençlerimizi bekliyorum. Tur-
nuva evlatlarımıza hem zihinsel
hem ruhsal gelişim sağlayacak.
Hafta sonu gerçekleştirilecek
olan turnuvamıza katılım sağla-
yan sporseverlere başarılar dili-
yorum” dedi.



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
Şehir Tiyatroları sahnelerinde,
artık kullanılmayan dekor ve akse-

suarlar, marangoz ustalarının hünerli
ellerinde, İstanbul'un kuşları için yu-
vaya dönüştürüldü. Gösterimden kalk-
mış oyunların kullanılamayacak
durumda olan dekor ve aksesuarları;

sökme, zımparalama, kesme, montaj ve
boyama aşamalarından geçtikten sonra
geri dönüştürülerek yepyeni kuş evleri
haline getirildi. Şu ana kadar 40'ı ta-
mamlanan kuş evleri Maçka Demok-
rasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız
Korusu'ndaki ağaçlara asıldı. Yaklaşan
soğuk hava koşullarında bu evler, kuş-

lara sıcak bir yuva olacak.

40 adet yapıldı

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun
Ünlü proje hakkında, "Eski dekorları-
mız, kullanılamayacak durumda olan
ahşap malzemelerimiz marangozhane
atölyemizde, ustalarımızın hünerli elle-
rinde kuşlar için yuvaya dönüşüyor.
Yaklaşan kış şartlarında doğada beraber
yaşamımızı sürdürdüğümüz minik
dostlarımı için böyle bir şey yapmak is-
tedik. Olumlu dönüşler alıyoruz. Şu an
yaklaşık 40 adet kuş yuvası imalatı ger-
çekleştirdik. Bu sayıyı daha da artırmak
amacındayız" ifadelerini kullandı.

Ağaçlara asıldı

Ünlü, projenin nasıl ortaya çıktığını ise
şöyle anlattı: "Geçtiğimiz yıllarda yine de-
korlarımızdan ve ahşap malzemelerden
artan şeylerle kediler için kedi evi yapmış-
tık. Sezon başında yine dekorlarımızı tas-
nif ederken, bu defa ne yapabiliriz diye
düşündüğümüz zaman, Türk mimari-
sinde bulunan kuş evleri akılımıza geldi.
Ustalarımız kendi planlamaları ve imalat-
ları dahilinde böyle bir projeyi hayata ge-
çirdi. Yaklaşık 40 adedini
tamamladığımız kuş evleri için Avrupa
Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile
iletişime geçtik, hangi parklarda ihtiyaç
olduğuna dair bilgiler aldık. Maçka De-
mokrasi Parkı, Gülhane Parkı ve Yıldız
Korusu içine kuş evlerinin montajı ya-
pıldı." 37 senedir Şehir Tiyatroları'nda ça-
lışan marangoz ustası Cengiz Bulduk,
"Önce bir çizim, yapacağımız malzeme-
nin tasarımını yapıyoruz. Sonra gerekli
malzemeleri kesip tutkallayıp çakıyoruz.
Hayvanların ihtiyaçlarını karşılamak her
zaman bizler için önemli bir görev" diye
konuştu. DHA
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“Abdullah’ın Mahkemesi”

Ö yleydi de...
Çünkü rahatsızlığın asıl sebebi Anayasa
Mahkemesi'ndeki çoğunluğa sahip olama-

makla alakalıydı.
Yani 2007 yılında görev süresi dolan Sayın Ahmet

Necdet Sezer’in atadığı 2, 2014 yılında görev süresi
dolan Abdullah Gül’ün atadığı 7 üye vardı ve 18 yıl-
dır ülkeyi tek başına yöneten partili Cumhurbaşkanın
6 üye ile muhalefette kaldığı tek yer Anayasa 
Mahkemesi idi.

Yanılmıyorsam fitili ilk ateşleyen şey de Can Dün-
dar’ın 29 Mayıs 2015 tarihinde kendi imzasıyla ya-
yınlanan MİT Tırlarındaki silah haberi ile
tutuklanması ve ardından Abdullah’ın Mahkemesinin
11 üyesi tarafından 2016 yılında verilen tutuklulu-
ğunda “hak ihlali” söylemi olmuştu.

Ve bugün yine o aynı Anayasa Mahkemesi Eski
CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu için “se-
çilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürri-
yeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar
verirken koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devletini yöne-
ten partili Cumhurbaşkanı bir zamanlar el ele yanak
yanağa yağmurda yürüyüp ıslandığı Abdullah’ın
Mahkemesine takılıyordu. 

“Divan-ı Âli”

Gelelim Sayın Bahçeli’nin Anayasa Mahkemesi
Kapatılsın yerine Divan-Âli kurulsun söylemine.

Divan-Âli diğer adıyla “Yüce Divan” anlamına 
geliyor.

Bence Sayın Bahçelinin bu söyleminin arkasında
yatan asıl gerçek 2017 yılında yapılan anayasa deği-
şikliği ile “Başbakanlığın kaldırılması. Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulu ibaresinden “Yüksek” keli-
mesi çıkarılması. Askerî Yargıtay ile Askerî Yüksek
İdare Mahkemesi kaldırılmıştır. Askerî Yargıtay ile
Askerî Yüksek İdare Mahkemesinden seçilen üyelerin
görev sürelerinin sona ermesinden sonra Askeri Mah-
kemelerden Anayasa Mahkemesine yeni üye seçilme-
sinin önünün kapatılması olabilirdi. 

Çünkü bir korku vardı ve bu korkuyu yenmek için
hem Anayasa Mahkemesinin hemde Hakimler ve
Savcılar Yüksek Kurulunun sayılarıyla oynanarak
biran önce AKP'lileştirilmesinin önü açılıyor 
olabilirdi.

Ki birde Sayın Bahçelinin “seni yüce divanda yar-
gılatmazsam namerdim” sözü vardı.

15 Temmuz sonrası kaleme aldığım “arkada Bah-
çeli’den ön Bahçeli’ye dönüş başladı” makalem ile
Sayın Bahçeli’nin af ile ilgili yaptığı açıklama sonrası
“af çıkacak” makalemi okuyan değerli okurlarım
benim bu cümlelerim ile ne demek istediğimi çok
daha iyi anlayacaklarını umuyorum. 

“Kanun Hükmünde Kararname;”
Aslında Kanun Hükmünde Kararnameleri çıkarma

yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi çok mantık-
lıydı. Çünkü çıkarılacak KHK’larda Sayın Cumhur-
başkanının değilde Anayasa Mahkemesinin yada
Sayın Muharrem İnce’nin es kaza Cumhurbaşkanı
seçilmiş olduğunu düşünürseniz haliyle bu KHK’la-
rında altına imzayıda bunlar atacaktı. 

Yani Anayasa Mahkemesinin yada Sayın İnce’nin
imzası ile Emniyet, Yargı, TSK ve Milli Eğitime sız-
mış olan Cemaatçi artıklarını temizlemenin adı onlar
yapınca terörist, bizden olanlar yapınca bunun adı
mutlaka dinci ve islamcılara karşı bir operasyon ya-
pılıyor algısı mutlaka oluşurdu.

DEKORLAR YUVA OLDU
hknsnmz59@hotmail.com

Hakan SÖNMEZ

Şehir Tiyatroları sahnelerinde kullanılmayan ahşap dekorlar,
marangoz ustalarının hünerli ellerinde kuş evlerine
dönüştürüldü. İstanbul'un farklı noktalarına yerleştirilen
evler, kış boyunca kuşlar için sıcak bir yuva olacak

Maçka Demokrasi Parkı'ndaki kuş evlerini yeni
fark ettiğini ve çok beğendiğini söyleyen sü-
reyya topaloğlu, "bugün fark ettim, daha önce
görmemiştim. belediyelerin kedi evi projele-
rini vs. görüyoruz bu da çok hoşuma gitti.
Çünkü biz insanlar olarak kentte, hayvanlara
pek yer bırakmıyoruz. O yüzden de onlara
böyle avantajlar veriyor olmamız gerçekten
hoş. Yaygınlaşmasını dilerim. bir de bir geri
dönüşüm projesi olması güzel" ifadelerini kul-

landı. Geri dönüştürülen malzemeler ile yapı-
lan kuş evlerini çok sevdiğini anlatan sena
Karasu ise "biz de şimdi aslında sürdürebilirlik
ile ilgili konuşuyorduk. Günümüzde var olanın
kullanılması çok önemli. Hem iklim için hem
de kentimizin hafızası için. normal bir kuş evi
görmüş olsam çok düşünmeyecektim ama ti-
yatrolardan geri dönüştürülmüş malzemeden
yapılması bir anı yarattı benim için. Çok güzel
bir proje" şeklinde konuştu. 

HAYVANLARA YER BIRAKMIYORUZ

Erdoğan konseriyle
yEni sEzon açılışı

Konser öncesi konuşma
yapan Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin,

“Dünyamızın yaşamış olduğu bu sağlık
krizi sebebiyle olağanüstü dönemlerden
geçmeye devam ediyoruz. Bugün bu açı-
lışımızda bizleri yalnız bırakmamış olma-
nız sanatın en önemli kılcal damarlarına
duyulan özlemi tarif ediyor. Gönül isterdi
ki tüm hemşerilerimizle birlikte bu anları
yaşayalım. Temennim odur ki inşallah
sağlıklı günlerde bu hasretimizin dinece-
ğini düşünüyorum. Yaşam tarzımız ve iş
şekillerimiz değişirken ister istemez diji-
talleşmenin merkezinde bir hayat yaşıyo-
ruz. Öyle ki sanat ve kültür temas
etmeden olmuyor, boş sahne ve koltuklar
içimizde bir acı olarak kalıyor. Bugünler
geçtiğinde bu özlemin getirmiş olduğu
yaraları yine sanat ve kültür dünyamızın
aktörleriyle iyileştireceğiz. Sanatın ve kül-
türün hayatımızdaki yerinin umut, birlik
ve beraberlik olduğunu sağlıklı günlerde
daha iyi anlayacağımıza inanıyorum”
dedi.

Canı yürekten inanıyorum

"Özdemir Erdoğan’ı Sultanbeyli’de ağır-
lamaktan da büyük mutluluk duyuyoruz"
diyen Başkan Keskin, "Bir süredir uzak
kaldığımız, sizler olmadan bu koltukların
öksüz olduğu merkezimizde kültür sanat
sezonunu müziğimizin usta ismi Özde-
mir Erdoğan’la açıyoruz. Kültür ve sanat
hayatımıza çok önemli katkılarda bulu-
nan ve özgün eserleriyle ülkemizin bir de-
ğeri olan Özdemir Erdoğan’ı
Sultanbeyli’de ağırlamaktan da büyük
mutluluk duyuyoruz. Kültüre, sanata,
müziğe ve edebiyata yapılan her yatırımı
geleceğe yapılan yatırım olarak görüyo-
ruz. Çünkü biliyoruz ki sanat, tutkunun,
aşkın, sevdanın, aidiyetin ve estetiğin kal-
bidir. Bin yıldır ev sahibi olduğumuz bu
toprakların, Anadolu’nun birlik ve bera-
berliği işte bu eşsiz kültür ve sanat biriki-
mimizdir. Bu muhabbet ikliminin
önümüzdeki yıllarda artacağına canı yü-

rekten inanıyorum” diye konuştu.

Pandemi kurallarına uyuldu

"60 yıldır sahnedeyim ama şu an ilk defa
sahneye çıkıyormuş gibi heyecanlı hisse-
diyorum" diyen Özdemir Erdoğan ise
“Sultanbeyli kültür sanat sezonunun açı-
lışında bir aradayız. Son konserimi
Mart’ta gerçekleştirmiştim. 60 yıldır sah-
nedeyim ama şu an ilk defa sahneye çıkı-
yormuş gibi heyecanlıyım. Konser alanı
pandemi kurallarına uygun şekilde hazır-
lanmış. Pandemi sürecinde vatandaşları-
mız kendilerine dikkat etmeli” ifadelerini
kullandı. DHA

Sultanbeyli’de 2020- 2021 kültür sanat sezonu müzisyen Özdemir Erdoğan’ın konseriyle başladı. Muhsin
Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen konser sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı

İşletmeler için
mobil uygulama
İstanbul'da iki genç girişimci pandemi
nedeniyle işleri azalan küçük
işletmeler için mobil uygulama
hazırladı. İnternet altyapısı olmayan
küçük işletmeler için hazırlanan 
uygulama sayesinde mahalle esnafı da
online satış dünyasında katıldı

Pandemi nedeniyle pek çok
vatandaş internet üzerinden
alışverişi tercih etti. Hal böyle

olunca semt mahallerinde satış yapan
ve internet üzerinden satış yapmayan
küçük işletmelerin bu süreçte satışları
azaldı. Bu durumu fark eden iki genç
girişimci Emir Emad ve Hiram Sel,
küçük işletmelerin kullanabileceği bir
mobil uygulama hazırladı. Uygulama
sayesinde çevredeki küçük işletmeleri
gören vatandaşlar mahallerindeki dük-
kanlardan alışveriş yapabiliyor.

Esnaf yalnız kaldı

Hazırladıkları uygulamayı anlatan Emir
Emad, “Pandemide esnafımızın çok
yalnız kaldığını fark ettik. Daha sonra
bu fikir aklımıza geldi üzerinde çalıştık
ve küçük esnafa yönelik uygulama yap-
tık. Konum bazlı etrafta hangi esnaflar
varsa size gösteriyor. İsterseniz mesaja
atıyorsunuz, isterseniz arayabiliyorsu-
nuz. Uygulamaya üye olduktan sonra
mağaza bilgilerini giriyor daha sonra
biz devreye giriyoruz. Esnafların dijitale
dahil olabilmesi için web sitesi kurması,
uygulama yapması gerekiyor. Bu çok
uzun bir süreç ve maliyetli" dedi. Hiram
Sel de uygulama sayesinde sadece işlet-
melere değil, evde kendi imkanları ile
üretim yapan kişilere de imkan tanıdık-
larını belirterek, “Evde kendi tişörtlerini
yapanlar, börek yapanlar var. Onların
da dijitale girmesi gerekiyor çünkü pan-
demi hala devam ediyor. Her şey de di-
jitale geçtiği için onların da girişimlerini
dijitale taşıyıp yardımcı oluyoruz.  Biz
de pandemi sürecinde işlerimizi kaybet-
tik ve herkesin de dijitale geçtiğini görü-
yoruz. Tüketicinin de dijitale
güvendiğini görünce hem evinde hem
dükkanında olan kişileri bu yüzden diji-
tale yönlendirmek istedik" diye konuştu.

Torunları öğretti

Uygulamayı kullanan 67 yaşındaki
manav Dursun Başpınar “ İlk başlarda
uygulamayı kullanırken zorlandım.
Daha sonra torunlarım gösterdi öğren-
dim. Siparişleri almaya başladım. Müş-
teriler memnun, biz memnunuz.
Pandemi döneminde çok zorlandık. İn-
sanlar gelemedi, bizi arayıp sipariş ver-
diler. Biz de denedik, memnun kaldık.
Ürünlerin fotoğraflarını yüklüyorum,
müşteriler oradan görüp sipariş veriyor.
Pandemi geçse de kullanamaya devam
edeceğiz" dedi. Şarküteri ürünleri satan
Doğan Ağraş ise “20 yaş altı ve 65 yaş
üzeri sokağa çıkamadığı için evden si-
pariş vermeye başladı. Biz bunu yap-
maya başladığımız zaman
satışlarımızın arttığı gördük. Bu şekilde
hem hijyen açısından hem ekonomik
olarak pandemi sürecini atlatabildik.
İlerleyen günlerde bu talebi dijital or-
tamda daha da ileriye taşımak istiyoruz.
Mahallemizdeki müşterilerimize iste-
dikleri her ürünü hemen götürebiliyo-
ruz" diye konuştu. DHA

Toplu taşımaya
sıkı denetim
İstanbul'da hızla artan koronavirüs vaka
sayıları ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
uyarılarının ardından koronavirüs tedbirleri
kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik
birçok noktada denetim yapıldı. Denetimlerde
fazla yolcu taşıyan sürücülere ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Esen-
yurt, beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Ümraniye,

beşiktaş, Maltepe ilçelerinde kontrol noktalarında toplu
taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.
Fatih, adnan Menderes bulvarı üzerinde durdurulan
araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaş-
ların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uy-
madığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ekipler,
araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe,
maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi. 

Ceza kesildi

Kadıköy'de denetimler sırasında ekipler yolcu minibü-
sünü durdurdu. Ekiplerin yaptığı incelemede minibüs
sürücüsü berkan b.'nin cezaevinden izinli çıktığı, aracı
kullanma belgesinin olmadığı ve aracın trafik muayene-
sinin süresinin geçmesi nedeniyle araç trafikten men
edildi. araçtaki yolcular başka araçlara bindirilerek gön-
derildi. Durdurulan başka bir minibüs sürücüsüne de
fazladan 3 yolcu aldığı için ceza kesildi. Ekiplerin dene-
timleri devam ediyor. DHa

İBB Şehir Tiyatroları Müdürü Ceyhun Ünlü proje hakkında, "Eski dekorlarımız, kullanılamayacak durumda olan ahşap
malzemelerimiz marangozhane atölyemizde, ustalarımızın hünerli ellerinde kuşlar için yuvaya dönüşüyor” dedi.
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FERISTAHIN GELSE
BIZI SUSTURAMAZ!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, toplatılan “FETÖ’nün Siyasi Ayağı” adlı 
kitapçık konusunda çok sert konuştu. FETÖ'nün siyasi ayağının gizlendiğini savunan
Kılıçdaroğlu, "Bu kitap toplatmalar ne zamandan beri böyle. Darbe dönemlerinde olur.
Şimdi 20 Temmuz sivil darbesinden sonra yapıyorlar. Zannediyorlar ki bunu
topladığımız zaman Kılıçdaroğlu susacak. Senin feriştahın gelse bizi susturamaz" dedi

P artisinin grup toplantısında
konuşan CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun İstanbul Valiliği koor-
dinesindeki pandemi toplantısına
çağrılmamasını eleştrdi. "İstanbul için
bir toplantı yapılıyor. İstanbul Büyük-
şehir Belediye Başkanı davet edilmi-
yor. Niçin? Bir sindirememişlik var
burada. Başarıyı sindiremiyorlar. Yani
demokrasiyi sindiremiyorlar" diyen
Kılıçdaroğlu, "Valiler gerekçe uydur-
maz. Gerekçe uyduracak bir pozis-
yona düştüysen kusura bakma sen
vali değilsin. Koltuk için onurunu
satan vali olmaz. Korkak adamdan
vali olmaz. Vali dediğin cesur olur, di-
rayetli olur! Ekrem İmamoğlu gör-
evini yaparken bunlar AKP’li hizmet
götürmeyelim dedi mi? Asla demedi.
O büyükşehir belediye başkanı senin
de büyükşehir belediye başkanındır.
Demokrasiye inanacaksın, demokra-
sinin gereğini yapacaksın" ifadelerini-
kullandı. 

Ahlakın gereğini yapacaksın

İsim vermeden İstanbul Valisini eleş-

tirmeye devam eden Kılıçdaroğlu,
"Her şeyden daha önemlisi ahlakın
gereğini yapacaksın. Ben Saray’ın va-
lisiyim diyorsan aracına Türk bayrağı
değil AKP’nin bayrağını takacaksın.
Ben valileri devletin valisi olarak gör-
mek istiyorum! Her görüşten insanın
sorunlarını dinleyen bir kişi olarak
görmek istiyorum. Vali bu değeri mut-
laka bilmeli. Valiler gerekçe uydur-
maz. Gerekçe uyduracak bir
pozisyona düştüysen kusura bakma
sen vali değilsin" diye konuştu. 

1.5 milyon aşıyı Hollanda aldı

Aşı konusunda eleştirilerini sürdüren
Kılıçdaroğlu, "Aşı ithal edeceksiniz,11
Eylül’de dilekçe veriyorsunuz.14
Ekim’de aşılar başka yere gitti deni-
yor. Böyle bir devlet yönetimi olmaz.
Bunu özellikle AK Parti’ye oy veren
vatandaşlara söylüyorum. Referan-
dumda da evet oyu verdi o vatandaş-
ların büyük bir kısmı. 1.5 milyon aşıyı
biz alamadık, Hollanda aldı. Hani
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Siste-
mi'ne geçilince hızlı hareket edilecekti,
bürokratların bile esamesi okunmu-
yor. Devletin adaletle yönetilmesi ge-

rekir. O yüzden Devlet Ana deriz,
baba değil" dedi. 

Bu memlekete sevdalıyız

Toplatılan “FETÖ’nün Siyasi Ayağı”
adlı kitapçık konusunda çok sert ko-
nuşan CHP Lideri, "FETÖ’nün siyasi
ayağı nerede? Onu gizliyorlar. İyi ki
bu memlekette CHP var. Çıkardık
FETÖ’nün siyasi ayağı. Neler var,
MGK kararı var. Halkı kin ve nefrete
yönlendiriyormuş… Erdoğan’ın açık-
lamaları, diğerlerinin açıklamaları,
MİT’in FETÖ’yü eski yıllardan beri
izlediğinin belgesi var. FETÖ’nün si-
yasi ayağı kimdir? Devletin kılcal da-
marlarına ve en kritik noktalarına
yerleştiren kişi FETÖ’nün siyasi aya-
ğıdır bu kadar basit. FETÖ’nün siyasi
ayağının bir numaralı sorumlusunun
Saray’da oturduğunu herkes biliyor.
Bu kitap toplatmalar ne zamandan
beri böyle. Darbe dönemlerinde olur.
Şimdi 20 Temmuz sivil darbesinden
sonra yapıyorlar. Zannediyorlar ki
bunu topladığımız zaman Kılıçda-
roğlu susacak. Senin feriştahın gelse
bizi susturamaz. Biz bu memlekete
sevdalıyız" diye meydan okudu. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da bir servisçiyle arasında geçen diya-
loga değinen Kılıçdaroğlu, "Erdoğan yemin etti tarafsız olacağım diye. Na-
musu ve şerefi üzerine yemin etti. Yemin ederken herhalde bir ayağını
kaldırmıştır. Bayrağı taşıyorsan tarafsız olacaksın! Malatya’ya gitti Erdoğan.
Servisçiler Odası Başkanı, O da AK Partili. Saygı duyuyorum. “Esnaf olarak
müjde bekliyoruz” diyor. Erdoğan “Ne müjdesi ben müjde verdim zaten”
diyor. Başkan senin kulağın duymuyor mu, koskoca Erdoğan size ne müjde-
ler vermiş farkında değilsiniz! Askıda ekmek uygulaması başladı. Ekmek
götüremiyorsan git oradan ekmeği al evine götür. Başkan devam ediyor,
“İşsiziz, evimize ekmek götüremiyoruz” diyor. “Bu bana çok abartılı geldi'
diyor Erdoğan, “Şu keyif çayını iç, keyfine bak” diyor. Servisçi takım tutar
gibi parti tutarsa bu sonuca katlanacak. ‘Benim aldığım vergiler çiftçi, as-
gari ücretli için değil, müteahhit için harcanıyorsa ben de onu harcarım,
oyumu vermem’ demelisin. İşte o zaman saygın yurttaş olursun" dedi. Erdo-
ğan'ın Fransız malları için yaptığı boykot çağrısını da eleştiren Kılıçdaroğlu,
"Vatandaşta Fransız malı alacak hal mi kaldı? Askıda ekmek diyorsun.
Adama ekmek gösteriyorsun. Sonra da Fransız mallarını boyk edeceğiz di-
yorsun. Sen uygularsın, Saray sosyetesi uygular. Sanki servisçi esnafı akşam
eve gidince eşine bir şişe Fransız parfümü götürüyor… Adam ekmek bula-
mıyor ekmek… Saray sosyetesi uygulasın, Fransız uçakları var. Hemen sat-
sın. Emine Hanım’ın (Erdoğan) 50 bin euroluk bir çantası var onu da
Saray’ın bahçesinde yaksın" dedi. 

EMİNE HANIM ÇANTASINI YAKSIN

MEĞER DÜŞMAN
KESiLMiŞLER!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başlattığı askıda ekmek kampanyasını eleştirenlere yanıt
verdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Biz ekmek dedikçe, ekmeksizler topyekûn
saldırıyor. Meğer ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de bundan haberimiz olmamış" dedi.

MHPGenel Başkanı Dev-
let Bahçeli TBMM’de
grup toplantısında parti-

lilere seslendi. Bahçeli konuşmasına
hayatını kaybeden Prof. Dr. Osman
Durmuş’u anarak başladı. Dur-
muş’un vefatıyla ilgili konuştuğu sı-
rada Bahçeli’nin sesinin titrediği ve
gözlerinin dolduğu görüldü. Konuş-
masında Cumhuriyet’in 97’inci ku-
ruluş yıl dönümü,
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sitemi,
ABD ve Fransa ile yaşanan diploma-
tik gerilim gibi pek çok konuya deği-
nen MHP lideri Bahçeli’nin
hedefinde ise partisinin ‘Askıda
Ekmek’ kampanyasını eleştiren mu-
halefet partileri vardı.

Tarih birdir ve bütündür

"Türk milliyetçileri olarak Türkiye
Cumhuriyeti'nin kuruluşuna tutarlı
ve tafsilatlı bir tarih şuuruyla bakıyor,
bu şekilde yorumluyoruz. Maziye
önem vermemiz, özlem ve hürmet
duymamız, bugüne yönelik bir
memnuniyetsizlik hali veya bir mah-
rumiyet halsizliği olarak okunmama-
lıdır" diyen Bahçeli, "Gerçekçi olmak
lazım gelirse, biz saadet ve selameti
geçmişimizin sayfalarında değil, onu
her seviyede aşma başarısı ve bece-
risi göstermiş bir istikbal yükselişinde
görüyoruz. Ancak geçmiş bazen ge-
leceği perdeleyecek kadar gözlerimizi
kamaştırabilir, hatta gerçeklerden
kopartabilir. Bu durum bir ha-
maset çıkmazıdır. Unutmayalım
ki, zaman tünelinden geçip bu-
güne ulaşan, hatta karmaşıkla-
şıp yeni boyutlar kazanan her
neviden sorunu dünün il-
hamıyla, bugünün im-
kânlarıyla çözmekten
başka seçeneğimiz
yoktur. Türkiye
Cumhuriyeti'nin
kuruluş yıllarını
şuurla idrak
edemeyenler
için yanlışa
düşmek, çe-
lişkide bo-
calamak,
değişime ve

gelişime direnç göstermek kaçınıl-
mazdır. Bizim tarih anlayışımız
devri, coğrafya algımız dönemsel de-
ğildir. Tarih ve coğrafyaya baktığı-
mızda gördüğümüz dağınık
parçalardan, birbirinden kopuk pay-
dalardan müteşekkil bir yapı da de-
ğildir. Tarih birdir ve bütündür, adı
da Türk tarihidir. Coğrafya birdir ve
bellidir, adı da Türk vatanıdır" ifade-
lerini kullandı. 

Sorunlara neşter vuruldu

Konuşmasını, "Cumhuriyet'in yü-
züncü yıldönümüne üç yıllık bir süre
kala, Türkiye'nin yükseliş çabası her
tür engellemeye rağmen kararlılıkla
devam etmektedir" şeklinde sürdüren
Bahçeli, "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı
hür, istikbali hür Türk milleti, devle-
tin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü-
tünlüğüne toz kondurmama
azmindedir. Özellikle Cumhurbaş-
kanlığı Hükümet Sistemi'nin muhar-
rik ve muhkem vasfıyla Türkiye
Cumhuriyeti prangalarını kırmış,
kronik sorunlarına neşter vurmuştur.
Cumhur ile Cumhuriyet ayrılmamak
üzere kucaklaşmıştır. Geçmiş ile ge-
lecek, ülke ile ülkü, tarih ile
coğrafya, akıl ile duygu,

duruş ile yükseliş
birleşmiş, bü-
tünleşmiş,

kenet-

lenmiştir. Devlete hakim olan güç ve
yetki kargaşası sonlanmıştır. Başka-
larının ağzına bakan değil baktıran,
onun bunun kirli senaryolarına
boyun eğen değil gerekirse boyun eğ-
diren, yeri gelirse kafa tutan bir kud-
ret sivrilmiş, bir kuvvet serpilmiştir"
açıklamasını yaptı. 

Topyekün saldırıyorlar

MHP'nin Askıda Ekmek Kampab-
yası;'nı eleştirenlere çıkışan Bahçeli,
"Bizim Askıda Ekmek Kampanya-
mızı eleştirenlerin alayı ümidini as-
lında sokağa bağlamıştır. Dış
saldırıların ve KOVİD-19 salgının
neden olduğu konjoktürel ekonomik
sorunları toplumsal zeminde daya-
nışma ve yardımlaşma ahlakıyla nis-
peten zayıflatma düşüncemiz
CHP'yi, İYİ Parti'yi, HDP'yi aynı
anda neden rahatsız etmiştir? Bunla-
rın nimeti, helal lokmayı kötüleme
densizliğini nasıl anlayalım? Nasıl
anlatalım? Biz ekmek dedikçe, ek-
meksizler topyekûn saldırıyor. Meğer
ekmeğe düşman kesilmişler, bizim de
bundan haberimiz olmamış. Dünya-
nın her ülkesinde, her yerinde muh-
taçlık yaşayan, temel ihtiyaçlarını
teminde zorluk çeken, mesela

ekmek alamayan, ekmeğe ula-
şamayan insanlar vardır ve
bilinmektedir. Zilletin yük-
sek voltajına çarpılanlara
sesleniyorum; nasıl olsa
ekmek derdiniz yok, ek-
meğinin peşinde olan va-
tandaşlarımızla ilgili bir

kaygınız yok. İşleriniz tıkı-
rında, küpünüz dolu, keseniz

şişkin, keyfinize diyecek yok"
ifadelerini kullandı. 

Mustafa Sarıgül
DSP’den ayrıldı
31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP'den 
istifa edip DSP'ye katılan Mustafa Sarıgül,
yeni parti kurma çalışmaları kapsamında
DSP'den de ayrıldı. Sarıgül ayrılık haberini
sosyalş medya hesabından duyurdu

KURUCUSU olduğu Türkiye Değişim Ha-
reketi'ni siyasi bir partiye dönüştürmek
için çalışmalarını hızlandıran Mustafa

Sarıgül, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde Cumhuri-
yet Halk Partisi’nden (CHP) istifa ederek katıldığı
Demokratik Sol Parti’den (DSP) de ayrıldı. Sarıgül
ayrılık haberini Twitter hesabından ‘Kalplerimiz Tür-
kiye İçin Atacak’ paylaşımıyla duyurdu. 

Büyük bir göreve çıkıyorum

Sarıgül yayınladığı paylaşımda, "Tarihi bir döne-
meçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak
üzere; bugün büyük bir göreve çıkıyorum. Ülkemizi
her cephede içine düştüğü ağır buhrandan çıkarıp
yeniden şahlandırmak amacıyla; Ecevit'imizin barışa
ve umuda yolladığı güvercinler gibi ; Baba ocağın-
dan askere uğurlanan bir gencin duygularıyla Demo-
kratik Sol Parti'den ayrılıyorum. Bu yolculuğun zor
ve çileli olduğunun; naza, bahaneye ve yorgunluğa
yer olmadığının bilincindeyim.
Bu yolculukta Ecevit'imizin kurduğu Demokratik Sol
Parti'nin ilkeleri ve kendisini ülkesine adamış kadro-
ları hep kalbimde olacak “İnançlara saygılı laiklik”,
“hakça paylaşım” ve ulusal birliğimizin vazgeçilmez-
liği” çerçevesinde; ‘seçkinlerin değil halkın Karaoğ-
lan'ı olmanın yüceliğini bilerek yürüyeceğim.
Demokratik Sol Parti'nin Genel Başkanı Önder Ak-
sakal başta olmak üzere, İstanbul İl Başkanımız
Sayın Çiğdem Mercan, tüm il ve ilçe başkanlarımız,
belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz
ve tüm teşkilatlarda görev alan tüm kardeşlerim beni
her zaman bağırlarına bastılar. Onların her birine
ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. 

Özdağ'ın ihracı 
için ıslak imza 
İYİ Parti'de 81 il başkanı, İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ'ın ihracı için genel merkeze dilekçe verdi. İYİ
Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "İl başkanları
bugün kendileri bizzat ıslak imzalarını teslim etmek
için genel merkezimize gelmiştir" dedi

İYİ PARTİ’dE İstanbul Milletvekili Ümit Öz-
dağ'ın İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’ya
yönelik 'FETÖ'cü' suçlamasının ardından 81

il başkanı, dilekçelerini teslim etmeden önce genel
merkez önünde açıklama yaptı. İl başkanları adına ko-
nuşan Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, "Ülkenin gün-
demi bu kadar yoğunken, üzülerek şahitlik ediyoruz ki
son bir haftadır farklı gündemlerle vatandaşımızın so-
runları bertaraf edilmeye çalışılmaktadır. Bizler adımız
gibi 'iyi' olmak zorundayız. İYİ Parti ailesi olarak İstanbul
İl Başkanımıza yapılan bu haksız saldırıya karşı, tüm il
başkanlarımız da burada, bir irade beyanını ortaya koy-
mak için buradayız. İl başkanları bugün kendileri bizzat
ıslak imzalarını teslim etmek için genel merkezimize
gelmiştir. Genel sekreterliğimize ıslak imzaları teslim
edeceğiz" dedi.

Islak imzalar burada

Bu süreçte il başkanına ve bundan sonraki olacak olay-
lara karşı bir irade beyanı ortaya koyduklarını söyleyen
Öztürk, "Şu anda yaklaşık 80 il başkanımızın ıslak imza-
ları buradadır. Sayın Kavuncu da genel sekreterliğe
ıslak imzasını veriyor. İrade beyanımız; memleketimizin
gündemi çok yoğunken, genel başkanımız Anadolu'yu
karış karış gezerken vatandaşın feryadına asla ve asla
bizler kulak tıkayamayız. Vatandaşa tüm gönlümüzü ve
yüreğimizi açmışken bu süreçte partimizin yıpratılma-
sına müsaade edemeyeceğimiz için disiplin kuruluna
ve genel başkanımıza gerekli imza dilekçelerimizi ilet-
mek üzere buradayız" ifadelerini kullandı. Açıklamanın
ardından il başkanları, Ümit Özdağ'ın ihracını isteyen di-
lekçelerini genel merkeze teslim etti. dHA

Nefret suçu 
damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK
gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, "Bu
çağ maalesef nefret suçlarının giderek damga
vurduğu bir çağ. Peygamber efendimize hakaret
edenleri bu hakaretle baş başa bırakıyoruz" dedi

AK Parti Söz-
cüsü Ömer
Çelik, Azerbay-

can Ermenistan savaşına
değinerek, "Haksız ve hu-
kuksuz saldırı karşısında
Azerbaycan'ın ortaya koy-
duğu vatan savunması
tüm safhalarıyla izlediği-
miz bir süreç olarak
devam ediyor. Bir yöntem
olarak bazıları ateşkes
mekanizmasını kullan-
maya çalıştılar. Ateşkes
Ermeniler tarafından
hemen ihlal edildi. Böy-
lece bir kere daha Erme-
nistan'ın diplomasi, siyasi
müzakere istemeyen, sal-
dırganlıkla işi bitirmek isteyen taraf olduğu görüldü.
23 Ekim itibarıyla Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivil
yerleşim yerlerine saldırması sonucunda 63 sivil ha-
yatını kaybetti, 219 Azerbaycan Türkü kardeşimiz ya-
ralandı. Bizim açımızdan Azerbaycan'ın toprak
bütünlüğü kırmızı çizgimizdir" dedi. 

Kapımız her zaman açık

Akdeniz'de yaşanan tartışmaları da değinen Çelik,
"Şu anda Oruç Reis 25 Ekim -4 Kasım sismik araş-
tırma icra edeceği bir bölge söz konusu. Burası Yuna-
nistan'a 440, ülkemize ise 130 km uzaklıktadır.
Uluslararası hukukun işaret ettiği gibi Türkiye hukuki
temelde haklarını savunmaktadır. Yunanistan ise
maksimalist tezlerin peşinden koşmaktadır. Müzake-
reler söz konusu oluyor zaman zaman. Sahada fiili bir
durum yaratmak gibi bir tutumdan söz ederse Yuna-
nistan, müzakere kapımız her zaman açıktır" ifadele-
rini kullandı. 

Gerilimi tırmandırıyor

Fransa ve Türkiye arasında yaşanan tartışmaları da
değerlendiren Çelik, "Gerilimi tırmandırma politikası
izliyor her seferinde Macron. Macron zaman zaman
konuşmalarında "Ben Sn. Erdoğan'ı uyardım" gibisin-
den cümleler kuruyor. Bu cümlelerin hiçbirisi doğru
değil. Macron Sn. Cumhurbaşkanımıza hiçbir zaman
o cümleleri kurmamıştır, kuramaz. Cumhurbaşkanı-
mızı kapalı veya açık bir ortamda uyaramaz. Mac-
ron'un Libya'daki politikası çöktükten sonra Türkiye'yi
ve Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir tutum içerisine
giriyor. Bu çağ maalesef nefret suçlarının giderek
damga vurduğu bir çağ. Peygamber efendimize ha-
karet edenleri bu hakaretle baş başa bırakıyoruz"
dedi. 

Kemal 
Kılıçdaroğlu

Devlet 
Bahçeli



Cumhuriyetin 97.
kuruluş yıl dönümü
kutlamaları kapsa-

mında Sarıyer Belediyesi ta-
rafından hazırlanan
programda “Üreten Cumhu-
riyet Kadınları” ödüllerini
bütün kadınlar adına aldı.
Törende bir konuşma yapan
Başkan Genç’in, “Cumhuri-
yet, en çok kadını sevdi, kadın
da Cumhuriyeti” cümlesi sa-
londan alkış aldı. 2016 yı-
lında hizmet vermeye
başladığı mesleğinde hasarlı
araba alım - satımı yapan
Çaylan, “İşimle alakalı yap-
mış olduğum yazışmalarda

bana genelde “abi” diye hitap
ediyorlar. Amaç zoru başar-
maktı ve sanırım ben bunu
başardım” dedi. Çaylan
evinde zaman geçir diyenlere
inat geçimini Atatürk Oto Sa-
nayi’de çalışarak kazanıyor.

Mikrokredi ile 
hayatım değişti

Oğlunu kaybettikten sonra
mikrokredi ile hayata tutunan
Şengül Serenler, “Bir oğlumu
kaybettim ama başka çocuk-
larım vardı, çalışmam gereki-
yordu. Sarıyer Belediyesinin
mikrokredi afişini gördüm.
Benim dünyam o gün de-

ğişti” diye-
rek başladığı
sözlerini şöyle
sürdürüyor:
“Bu kermesler ve
mikrokredi saye-
sinde ayaklarımın
üstünde durmayı ba-
şardım. Yaptığımız ça-
lışmalarla Sarıyer'de en
az 200 kadın arkamdan
geldi. Pandemi döneminde
3 tane kermes açtı Sarıyer
Belediyesi.  Kalabalıklara 
giremediğimiz bu dönemde
kermesler hem bize hem de
Sarıyer halkına çok iyi geldi.
Projede emeği geçen herkese
çok teşekkür ediyorum."
Ödülleri alanlar ise meslekle-
riyle birlikte şu isimler oldu:
Balıkçılık Nejla Yazıcı, Mid-
yecilik Filiz Tampa, Çifçilik
Elif Berber ve Emine Berber,
Mikro kredi çalışanları
Cansu Okatan ve Şengül Se-
venler, Öğretmenler Bilge
Özgür ve Birsen Özcan,
Muhtarlar Şeyda Üst ve Nur-
can Kocaer, Meclis Üyeleri
Melendiz Dalyan ve Ayşe
Ağma, Tamir Ustası Nuray
Çaylan, Restaurant Çalışanı
Ve Pasta Ustaları Nihal Yıl-
maz ve Munise Kavsara,
Benzin İstasyonu Çalışanı
Merve Akçay ve Asuman
Tankut.
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Kadın erkek ilişkileri aynı bir terazi gibidir. 
Kantarın bir tarafında kendi benliğimizi kaybetmeden, 
diğer tarafında ‘biz’ olarak dengede kalabilmektir.

D eğerli dostlar,
Bir ilişkide, karşı cinsle bir yandan
duygusal yakınlık kurmaya çalışırken,

diğer yandan da bağımsız bir birey olma yo-
lunda kararlı ve istekli bir şekilde yürüyebilmek,
en ideal yollardan biridir. Ancak, son derece
güçlü duygular yaşadığımız böyle bir ilişkide, bu
duygulara ve karşı cinse teslim olmadan, hem
kendi ‘ben’imizi koruyup, hem ‘biz’ olabilmek
çok da kolay olmayabilir. Kendi ilişkilerimizden
yola çıkarak bir düşünelim. Karşımızdaki mutlu
olsun diye belki de kaç kere isteklerimizi ötele-
dik ya da aman tartışma çıkmasın diyerek kaç

kere sorunları görmezden geldik? Kim bilir kaç
kere kendi kendimize ‘Ben kimim?’ diye sorduk.
Biz yaklaşmaya, onarmaya çalıştıkça, kaç kere
yalnız bırakıldık? Kısacası kaç kere ben olmayı
unuttuk? Tüm bu cevapsız kalmış sorulara rağ-
men işleri tersine çevirebilmek her zaman müm-
kün. ‘Ama nasıl?’ sorusunu duyar gibiyim. Bun
cevabı, öncelikle ‘ben’ olabilmeyi öğrenmekten,
sonra da duygusal özgürleşmeyi keşfetmekten
geçer. O zaman gelin önce duygusal özgürleş-
meyi tanımlayarak başlayalım işe.

Duygusal özgürleşme ne demek? 

Duygu ve düşüncelerimizi dengede yönete-
bilme becerisini edinebildiğimiz an, duygusal öz-
gürleşmemizi gerçekleştirmiş oluruz. Bunun için

insanları oldukları gibi kabul edebilmek, kendi
sınırlarını iyi çizebilmek, korkularını yenebil-
mek, sorunlarla yüzleşebilmek gibi bir çok kişi-
sel gelişim becerisini geliştirmek gerekir.
Duygusal özgürleşmenin ne demek olduğu hak-
kında kısa bir bilgi edinlediğimizde göre gelin
bir de duygusal özgürleşme ile biz olma arasın-
daki bağlantıya bakalım.

Duygusal özgürleşerek nasıl ‘biz’ olabilirz?

Uzun yıllardır evli ve mutlu olan bir çift ar-
kadaşıma bunun sırrının ne olduğunu sordu-
ğumda, saçlarına ak düşmüş, yüzlerinde çizgiler
oluşmuş bu tatlı çiftin, sorumu cevaplarken bile

birbirlerinin gözlerinin içine nasıl sevgi ve şefkat
ile baktıklarını fark ettim. Mutlu ve huzurlu ev-
liklerinin sırrını, birbirlerine bağlı ama bağımlı
olmadan ve birbirlerini çok severken aynı za-
manda bireysel özgürlüklerine de saygı duyarak
yaşadıkları şeklinde açıklamışlardı. O an, uzun
yıllardır evli olup, ilk baştan beri bireysel özgür-
leşmelerine saygı göstermeyen başka bir çift ar-
kadaşımın ilişkisi aklıma geldi. Yıllardır ne
kadar da mutsuzlardı. Hem kendileri, hem ço-
cukları, hem aileleri. Bu çiftin mutsuzluğu her-
kese sirayet etmişti sanki. Her iki çiftin de
ilşkilerini kendimce değerlendirdiğimde, sanırım
mutlu bir ilişkide kilit nokta, ilişkinin büyüyebil-
mesi. Büyüyen ilişki, içindeki insanları da mo-
tive ediyor. Sadece iki kişiyi motive etmekle  de
kalmıyor; çocukları, aileleri, arkadaşları, kısa-
cası içinde bulunduğu topluma fayda 
sağlayabiliyor. 

Özetle; eğer ‘ben’ kalma ile ‘biz’ olabilme
arasında ki dengeyi keşfedebilirsek, bu, o haya-

lini kurduğumuz, mutlu, doyumlu, sağlıklı ilişki-
den çok da uzak olmadığımızı gösterir. Hadi son
olarak bir kaç öneri de bulunalım.

Neler yapabiliriz? 
- Anı yaşamalıyız! Burada ve şimdiye odak-

lanmalıyız. Tüm duygu ve koşulları şefkatle ku-
caklamayı denemeliyiz.

- Zihnimizi geçmiş yargılarla, gelecek kaygı-
ları arasında çatışırken yakalarsak, kısa nefes
çalışmaları ile sakinleşmeye çalışabiliriz.

- Kendi hobilerimize, kendi arkadaşlarımıza,
kendi işlerimize odaklanmalıyız. Partnerimizin
değil kendi tutku ve hedeflerinizin peşinden 
koşmalıyız.

- Partnerimizle kaliteli vakit geçirmeye, anla-
şılır bir iletişim dili oluşturmaya, birlikte eğlen-
meye ve sağlıklı bir bağ kurmaya gayret
ettmeliyiz.

- Sevmeli, sevilmeliyiz. ‘Ben’ kalarak ‘Biz’
olabilmeliyiz. İşte bütün mesele bu!

Sevgiyle.

‘Ben’ kalarak ‘biz’ olabilmek;
İşte bütün mesele bu! Pınar HOLT 

İ stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu, te-
davi gördüğü hastaneden bir

video paylaşarak, yarın açılacak Me-
cidiyeköy – Mahmutbey Metrosu ile
ilgili bir müjde açıkladı. "Öncelikle he-
pinize sevgi ve saygılarımı gönderiyo-
rum. Salgın sürecinde kendinizi
sakınmaya özen gösterin. Bugün has-
tanedeki 4. Günüm, her şey olumlu
yönde gidiyor. Çok iyi hissediyorum.
Tek üzüntüm sizlerden uzak kalmak"
diyen İmamoğlu, "Sevgili İstanbullu-
lar; güzel kentimiz için çok önemli bir
proje olan Mecidiyeköy-Mahmutbey
Metro Hattı’nı tamamen bitirdik. 3

aydır gerçekleştirdiğimiz deneme sü-
rüşleri problemsiz geçti. Bu hattın açı-
lış törenini 28 Ekim’de yapacağımızı
çok önceden duyurmuştuk. Hasta-
nede olmam hasebiyle açılış töreni-
mizi erteledik ama metromuzun
hizmete girmesini ertelemiyoruz" ifa-
delerini kullandı. 

Önce 2 gün dendi

Bugün saat 12:00 itibarıyla Mecidiye-
köy-Mahmutbey Metrosu'nun İstan-
bulluların hizmetinde olacağını
söyleyen İmamoğlu, "Arkadaşlarımız
daha önce 2 günlük bir ücretsiz kulla-
nım planlamışlardı. Düşündüm ve bu

hattın 10 gün boyunca İstanbullulara
ücretsiz kullandırılması gerektiğine
karar verdim. Evet, bu hat alışkanlık
yapsın diye 10 gün boyunca ücretsiz
olacak. Hayırlı uğurlu olsun. Kıymetli
İstanbullular; burada bir teşekkürü de
İBB’nin önceki yönetimlerine yapmak
istiyorum. Çünkü bu hattın kaba in-
şaatı önceki dönemde bitirildi. Elek-
tromanyetik sistemlerinin de yapım
işlerini tamamladık. Eğer bir tören ya-
pabilseydik, bu hatta hizmeti geçmiş
önceki başkanlarımızı da davet etmiş-
tik, kurdelemizi beraber kesecektik.
Kısmet değilmiş. Tabi bu hattın bir de
devamı var. Mecidiyeköy-Beşiktaş-

Kabataş. Beşiktaş istasyonunda ar-
keolojik çalışmalar uzun süredir
devam ediyor. Kabataş’ta da Mart
ayından beri arkeolojik çalışmalar
başladı. Diğer tünel ve istasyonlarda
ise inşaat çalışmaları sürüyor. Hedefi-
miz bu kısmı da 2022 yılının ilk 6 ayı
içinde açmak" dedi. 

Yakında sefere başlayacak

Konuşmasını, "Bu yıl ve 2021, bizim
için daha önce durdurulmuş metro-
ları hizmete sokma yılı olacak" dşek-
linde sürdüren İmamoğlu, "Çok
yakında Eminönü-Alibeyköy Tram-
vayı sefere başlayacak. Sonra gelecek

yıl Rumeli Hisarüstü-Aşiyan Füni-
küleri devreye girecek. Ataköy-İki-
telli Metro Hattı’nın ilk bölümünü
de 2021’in ilk yarısında açacağız.
Ardında da yıl sonuna doğru Du-
dullu-Bostancı Metrosu hizmete
girecek. Yorulmadan çalışmaya
devam edeceğiz. Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu ülkemize
tekrar hayırlı olsun. Unutmayın,
28 Ekim Çarşamba günü saat
12:00’den itibaren 10 gün bo-
yunca ücretsiz olarak hizmeti-
nizde olacak. Hepinize sağlıklı
günler dilerim" açıklamasını
yaptı. 
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10 GUN
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METRO ILK
10 GUN
UCRETSIZ

METRO ILK
10 GUN
UCRETSIZ
İstanbulluların özlemle beklediği, Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz
metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu, bugün saat
12.00’de seferlerine başlıyor. Hastanede koronavirüs tedavisi süren
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce ilk 2 gün açıklanan
ücretsiz hizmet süresini 10 güne çıkarılacağını söyledi

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1244876)
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23. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO   : 2019/686 Esas                    19/10/2020 

KARAR NO : 2020/338

Davacı, CENNET ERDOĞAN ile Davalı, NÜFUS

MÜDÜRLÜĞÜ. arasında mahkememizde görül-

mekte olan Nüfus (Ad Ve Soyadı Düzeltilmesi

İstemli) davası nedeniyle;

DAVANIN KABULÜNE, 

Mardin İli, Kızıltepe İlçesi, Koçhisar Mah./ Köyü, 

Cilt No:3, Hane No:70 da nüfusa ka-

yıtlı,56893314076 T.C. Kimlik Nolu İbrahim  ve Hav-

le'den olma, 08/08/1992 Kızıltepe doğumlu davacı

CENNET ERDOĞAN'nın nüfus kayıtlarında "CEN-

NET" olan adının "HELİN" olarak DEĞİŞTİRİLME-

SİNE  karar verildiği ilan olunur. 

Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metro-
su’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-
Mahmutbey Metrosu, yaklaşık 3 milyona
yakın İstanbullunun yaşadığı 6 ilçeyi bir-
birine bağlayacak. 18 kilometre uzunlu-
ğunda ve 15 istasyondan oluşan hat,
İstanbul’un ikinci, Avrupa Yakası’nın ilk
tam otomatik sürücüsüz metrosu ola-
cak. Her istasyonda bir amir; her araçta
ise sürücüsüz metro acil müdahale
personelleri hazır bulunacak. Günde
352 sefer yapılacak hat, tek yönde sa-
atte 70 bin İstanbulluya hizmet verebi-
lecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek
hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma
kapasitesi ile dünyada 1. sırada yer
alıyor. İBB, hattın tasarım sürecinde bir
ilki hayata geçirerek, engelli vatandaş-
larla test sürüşü yaptı. Gelen talepler
doğrultusunda değişikliklerin yapıldığı
hattın tamamı, engelli erişimine yüzde
100 uygun hale getirildi.

İSTANBUL’UN 
İKİNCİ SÜRÜCÜSÜZ

METROSUMETRO ILK
10 GUN
UCRETSIZ

ÜRETEN KADINLAR ÖDÜL ALDI
Sarıyer Belediyesi ilçede en zor görevleri yapan üretici kadınlar
için 29 Ekim Cumhuriyet haftasında bir ödül töreni düzenledi.
Midyecilikten, balıkçılığa, çiftçilikten, tamir ustalığına kadar 
birbirinden zorlu  görevleri büyük bir başarı ile göğüsleyen
kadınlar ödüllerini Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi’nde aldıGönül Pazarı 

yüz güldürüyor
Kadın ve Güç Derneği (KADGÜÇDER) pandemi
sürecinde ekonomik şartlardan dolayı daha fazla
sıkıntı oluştuğu için ihtiyaç sahibi  ailelere  destek
olmak  amacıyla Gönül Pazarı altında pazarlar
kurarak yüzlerce kişinin gönlüne dokunuyor

Gönül Pazarı'yla birlikte vatandaşın derdine der-
man olmayı hedeflediklerini anlatan KADGÜÇDER
Başkanı Fatma Duman, “Her ay, mağdur ailelerin

ikamet ettiği bir mahallede, muhtarların vermiş olduğu kişi lis-
tesine göre  vatandaşlara haber verilerek, ücretsiz kurulan paza-
rımız; sunuma hazırlanıyor. Çeşitli firmalardan, fabrikalardan,
mağazalardan, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımızla
birlikte her çeşit giysi, ayakkabı, çanta, kaban, çocuk bebek vb
dahil tedarik ediliyor. Ayrıca ev eşyası, halı kilim, yorgan, perde,
mutfak gereçleri, oyuncak ve kırtasiye malzemelerini vb tedarik
edip pazarda sunum haline getirerek de mutlu oluyoruz” dedi.

İnsanlar mutlu olsun istiyoruz

İlk pazarlarını Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde açtıklarını
anlatan Duman, “Yakuplu Muhtarlığı'nın önderliğinde gerçek-
leştirdiğimiz  Gönül Pazarı oldu. Oradaki pazarımızda yaklaşık
700 kişiye ulaştık. İkincisini önümüzdeki hafta gerçekleştirmeyi
planladığımız bu paylaşım gününde hedefimiz daha fazla kişiyi
kucaklamak ve herkesi bir parça mutlu etmek. 
Ben özellikle bu yolda bizlere destek olup yanımızda bulunan
başta Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık’a,
Başkan Vekilimiz Serdal Mumcu’ya, meclis üyemiz Ebru
Çevik’ e, zabıta ekibine, Yakuplu  Yüksel Kol’a, her birine kal-
ben çok teşekkür ederim. BARIŞ KIŞ

pinarholt75@gmail.com
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GÜNDEM

Y aklaşık iki haftadır göz operasyonu ne-
deniyle geldiğim Adana’da hep bu konu
üzerine düşündüm.

Kimimiz için özgürlük, kimimiz için mut-
suzluk kaynağı, kimimiz için bir kaçış sayılan
yalnızlık, kimi zaman ruhlarımızı arındırdığı-
mız bir zaman dilimine denk düşüyor.

Aynı soyadı taşıyan yüzlerce akrabanın ya-
nında binlerce eş-dost, arkadaşın bulunduğu
bir metropolde, hele de üzerinize titreyen bir
ev sahibiniz varken, niye bu yalnızlık bunalımı
diyeceksiniz, biliyorum.

65 yaş sendromu bir tarafa, basit bir göz
operasyonu da olsa sonunda bir sıkıntı, bir be-
lirsizlik gelip ta yüreğinizin üzerine oturuyor.

Bunu en çok da 20 dakika süren operasyon
sırasında hiçbir acı duymadığınız halde çok
daha derin hissediyorsunuz.

Yeniden ve çok daha acımasız biçimde ha-
yatı ve kendinizi sorgulamaya başlıyorsunuz.

İşte o anın yalnızlığı bütün duygularınızı
esir alıyor.

Tahmin ediyorum, birçoğunuz anlam vere-
mediniz şimdi bu duygusal girişe.

Ülkede ekonomi iflas etmiş, açlık, işsizlik ve
yokluk yüzünden onlarca insan yaşamına son
veriyorken, üstüne üstlük bir küresel salgın yü-
zünden her gün yüzlerce insan ölüyor, yaşam
mücadelesi içindeyken kimi ne ilgilendirir
senin duygusal yalnızlığın! Dediğinizi duyar
gibi oluyorum.

Oysa gelişen tıbbın mucizesi bir akıllı mer-
cek sayesinde gözlük kullanmaya gerek olma-
dan çevreyi, insanları, dünyayı çok daha net,
berrak görebilme imkanı sağlamışken, şımarık
çocuklar gibi bu sızlanmak niye?

Doğaya yapılan kötülükleri, çevreye verilen
zararı görmesek de hissediyorduk.

Kirlenen siyaseti, kadın cinayetlerini, çocuk
istismarlarını görmek bile istemiyorduk.

Kadim dostlukları, vefa duygusunu yitireli
çok zaman oldu.

Ne düşmanlıklar, ne ihanetler gördü bu gözler.
Şimdi tüm bu çaba daha çoğunu, daha net

görebilsin diye mi?
Nasıl öpüyorsak nasırlı ellerini anaların,

“gözlerinden öpüyorum” diye uğurluyorsa
gözü yaşlı bir baba çocuğunu ve sevgilinin al-
nına koyduğumuz bir öpücükle bitiyorsa
özlem, şimdi ne yapsın bu gözler?

Sanki akacak yaş kalmamış gibi her gün
saat başı verilen damlalar dindirebilir mi ana-
ların gözyaşlarını?

Hastane köşelerinde lösemiyle mücadele
eden çocukları, ilaç bulamayan hastaları, as-
kıda ekmek bekleyen yoksulları daha iyi gö-

rünce ne geçecek eline?
Aslında göz operasyonumu başa-

rıyla gerçekleştiren köylüm, akrabam sevgili
doktorum Muttalip Taşkın ve Adana Dünya
Göz hastanesi personeline teşekkür etmekti
amacım.

Bu arada son bir haftadır her fırsatta bizzat
arayan, sosyal medyadan mesajlarıyla bana
yalnızlığımı unutturmaya çalışan dostlarıma,
gösterdikleri duyarlılıktan dolayı sonsuz teşek-
kürlerimi iletmek istemiştim.

Bu duygu sağanağı beni esir almadan kur-
tulmak gerek bu durumdan.

Sabah erken saatte kontrol için hastaneye
gittiğimde henüz yeni haline alışamamış gözle-
rim bana yine oyun oynadı, çok erken çıkmışım
evden.

Eski Adana dediğimiz kesimde dolaştım biraz.
Sabahın köründe işçi pazarında bekleyen in-

sanları gördü gözlerim
Çöp bidonlarını karıştıranlar yine iş başın-

daydı.
Gözler değişse de, gördüklerim aynı.
Yine yokluk, yine yoksulluk, yine işsizlik…

….
Yine acı, yine hüzün…..
Daha iyi göreceğim diye seviniyordum.
Meğer, önemli olan iyi görebilmek değilmiş.
Neyi gördüğünmüş önemli olan.
Sağlıklı, kaliteli yaşamı önemsemiyorum sa-

nılmasın sakın.
Hele de yangın yerine dönmüş bir ülkede,

korona denilen illet yüzünden sağlığını, yaşa-
mını yitirmiş binlerce insan var iken;

Elbette aldığımız her nefes önemlidir,
Yiyebildiğimiz her besin, içebildiğimiz su

bile değerlidir.
Tüm bu değerleri, güzellikleri görebilsin bu

gözler istedim.
Artık gözlerden akan yaşlara, acıdan, öz-

lemden yanan yüreklere tahammülümüz kal-
madı.

Çukurova’nın sarı sıcakları gibi olmasa da,
Adana’da hala sıcak gündüzleri.

Akşam esintisiyle birlikte kurulur mangal,
hazırlanır çilingir sofrası.

Dost meclisinde acılı şalgamla birlikte baş-
lar rakı-kebap faslı.

Ben bir kez daha en kalabalık masalarda
yaşarım yalnızlığımı.

En sıkıntılı günlerde, yaşanan acılara, yitiri-
len değerlere inat yüreği güzel dostlarımı daha
güzel görebilmek umuduyla.

Yazması en zor 
duygu; yalnızlık

9

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIKDEPREMDE
KAPILAR 
ACILACAK!

Beylikdüzü Eğitim 
Vadisinde kampüsü

bulunan Modern
Eğitim Koleji

öğrencileri TÜBİTAK
Marmara Avrupa
Bölge Finali’nde

büyük başarı gös-
terdi. Öğrencilerin 
11 projesinden 3'ü

birincilik ödülü aldı
ve Türkiye finallerine

katılmaya hak
kazandı. Fizik dalında

birincilik kazanan
'Depremde

Sıkışmayan Kapı 
Projesi' ise oldukça

dikkat çekti

Modern Eğitim Koleji tüm Türkiye'de
finale kalan okullar arasında 11 proje-
siyle en çok finalist çıkaran okul oldu.
Coğrafya, Fizik ve Türkçe branşlarında
birincilik alan öğrenciler ve projelerinin
içerikleri ise şöyle;

Bahçemdeki Kuşlar
Coğrafya temalı öğrenciler Burak Berk
Keçeci ve Ahmed Mansur Kırbaş İs-
tanbul'da yaygın olarak bulunan 30 kuş
türünü inceledi. Yapılan projede kuş
türlerini tanıyıp çevre bilinci ve doğa
sevgisi oluşumu işlendi. 

Depremde Sıkışmayan Kapı
Fizik temalı öğrenci Osman Kerem
Akın işlediği konu deprem esnasında
kapı kasasına kuvvet uygulandığında
kapı kilitlenir ve mahsur kalırız. Bu
projede kuvvet kapıya yan olarak akta-
rılacak ve kapının açılması sağlanacak. 

Nasrettin Hoca'yla Ay Yıldız Turu
Türkçe temalı öğrenciler Zeynep Gülge
ve Murat Erdem Berberoğlu işledikleri
konu ise Türkçe Öğretim Progra-
mı’nda yer alan dinleme, okuma, an-
lama, yazma becerilerini geliştirmek ve
bu becerileri destekleyecek olan dil bil-
gisi kurallarını öğrencilerin ilgisini çe-
keceği düşünülen eğitsel bilgisayar
oyunuyla öğretmek.

1. OLAN PROJELER

HAFTADA 2 SAAT KODLAMA DERSİ
Proje Koordinatörü Zafer Türkmen ya-
pılan çalışmalar hakkında bilgi vererek,
"Okulumuzda akademik derslerin ya-
nında anaokulundan, 11. sınıfa kadar
haftada en az 2 saat robotik ve kodlama
dersi veriliyor. Bu derslerin yanında hafta
sonu ve okul çıkışlarında kulüp, takım ve
modül çalışmalarıyla eğitimde fark atı-

yor. Modern Eğitim Koleji anasınıfından
Liseye kadar resmi robot ligleri ve yarış-
malarında da boy gösteriyor ve madal-
yalar kazanıyor. Robot ligleri hazırlıkları
ulusal ve uluslararası proje hazırlıklarına
anaokulundan itibaren başlayan Mo-
dern Eğitim Koleji dünya ile entegre eği-
tim veriyor" açıklamasını yaptı. 

Modern Eğitim Koleji Ortaokul Proje takımı öğrencileri tarafından bu yıl 48 proje üretildi.  

İstanbul'un barajları her
geçen gün daha çok alarm

veriyor. İSKİ verilerine göre
bugün barajlardaki doluluk
oranı yüzde 30.63'le son 5
yılın en düşük seviyelerine

geriledi. Öte yandan yine
İSKİ verilerine göre en dik-
kat çeken baraj ise Alibey-
köy barajı oldu. Barajdaki

su seviyesi yüzde 22,55 ge-
rilerken, baraj havzasında

bulunan eski elektrik direk-
leri su seviyesinin düşme-

siyle birlikte ortaya çıktı

İSKİ verilerine göre bugün barajlardaki
doluluk oranı yüzde 30,63'e geriledi.
Başka bir anlamda İstanbul barajları-

nın yüzde 69,37 boş durumda. İstanbul'un
önemli barajlarından Alibeyköy barajında da do-
luluk oranı yüzde 22,55'e gerilerken, baraj havza-
sında bulunan eski elektrik direkleri suyun
çekilmesiyle birlikte ortaya çıktı.

Son 5 yılın en düşük seviyesi

Barajlardaki doluluk oranının son 5 yılın en
düşük seviyesinde olduğunu söyleyen İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühen-
disliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin
Toros, "Barajlara baktığımız zaman son 5 yılın en
düşük seviyesinde. 2020 yılına baktığımız zaman
Ekim ayı neredeyse bitmek üzere, güneşli bir ha-
vadayız ve hala sonbahar yağışlarını almadık.
Eylül, Ekim ayı kurak geçti ve barajlardaki su se-
viyesi hızla düşmeye devam ediyor. İstanbul
Eylül ayında yüzde 8, Ekim ayında yüzde 12 ora-
nında yağış alıyordu, bu yağışları almadı. Baraja
su yeterince gelmedi. Yağan yağmurların toprak

tarafından emilmesi gerekiyordu, bu yağmurlar
daha çok toprağın kendi ihtiyacını karşılayacak
miktarda yağdı" dedi.

Ağaçların etrafı açılmalı

Gün geçtikçe barajlardaki su seviyesinin düşmesi
nedeniyle yağmur sularının verimli kullanılması
gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Toros, adeta kaldı-
rımlara hapsedilen ağaçların çevrelerinin açılarak
yağmur sularını emebilecek hale getirilmesi be-
lirtti. Prof. Dr. Toros, "Özellikle yol kenarlarında
ağaçlara bir yağmur yağdığı zaman ağaç yağmur
suyundan istifade etmesin diye etrafı kapatılmış
şekilde dikiliyor. Bu şekilde olduğu zaman yağan
yağmur doğrudan caddeye gidiyor. Eğer bu
ağaçların etrafı açık olsa, hatta biraz çukur ve
eğimli olsa yağan yağmurlar ağacın dibinde biri-
kecek hem ağaç sulanmış olacak hem yer altı
suyu desteklenmiş olacak hem de cadde selleri
önlemiş olacak. Bunlara hapsedilen ağaçlar diye-
biliriz. Maalesef ağaçları yağmur suyundan,
doğal sudan bu şekilde mahrum bırakıyoruz"
diye konuştu. İstanbul'da meteorolojik, hidrolojik

kuraklık ve zirai kuraklık yaşandığının altını çizen
Prof. Dr. Toros, "İstanbul'da ekim ayında yüzde
12 oranında yağmur yağması gerekiyordu bu ya-
ğışlar olmadı. Bu meteorolojik olarak kurak ge-
çirdiğimizin işareti. Hidrolojik kuraklık ise su
kaynaklarını su ihtiyacının karşılanamaması, ba-
rajların havzaların yeterince beslenememesi. Şu
an İstanbul'da üç kuralık türünü de yaşıyoruz.
Buna göre çözümler yapılması gerekiyor. Özel-
likle yağmur hasadı herkes için ortak çözüm ola-
bilir. Yani yağmur sularının biriktirilmesi
gerekiyor. Yağan yağmurun suyunu mümkünse
yer altında büyük depolarda biriktirebiliriz. Ara-
ziniz varsa bir kısmını kullanmak için ayırabilirsi-

niz. Apartmanlarda, büyük sitelerde depolar
yapıp, park ve bahçelerde su ihtiyacını planlaya-
rak yine depolama yöntemi ile saklayabiliriz" ifa-
delerini kullandı. Öte yandan yine İSKİ verilerine
göre en dikkat çeken baraj ise Alibeyköy barajı
oldu. Barajdaki su seviyesi yüzde 22,55 geriler-
ken, baraj havzasında bulunan eski elektrik direk-
leri su seviyesinin düşmesiyle birlikte ortaya çıktı.
Yine aynı şekilde barajın Gaziosmanpaşa tara-
fında bulunan tahliye kapakları de su seviyesin-
den metrelerce yukarısında kaldı. Havadan
görüntülenen barajdaki su seviyesindeki büyük
düşüş kıyılardaki eski su izlerinden de belli oldu.
DHA

T ÜBİTAK Bilim İnsanı Destek
Programları Başkanlığı (BİDEB)
tarafından bu yıl 14’üncüsü dü-

zenlenen Ortaokul Öğrencileri Araştırma
Projeleri Yarışmasına Biyoloji, Coğrafya,
Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matema-
tik, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türkçe ve
Yazılım ana alanlarında toplam 15 bin 661
projenin sahibi 20 bin 960 öğrencinin yap-
mış olduğu proje başvurularının ön değer-
lendirmeleri sonuçlandı. İstanbul Avrupa
Yakası'nın da dahil olduğu Marmara
Bölge Finallerine 100 proje davet edilmeye
hak kazandı. Modern Eğitim Koleji Orta-
okul Proje takımı öğrencileri tarafından bu
yıl 48 proje üretildi.  Modern Eğitim Proje
Takımının 11 projesi rakiplerini geçerek
TÜBİTAK bölge finallerine davet edildi.

Başarı tesadüf değildir

TÜBİTAK'ın düzenlediği yarışmada 1'lik
alan öğrencileri ile danışman öğretmen-
ler Zafer Türkmen ve Özlem Deveci’yi
Beylikdüzü İlçe Milli Eğitim Müdürü
Yafes Bakırcı kabul ederek tebrik etti. Ba-
kırcı, başarıların tesadüfen değil, emekle-
rinin karşılığı olduğunu ve bundan
dolayı büyük mutluluk duyduğunu be-
lirtti. Ayrıca Modern Eğitim Koleji'nin
düzenlediği kahvaltılı basın toplantısında
dereceye giren öğrenciler, rehber öğret-
menler ve projeler tanıtıldı. 
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Avcılar'da son iki günde 
15 bina yıkılırken 12 bina

kentsel yenilenme sürecine
girdi. Belediye Başkanı
Turan Hançerli, kentsel 

yenilenmeye artan talebin
belediyenin kasasına

yansımadığını söyledi
Avcılar’da riskli binaların
yıkımı sürüyor. İmar plan
notu değişikliğinin kabul

edilmesinin ardından Avcılar’da her
gün onlarca bina yenileniyor. Avcı-
lar Belediyesi Kentsel Dönüşüm
Müdürlüğü’nün açıkladığı güncel
verilere göre, bugün itibariyle top-
lamda bin 69 bina, 8 bin 977 ba-
ğımsız bölüm kentsel dönüşüm sürecine
girerken yılsonuna kadar 209 bina, 2 biğn 700
bağımsız bölümün yıkımının tamamlanması
hedefleniyor.

Çabalar olumlu sonuç verdi

Belediyenin kentsel dönüşüm müdürlüğü des-
teği ve rehberliğinde süren riskli binaları güvenli
hale getirme çalışmaları kapsamında E-5 yan-
yol üzerinde bulunan yaklaşık 40 yıllık riskli bi-
nanın yıkımı dün itibari ile tamamlandı. Trafiğin
en yoğun aktığı güzergah üzerinde bulunması
sebebi ile yakınında ikamet eden ve yoldan ge-
çenler için önemli risk teşkil eden bina için
Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü bir süredir

yoğun çalışma yürütüyordu. Bina maliklerine
ulaşma konusunda zorluk yaşayan Kentsel Dö-
nüşüm Müdürlüğü ekipleri uzun uğraşlar so-
nucu malikleri tespit ederek binanın yıkım
sürecine girmesinin önünü açtı. Sonrasında ya-
şanan malikler arası anlaşmazlık ve riskli binaya
itiraz sürecinde ise müdürlük ekiplerinin uzlaş-
tırma çabaları olumlu sonuç verdi. Vatandaşla-
rın güvenli evlere kavuşması için yoğun çalışma
yürüttüklerini belirten Avcılar Belediye Başkanı
Hançerli, kentsel yenilenmeye artan talebin be-
lediyenin kasasına yansımadığını söyledi. Han-
çerli, belediyelerin önemli bir gelir kalemi olan
imar vergilerini Avcılar halkından almadıkları-
nın altını çizerek önceliklerinin insan hayatı ol-
duğunu belirtti. 

SON İKİ GÜNDE 
15 BİNA YIKILDI

İSKİ verilerine göre en dikkat çeken
baraj ise Alibeyköy barajı oldu. Baraj-
daki su seviyesi yüzde 22,55 geriler-
ken, baraj havzasında bulunan eski
elektrik direkleri su seviyesinin düş-
mesiyle birlikte ortaya çıktı. 
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29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı
kutlu olsun

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

kutlu olsun

Bülent zErEn
Avcılar Belediye
Başkan Yardımcısı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı
kutlu olsun

İsmail Hakkı aKTaş 
Avcılar Trabzonlular
Dernek Başkanı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı
kutlu olsun

Evren PEHlİvan
Ordu Kuyumculuk

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı
kutlu olsun

Süleyman Kuru
Avcılar Kahve Sarayı 
Yönetim Kurulu Başkanı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı
kutlu olsun

ali Güla
Kasap

müslüm aydın
Güçbirliği Partisi

Avcılar İlçe Başkanı 

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

kutlu olsun

Serkan yalım
İYİ Parti Avcılar İlçe Başkanı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

kutlu olsun

Burak 
yüzBaşıoğlu

İş Adamı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

kutlu olsun

Tuncay GöKTaş 
Gökcan Sürücü Kursu

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

kutlu olsun

Hande KaHya
Diş Hekimi
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HARBIYE’YE
CIKACAGIM!
HARBIYE’YE
CIKACAGIM!
HARBIYE’YE
CIKACAGIM!
HARBIYE’YE
CIKACAGIM!
HARBIYE’YE
CIKACAGIM!
HARBIYE’YE
CIKACAGIM!
Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

Güzel ve başarılı sanatçı Tuğba Yurt, yeni albümünü ve müzik kariyerin-
deki hedeflerini Damga'ya anlattı. “Harbiye'ye çıkmayan kalmadı” cümle-
sinin kendisini epey güldürdüğünü anlatan Tuğba Yurt, “Doğru zamanda
ben de Harbiye’ye çıkacağım. Çok uzak bir zaman değil. Az kaldı” dedi

T uğba Yurt... O'nu
seslendirdiği birbirin-
den güzel şarkılarıyla

ve güzelliğiyle hepimiz tanı-
yoruz. Hayatına dair bilin-
meyenleri ve bugüne kadar
konuşulmayanları anlatan
Tuğba, “Kendimi hiçbir

zaman ‘ben ve diğerleri’ gibi bir ayrış-
tırma yoluna gitmedim. “Ben” demeyi
sevmem çünkü bu seçimi yapacak
olan her zaman dinleyenlerdir. Kendi
adıma daha iyi müzik yapmak adına
uğraş veren iyi bir yorumcu olduğumu
düşünüyorum. En büyük şansım da iyi
bir sese ve ses rengine sahip olmak”
diyor...

lMüzik yaşantınızı seçtiğiniz de 
çevrenizden size gelen tepkiler nasıldı?
Sevdiğim bir işle uğraşıyorum. Bu işe de
zaman ayırmayı, emek vermeyi çok sevi-
yorum. Çevremdeki herkes destek oldu.
Nihayetinde şarkıyı söylemeyi sevdiğim
için onlar da kararlarımda hep yanımda
oldular.

lYepyeni bir albüm ile müzik piyasa-
sına giriş yaptınız. Peki albümdeki en id-
daalı şarkınız hangisi? Kimler ile
çalıştınız? İlk şarkınız “Vur Kaç” oldu bu
şarkının klibinden biraz bahseder misiniz
bize?
Yaklaşık bir senedir uzak kaldık albüm
sürecinde dinleyenlerim ile. Çünkü ger-
çekten emek ve sabır isteyen bir süreç. İlk
defa 12 şarkılık bir albümle “Sığınak” ile
yeniden ‘merhaba’ diyorum. Birçok de-
ğerli isim var albümde. En başta bu işe
başlamadan önce hayallerimden biri
Sezen Aksu şarkısı söylemekti. Bu al-
büme nasip oldu. Kendisi ile tanıştım,
sohbetler ettim, fikirlerinden beslendim.
Benim için gerçekten çok kıymetli an-
lardı. Mustafa Ceceli, Gülden, Onurr,
Ersay Üner, Celil Yavuz, Erdem Kınay
ve sayamayacağım o kadar çok söz ya-
zarı, besteci ve aranjör arkadaşım var ki.
Aynı zamanda albümde emeği geçen bir
sürü müzisyen dostum da. Hepsine ayrı
ayrı teşekkür ederim. Albümün ilk çıkış
şarkısı “Vur Kaç”. Duygusal hareketli bir
şarkı. Ses rengimi iyi yansıttığım şarkı-
lardan biri albümde. Klip ise değişik
bir klip oldu bana göre. İlk defa
senkron almadığımız ve sadece
oyunculuk ile senaryoyu anlat-
tığım bir işti. Farklı bir dene-
yimdi benim için.

lAlbüm hazırlarken dikkat 
ettiğiniz konu-
lar neler-
dir?

Öncelikle sesime yakışan iyi şarkılar bu-
lundurmaya özen gösterdim. Albümü
sırf doldurmak adına şarkı koymadım
açıkçası:) Şarkıların yapım aşamasından
sonuca gelene kadar her bir aşamasında
bulundum. Sadece şarkı söylemek değil
de işin bu kısmında da bulunmayı sevi-
yorum sanırım.

lSahte tıklar oldukça konuşuldu bir
anda sahte tıkların konuşulması unu-
tuldu bunun sebebi nedir?
İnsanlar artık neyin gerçek, neyin sahte
olduğunu çok net anlıyor. Bu zaten kişi-
nin kendini kandırmasından başka bir
şey değil. Orda o sayının miktarından
çok şarkının gerçekten dinleyenlere ula-
şıp ulaşmaması önemli kısım bence.
Benim için de kriter budur.

SANAT İCRA ETMEK ZOR 

lÜlkemizde sanatını icra etmek ne
kadar zor?
Az önce bahsettiğimiz konu mesela
bunca yapılan oyunlar içerisinde tüm
gerçekliğin ile sanatını icra etmek biraz
zorlaşıyor tabi. Sen aslında doğru gider-
ken bir başkası bu oyunlarla sanki çok
daha başarılıymış gibi gösteriliyor vs. Bu
da zorluk mu bilemiyorum ama gerçek-
ten müzik adına çabalayanlar için bazen
sıkıcı bir durum olabiliyor.

lTürkiye’de çalışmasını beğendiğiniz
aranjörler kimler? Hangileri ile çalışmak
istersiniz?
Birçok isim var tabi. Çoğu ile zaten al-
bümde çalıştık. Celil Yavuz, Erdem
Kınay, Mustafa Ceceli, Ersay Üner ak-
lıma ilk gelenler... Henüz çalışma fırsatı
bulamadık ama yaptığı işleri beğendiğim
bir isim Ozan Bayraşa.

lTürkiye’de Harbiye’de sahneye çıkma-
yan kalmadı ama bir siz çıkmadınız za-
manı gelmedi mi?
’Çıkmayan kalmadı’ cümlesi beni gül-
dürdü gerçekten soruyu okuduğumda...
Doğru zamanda ben de Harbiye’ye çıka-
cağım. Çok uzak bir zaman değil.

lMüziğin magazinleştirilmesini ne
kadar doğru buluyorsunuz?

Bilmem ben çok o taraflarda
değilim sanırım el-

bette ki işin ma-
gazinsel boyutu
da önemli. Ben
müzik kadar o

kısımda çok ba-
şarılı değilim
biraz da tercih
meselesi tabi.

lMutfakta
Tuğba Yurt
nasıl evde 
kendiniz mi
yaparsınız
yoksa dışarda
mı yersiniz
yemeği?

Yemek yemeyi
çok sevdiğim

doğru ama
yemek

yapma
ko-

nusunda çok başarılı olduğum söylene-
mez...

lMüzik ödülleri ve müzik yarışmaları
sizce bazı sanatçıları ön plana çıkarmak
için bir pr çalışması mı?
Öyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü
hakkaniyetli bir yarış durumu hemen
hemen hiç bir dalda olmadığı gibi müzik
sektöründe de maalesef yok. Gönül is-
terdi ki herkes sanatı ile yarışsın.

SİNGLE YA DA ALBÜM ŞART

lBir Single / Albüm çıkarmak iyi bir pr
çalışması demek bu kadar verilen emek-
lere değiyor mu? Konserlerinizden çok
fazla kazanıyormusunuz?
Sonuçta işin döngüsü bu. Bir şekilde
yeni şarkılarla buluşturmak durumun-
dasınız dinleyenlerinizi. Bu bir sin-
gle olur ya da albüm. Ben
konserlerimden elde ettiğim
gelirimi bir şekilde yine
kendi işime harcıyorum.
Şarkıma, klibime, aran-
jeme vs. sonuçta emek
vermeden de karşılığını
beklemek zor. Hele ki
kendi başınıza bir şey-
leri başarmak için uğra-
şıyorsanız.

lSizce kariyerinizin en
önemli yılı hangisi? Unuta-
madığınız anılarınız varmı?
Kariyerimin her dönemi bana bir
şeyler kattı. Olumlu ya da olumsuz fark
etmiyor. Hepsi bu noktaya gelmem için
yaşamam gereken deneyimlerdi. Ama tabi
ki kariyerimin ilk dönemlerinde “Sakin
Ol” şarkısı ile büyük bir yükseliş dönemi
yaşadım. Sonrasında çıkardığım şarkıla-
rında yükselişimi devam ettirmesi benim
için büyük bir mutluluk oldu o dönemde.

KONSERLERİMİZ İYİ GİDİYOR

lKonserlerde dinleyici ile sanatçı ara-
sına barikat konması sizce ne kadar
doğru?
Barikat tabi ki orada önlem için konuyor
herhangi bir sıkıntı yaşanmaması adına.
Ama ben konserlerimde dinleyici ile
aramda çok mesafe olmasını seven biri
değilim. Çünkü biz sahnede dinleyenleri-
mizden enerji alıp şarkılarımızı söylüyo-
ruz. Gözlerinin içine bakıp şarkı söylemek
beni mutlu ediyor. O bağlantıyı kurama-
dığım zaman bende çok konsantre olamı-
yorum açıkçası. Konserlerimiz gayet
güzel gidiyor. Yaklaşık 1 senedir yeni bir
proje çıkarmamış olmama rağmen dur
durak bilmeden şehir şehir konserlerimize
devam ettik. Hemen hemen her konse-
rimde de aynı heyecanı yaşıyorum.

lSosyal medya ile aranız nasıl ?
Sosyal medya seviyorum artık en büyük
iletişim alanımız oldu. Kullanıyorum ama
öyle her anımı paylaşacak kadar aktif de-
ğilim. Özellikle instagramda işimle alakalı
paylaşımlar yapıyorum. Bazen hikayele-
rimde günlük yaşantımdan bazı anları
paylaşıyorum diyebilirim.

lTuğba Yurt sahne hayatında ve dış
hayatında aynı mıdır?
Ben çok büyük değişimler yaşamıyorum
karakter olarak sahne büyüsüne kaptırıp
kendimi. Olduğum gibi davranmaya çalı-
şıyorum. Tabii ki sahnede bir topluluk

karşısına çıktığımız için ister istemez
söyleyeceğimiz sözden yaptığımız

davranışa kadar dikkat etme du-
rumu söz konusu. Ama do-

ğallık ve tevazu her
zaman kişiye

kazandırır.

“Sakin Ol” isimli şarkısıyla büyük bir
çıkış yakaladığını anımsatan Tuğba Yurt,
“O günlerde yaşadığım mutluluğu hiç
unutamıyorum. Devamında da benzer
başarılı işlere imza atarak büyük 
mutluluklar yaşadım. Bu yüzden kendimi
oldukça iyi hissediyorum” diye konuştu.

SAKİN OL MUTLU ETTİ

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

HEM
GÜZEL
HEM DE
AKILLI

KISKANÇ MISINIZ?:
Kıskancım
HANGİ BURÇSUNUZ?: 
Başak
HANGİ MESLEĞİ 
YAPMAK İSTEMEZSİNİZ: 
Hiç düşünmedim. 
Hep şarkı söyleme
odaklıymışım.
NELERDEN NEFRET
EDERSİNİZ: 
Adaletsizlikten
EN SEVDİĞİNİZ
DİZİ/FİLM:
Şu an dizi olarak 
“Çukur” tek izlediği.
Film olarak Leon.
EN SON İZLEDİĞİNİZ
DİZİ/FİLM: 
7. Koğuştaki Mucize
UĞURLU RAKAMINIZ: 2

9 SORUDA TUĞBA YURT

SEDAT 
SARIKAYA

SÖYLEŞİ



BULMACA

Görevden
alma Gaye

Üye

Aç
olmayan

yazar

Tümör

Kalay

Düzgün
gövde

verme
Genel Son

Yemek
olmayan

Gözü

Borak

Küçük

Sanal

Ölü
gömülen
yer

Kayak

Gerçek
olmayan

Menü Gram

olan
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T Ç C P A T L K Z
E R A F P R E Y N Y U
C R N T M T N U L T
A M A L A R T S E K R
H V A R D A L K P

A A Ç H L U
S R N A T R M A K
E U V Z S K A L S
M K L C C Ç A T U
E E K U K A Z A M E Z
H F A U L A T S E
B A H Ç E N U C R U L F

 AĞIRLIK
 AKLİ
 ALTES
 ARAP
 ATAÇ
 BAHÇE
 CANAVAR
 CILK
 CIZIK
 ÇAĞCIL
 EKİNÇ
 FARE
 FAUL ATIŞI
 FLURCUN
 HACET
 HELVA

 
HOŞÇA

 HOVARDALIK
 İLKAH

 ISIL
 KENE

 KOLOİT
 LAİK
 LİRA

 MALA
 MAZAK
 MESİH
 NAKIZ
 ONUR

 ORKESTRALAMA
 OTUZ

 PARA
 PATİ

 RAMPA
 SAĞI

 SEME
 SIĞA
 SIRA

 SIRNAŞTIRMAK
 SULU
 TARH

 TINI
 TOPUKSUZ

 ULUS
 UTAÇICI

 YIKI
 YISA

A N A L G

3 HARFLİ
 IRA
 LAL
 LİR
 MOR

4 HARFLİ
 AKİT
 AKLİ
 AMİP
 ASRİ
 ESAS
 ETAP
 FORS
 KLİK
 KOLİ

 LAOS
 NATO
 OMUR
 RULO
 SPOT
 TART
 TİKE

5 HARFLİ
 AKŞAM
 ARALI
 ILGIM
 İMALI
 IRMAK

 İTİCİ
 KORNO

 RABIT

6 HARFLİ
 ANALOG

 LİBİDO
 MAHREK

 NEFRİT
 RUANDA
 SATÜRN
 TEKRAR

10 HARFLİ
 FARFARALIK

 IKINDIRMAK
 İNANDIRICI

 POPÜLARİTE

Soldan Sağa:
1. Ses. - İ�etli (erkek). 2. Dünya üzerinde yer alan 
bir kıta. 3. Bir çeşit mineral yağ, ne� yağı. - Saka 
kuşu. 4. Hısım (ÇOĞUL). 5. Ağaçtan yapılmış top. 
6. Kuzey Afrika’da bir ülke. - Akan yıldız. 7. Müşte-
reken, kolektif. 8. Üzme, sıkıntı verme, üzgü. - Kir, 
kirli, pis (çocuk dilinde). 9. Hastanelerde, yatacak 
hastaların kayıt ve kabul edildikleri yer.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Sen zamirinin yönelme durumu eki almış biçi-
mi. - Halk. 2. Çok kullanılmış, eski. 3. Buzçözer. 4. 
Fayda. - Üye. 5. Bir topluluğun, bir toplantının veya 
bir derneğin başında bulunan kimse. 6. Köyün veya 
mahallenin ihtiyar heyetinde olan kimse. 7. Aktif. - 
Yeşile çalan toprak rengi. 8. Esmer sarışın karışımı. 
9. Belli zamanlarda, belli yerlerde ticari mal sergi-
lemek amacıyla açılan büyük sergi. - Değer, fiyat.

7 3 8 5
1 4

5 2
1 6 9 7
2 7 9

1
9 3 7 2 6 1

8
6 4

8 4 2
1
6 3 5

8 7
4 3 9

5 2 8
2 7 5
9 7 1
1 8 4

4 1
2 8

9 5 6
8 5 7 3

3 7 6
2 4 9 1

6 7 9 2
1 5

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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T uçe
Giblin. 35 yaşında
mücadeleci ve genç bir anne.

Amerikalı eşiyle birlikte sürdürdüğü
yaşaımında 1 kız olmak üzere 2
erkek annesi. ABD'deki yaşamına
dair ayrıntıları Damga'ya anlatan
Giblin, “Northern Kentucky Üniver-
sitesi Halkla İlişkiler Bölümü'nü bi-

tirdim. Ama bölümüm ile ilgili hiçbir şey
yapmadım. Ada'ya  konulan otizm teşhisinden
sonra sağlık üzerine  düştüm. Koskoca bir kü-
tüphanem var hepsi sağlık, eğitim ve otizm kitap-
ları. Dr. Searsla Sağlıklı Yasam Koçluğunu
bitirdim. Bu sene herbalism ve aromaterapi okul-
larını bitiriyorum” dedi. Hayatını araştırmalara
ve çocuklara adadığından söz eden Giblin,
“Okul zamanı hiç iyi bir öğrenci değildim, şimdi
diyorum o zaman bu çalıştığımın yarısı kadar
okusaydım profesör olmuştum. İnsan başına ge-
lince her şeyi yapıyor işte. Kişilik olarak cam gibi
kadınım, gizlim saklım yok, netim” diyor...

lKızınız Ada' nın otizmli olduğunu ilk nasıl fark
ettiniz ?
Ben aslında fark etmedim, ya da fark etmek iste-
medim. Evde 3 dil konuşuyorduk, Türkçe, İngi-
lizce ve İspanyolca. Ada üç dilde saymayı ve
kelimeleri biliyordu. Öğrenme yavaşlamaya baş-
layınca herhalde üç dil öğreniyor, normaldir
dedik. Bu sefer bildiklerini unutmaya başladı iste
o zaman bireyler yanlış gidiyor dedik ama otizm
aklimizin ucuna bile gelmedi. Bir gösterelim
dedik. Bir arkadaşım fark etmiş  olacak beni her
gördüğünde; “ Ada yeni ne yapıyor, derdi ?”  Ben
anlamsız bulurdum bu soruyu, o zamanlar o
fark etmiş ama söyleyememiş kızarım diye, Böyle
ufak sorularla ben anlayayım istemiş. Kızmaz-
dım ama diyorum ki keşke benim kızmamı küs-
memi gözen alsaydı da direk söyleseydi. Erken
teşhis çok şeyi değiştirir.

lİki çocuğunuz var, aralarında ki yaş farkı nedir
? Oğlunuzun Ada ile iletişimi nasıl ?
Çok güzel bir konuya parmak bastınız. Arala-
rında 32 ay var. Ailede otizmli çocuk olunca
maalesef diğer kardeş unutuluyor. Bu çok nor-
mal çünkü otizmli çocuk çok fazla ilgi istiyor.
Diğer çocuk nasıl olsa bir şekilde buyur, güveni
geliyor.  E kardeşler çok küçük yaşta büyümek
zorunda kalıyorlar. Aslan, Ada' nın en büyük des-
tekçisi, asla söylenmiyor ama biz ona kızmanın,
yorulmanın ve sinirlenmenin çok normal oldu-
ğunu tekrar tekrar hatırlatıyoruz. Aslan okul-
dan aldım bu sene. Ev okulu yapıyorum,
online da değil. Bunun sebebi Ada ev gel-
dikten sonra hepimizin ilgisinin Ada üze-
rinde olması. Aslan bu harala gürelerde
kaybolsun istemiyorum. Çünkü biliyo-
rum bir çok ailenin basına geliyor bu
durum.

lTürkiye' de olan eğitim sistemi ile
Amerika' da olan eğitim sistemini,
otizmli çocukların aileleri adına
fikir olması açısından bize karşı-
laştırabilir misiniz?
Eğitim sistemi çok farklı. Bu-
rada IEP sistemi var. Kişisel
eğitim programı. Otizm tanısı
almış yada gelişimsel bozuk-
luğu olan her çocuk bazı test-
lerden geçer ve sistem okul
saatlerinde okulda ihtiyaçla-
rını karşılamaya çalışır. Me-
sela Ada’ nın sınıfında 6
çocuk, 3 öğretmen var. Ço-
cukların toplu eğitim zamanı
var onun dışında hepsinin
teker teker görevi var. Bilgi se-
viyelerine göre akademik eği-
tim alıyorlar. Ama her yerde
olduğu gibi burada da iyi eği-
timi almak kolay değil, tâbi ki
öğretmen çok önemli. Onun dı-
şında sürekli istekleriniz için sa-
vaşmanız gerekiyor. Ah benim
IEP toplantılarında ettiğim kav-
gaları yazsam buradan nerelere
yol olur. Bana gelen yorumlar siz
çok şanslısınız, bizim burada bir şey
yapılmıyor seklinde, üzülüyorum ! 

lPeki diyorum siz ne yaptınız? 
Yani sistem evet adil değil ve biz burada
olduğumuz için şanslıyız  buraya kadar
doğru ama herkes beni biz gönderiyoruz
ooooh süper eğitim veriliyor sanılıyor. İnanın
bazen şansınızı kendiniz yaratmanız gerekiyor.
Ben Ada okula başladığından beri haftada iki
okula giderdim, hem sınıfta yardıma, hem öğret-
menin sınıfta kullanacağı materyallerin yardı-
mına. Fotokopi çekerdim, resim defterleri
hazırlardım, kâğıtları keserdim, sınıfı temizler-
dim. Öğretmenle beraber çalışırdım. Bu sene bu

hafta
başladık, bu se-
nede ayni olacak. Dev-
let 4 saat özelim eğitim
veriyor ne yapalım diyorlar.
Evet 4 saat çok az çok çok
haklılar ama o 4 saatin en iyisini
yapmaya çalışın diyorum. Hocaya
sorun, bize eve her gün yapacağımız ödev verin,
bu akademik olur, davranış için olur. Metot öğre-
tin deyin , bende izleyeyim dersi deyin. Siz öğren-
mek ve yardım etmek istediğiniz surece sırtını
çevirecek öğretmen tanımıyorum. Yani eğitim
alamıyorsanız siz öğrenin. Tabi çalışan anneler
için bu durum çok zor.  Bir başka fikirde online
öğrenme, artık herkes internete çok rahat ulaşa-
biliyor. İnternette sonsuz bilgi var. Durum biz bu
kadarını yapıyor ise eğer is bizlere duruyor. Eğ-
lenceli değil, kolay hiç değil ama durum bu.

lEv okulu dediğiniz sistem nasıl bir sistem,
müfredatı siz kendiniz nasıl belirlediniz ve devlet-
ten bağımsız bir sistem mi ?
Özel okulunuzu açıyorsunuz, mudur, öğretmen
her şey sizsiniz. Bizim okulun adi AJG Akade-
misi mesela:) Devlet böyle bir şeye izin veriyor,
ama sonunda çocuğunuzun yaşına göre test so-
nuçlarını görmek isteyebiliyor. Senelik rapor veri-
yorsunuz. Eyalete göre kurallar değişebiliyor. Bu
durum Amerika’da çok yapıldığı için müfredat
seçeneğinde çok.Kitapları bir öğretmen bir öğ-
renci kitabi olarak aldım.  Mesela Aslan 1. sınıf,
ona okuma, yazma, dil bilgisi, matematik, fen,
tarih ve sanat dersi veriyorum. Bunun güzelliği,
çocuğa eğilimine göre eğitim verebilmek. Mesela
Fen dersinde Zooloji isliyoruz, çünkü Aslan hay-
vanları çok seviyor. Bende öğreniyorum desem
yeridir:) 35 yaşındayım eğitim sistemini yeni anlı-
yorum. Aslında her konuda ana mantığı, bilgiyi
öğrenip okul yıllarında her sene üzerine biraz
daha ekliyoruz, biraz daha detaya giriyoruz.
Onun için ilk seneler en önemli. İnanın akşamları
oturup şöyle bir okuyorum yarın ne yapacağız
diye. Deneylerle,
oyunlarla ça-
lışıyo-
ruz.

Gü-
zelliği bu yaratıcılığımızı

geliştiriyoruz. Mesela ilk insanları, göçebe
yaşamı öğrendik, hem okuma, hem tarih, sonra
renkli çiçek topladık, toprak aldık gramlarını ölç-
tük buyrun matematik. Sonra bu toprakla çiçek-
leri ezip boya yaptık ve mağaralara çizilen
resimler gibi kagir alışveriş torbalarının üzerine
resim yaptık buyrun sanat:) Diğer gün mesela
sadece kitaplardan çalışıyoruz. Her gün her dersi
yapmıyoruz ama okuma ve matematik her gün
yapılıyor. Çarşamba günleri ev okulu yapan bir
grupla buluşuyoruz. Okçuluk, satranç, elektrik
devreleri öğreniyor. Aileler gönüllü çalışmak zo-
runda, ben okçuluk dersinde, Elektrik dersinde
yardım ediyorum, son  işimde
tuvaletlerin temizliği. Böyle
bir günü instagrama hika-
yeme koymuştum. Ne ayyy di-
yenler çıktı. Ne var yani,
yaparım. Cuma günleri doğa
günümüz, başka bir ev okulu
grubu ile buluşuyoruz, ya sahil
ya park, ya hiking. Diğer gün-
lerde sokakta arkadaşları ile oy-
nuyor. Böylece sosyallik
kısmında halletmiş oluyoruz.

lTürkiye' de insanların farklılık-
lara olan duyarsızlığından şika-
yetçi özel gereksinimleri olan
bireyler ve özel gereksinimleri olan
çocuklara sahip aileler var. Ame-
rika' da ki durum nedir?
Duyarsız insan her yerde ama bu-
rada en azından çoğunluk özel
çocuk deyince susuyor, akan sular
duruyor. Bazen açıklama yapmak

gerekiyor. Açıkça söyleyeyim Tür-
kiye’de arkadaşlarımdan duy-

duğum gibi korkunç hikayelerle
karşılaşmadım. Aman o çocukla oy-

nama sana geçer diyeni bile duydu
bu kulaklar, otobüste indirilen ai-

leleri, hor görülenleri. İnsanın
gelmiyor, insanlar bir anda

kendilerinin basına gelebile-
ceği gerçeğini bile 

düşünemiyorlar.

lSizce otizmi yenmek
mümkün mü ?
Otizm tamamen yok
olur mu sizce ?
Geldik asil ko-
nuya... Bu konuyu
esime sorarsanız
kendisi yok ola-
cağında çok
emin. Ben bile-
miyorum. Ama
kesinlikle kotu
olan semptom-
larının azalabi-
leceğini
biliyorum.
Eğitim , bes-
lenme, bütün-
sel sağlık,

beynin iki
tarafı

üze-
rine çalışma vs..
hepsinin çok büyük rolü var.
Otizm farklılıktır, Böyle kabul edelim, değiştir-
mek ne demek diyenler var. Aksine inanmanın
çocuğunu sevmemek olduğunu bile düşünebili-
yorlar. Onlar hiç çocuklarını kafalarını duvara
vururken, TV’yi camdan atarken görmemişler.
Ben TACA ’da o kadar aile ile konuşuyorum ki
biliyorum bu durumu. Anlıyorum diyemem
çünkü onların yerinde

hiç olmadım
ama biliyorum. Herkes otizmi kendi bildiği

çocuğu üzerinden değerlendiriyor. Hep diyorum
1 otizmli çocuk tanıyorsan 1 otizmli çocuk tanı-
yorsundur. Otizmin her şeyini biliyorsun anla-
mına gelmez. Hepsi çok farklı. Mesela biz bu
sene ilk defa Ada'nın  sol beyninde Savant eğilimi
olduğunu öğrendik. Bu geçsin istemem ama ken-
dine zarar veren taraflarını geçirmek için elimiz-
den geleni yapıyoruz.

lOtizmli bir çocuğu büyütmenin zorluğu ile
nasıl baş ediyorsunuz ?
Klişe bir söyleyiş vardır, anneler çocuklarının
kendilerinden önce ölmelerinden korkarlar, özel
çocukların anneleri kendilerinin önce ölmesin-
den. Çok doğru, en büyük dileğimiz onu kendi
kendine yasayabilmesi. Onu düşünmenin stresin
çok büyük. Kendini ifade edemediği icin bazen
attığı çığlığın, uykusuzluğun, birine emanet etme-
den tuvalete dahi giremiyor olmanın stresi ger-
çekten çok büyük. Ama pozitif olmaya
çalışıyoruz. Durum biz depresyona da girsek,
iyide olsak değişmeyecek. Hatta biz kotu oldukça
daha kotu olacak çünkü inanın onlar bizim dile
getirmediklerimizi hissediyorlar ve bu onları çok
etkiliyor. İnsanların cık cık  dediği şeyleri şakaya
çeviriyoruz, gülüyoruz. Mesela duvar boyanmış,
aaa e güzel resim yapmış bak diyoruz, ya da
komsunun havuzuna duvardan tırmanıp atladı-
ğında, komsunun yüzünün girdiği hali düşünüp
gülüyoruz eeee  tabi özgür kız seni, beni yada
komsuyu takmaz diyoruz. Tabi yapıyor yapsın
diye değil bunlar, Ada’ya bulduğumuzu belli et-
miyoruz, doğru olmadığını anlatıyor, bunlar üze-
rinde çalışıyoruz. Biz kendimizi strese

sokmamak için aramızda böyle konuşuyo-
ruz. Olmuş bitmiş, ne yapalım? Onun dı-

şında Shane spor yapıyor, ben bol bol
uçucu yağ sürüyorum. Okyanusa yakın
yaşıyoruz bazen sadece okyanusa git-
mek iyi geliyor, toprağa basmak,
dünyanın enerjisini hissetmek, derin
bir nefes almak. Öz  bakimin lüks
olmadığını bilen, herkese yapın
diyen ama kendime gelince becere-
meyen annelerden biriyim maalesef. 

lSizce otizmli bir çocuğa sahip
olmak eşler arasındaki ilişkiyi nasıl

etkiliyor ?
Bir köşe yazısında otizmli çocukların

ailelerinin %90’i ayrılıkla sonuçlanıyor
diye okumuştum, diğer bir yazıda ise

otizmli bir evin stresi savaştaki asker stresiyle
ayni derecededir diyordu. Bu ikisini birleştirince

bu ayrılıklara şaşırmamak gerekiyor. Bence iyi bir
evliliğin sırrı ufak şeyleri büyütmemek, bazen di-

lini
ısırıp susmak. Bu iki taraf
için de geçerli. Simdi söyle düşünün annesin, ge-
leceğini bilemediğin her saniye korktuğun  ço-
cukla tüm gün geçirmişsin, yemek zor bela
yapmışsın, uykusuzsun çünkü çocuk hiç uyumu-

yor, 5 dakika önce topladığın
çamaşır evin her yerine dağıl-
mış yine, bir sinir krizi yatıştır-
maya çalışıyorsun, çocuğun
okullara alınmıyor, komsular
sesten sürekli şikayette… bu
daha uzar da uzar. Babasın,
tüm gün eşek gibi çalışmış-
sın, gelecekten korkuyorsun,
sen çalışmazsan ailen para-
sız kalacak esin çalışamaz,
işini elinde tutma stresi var,
eve gideceksin sana baba
hoş geldin diye seslenme-
sini düşlediğin oğlun ya
bağırıyor olacak ya da
senin eve geldiğini fark et-
meyecek bile. Esinin saçı
başı dağınık, yorgun ve
ya ağlıyor bulacaksın.
Çocuk uyuyacak konu
ya okul, ya sağlığı, ya ko-
nusunun bağırması, ya
ne yapacağız olacak.

Biri bir hata yaptı hadi bu streste gel de
görme ufak hatayı, hadi dilini ısır bu streste.
Sonra sen onu yaptın ben bunu kavgası ve ayrı-
lık. Maalesef kaçanlar çoğunlukla babalar.
Bunun olmaması için biraz iletişim kurabilmek
gerekiyor, bu konunun ya seni ayıracağını yada
evliliğini daha güçlendireceğini kavramak gereki-
yor.  Yapmak çok zor ama imkansız değil. Biraz
düzen içindeki düzensizliği görmezden gelmek ,
kabullenmek hatta bunu sevmeye çalışmak 
gerekiyor.

lEşinizin otizmle mücadele ederken size ve ço-
cuklarınıza karşı tutumu nasıl ?
İşte  bu konuda şanslıyım, Shane' nin meşre-
binde pes etmek yok, hatta ben ondan bu ko-
nuda çok şey öğrendim. Bizim de evliğimiz hep
öyle günlük güneşlik olmadı tabi. Bir gün kavgayı
hatırlıyorum ama sebebini hatırlamıyorum, çok
önemsiz bir şeydi. Ben günlerdir uyumamışım, o
stresli. Ben kendimi kaybettim avaz avaz. Bana
sarıldı kavganın ortasında, tamam geçti dedi. Ne
yapıyorsun ya dedim. Su anda en çok ihtiyacın
olan şeyi dedi. Onun öfkesini yenip bunu yap-
ması bana en öfkeli, en kötü durumdaki zaman-
ların aslında en çok sevgiye ihtiyaç olan
zamanlar olduğunu öğretti.  Çocuklara karşıda
çok iyi, Shane ilgili bir baba. Yalnız çok çalışıyor,
uzun saatler, oda onun yardım yöntemi. Annelik
başka ne kadar olsa babalar daha farklı. Hafta
sonraki çocuklarla zaman geçirse de sabah Ada’
nın egzersizlerini yaptırsa da evin ve  çocukların
günlük sorumlulukları, tüm faaliyetleri, ders
programları, okul isleri, vitaminleri, günlük plan-
ları bende. Shane kendi bildiği şekilde, bizim için
çok çalışarak en çok desteği vermeye çalışıyor,
bende kendi bildiğim şekilde aileme desteğim.
Shane'in  ofis masasında fotoğraflarımız var,
stresli günde onlara bakıp neden bu kadar çalıştı-
ğımı hatırlayıp motive oluyorum diyor. İşi dolayı-
sıyla seyahat çok ediyor, o seyahatteyken ben
aramıyorum mesela, sen zaman bulunca ararsın
diyorum. E bende bütün gün koşturuyorum vak-
tim olmuyor. Gece yatmadan konuşuyoruz, İsini
yap eve gel diyorum. Hayatımız gündüz herkes
sorumluluğunu yapsın, aksam görüşürüz sek-
linde sürüyor.

lPeki Tuğçe hanım çocuklarınız hangi dile
hakim ?
İngilizce. Ada doğduğunda ben sadece Türkçe
konuşuyordum, İspanyolca da  öğretiyordum,
babası İngilizce konuşuyordu. 2.5 yaşında ko-
nuşma kesilince sadece İngilizce konuşmaya baş-
ladık. Aman dedik konusunda ne konuşursa
konuşsun. Arada Ada yokken Aslan ile Türkçe
konuşmaya çalışıyorum ama kendimi cümleyi
İngilizce bitirirken buluyorum. Bu sene Aslan 
İspanyolca ve Türkçe öğreniyor ama ana dil 
İngilizce.
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Uzun 
zamandır ABD'de 

yaşayan Tuçe Giblin'le keyifli bir söyleşi
gerçekleştirdik. Eşi Amerikalı olan ve
otizmli bir çocuğa sahip olan Giblin,

yaşadığı hayata dair ayrıntıları Damga
okurlarıyla paylaştı. “Çocuk deyince akan

sular duruyor” diyen Giblin, 
bize hem hayatını hem de 
ABD'deki eğitim sistemini 

anlattı 

COCUK DEYINCE
AKAN SULAR
DURUR
DİLEK

BOZKURT 

SÖYLEŞİ

Ben senelerdir yağlar kullanırdım, bildiğim en iyi marka
Young Living. Bir arkadaşım Young Living temsilciliğini yapı-

yordu, zaten kullanıyorum ona da yardımı olsun diye ondan al-
maya başladım. Bu sefer insanlar bana sorunca ona yönlendirdim,
kabul etmedi benim adim üzerinden yazmış. Bir baktım YL’den te-

şekkür çeki. Dedim zaten çok inandığım konu zaten insanlara yardım
ediyorum. Ben dedim bu işi yapayım. Sorulara tek tek yanıt vermeye
zaman yok, bir grup açtım, yağ kiti alan herkesi bu gruba alıyorum.
Herkes birbirine yağlar konusunda destek veriyor, arada eğitimler
veriyoruz. İnternette o kadar çok yalan bilgi var ki bu grup bir çok

kişiye ilaç gibi geliyor. Eline yağ alan hiç bir eğitim almadan
kendini aromaterapist sanıyor maalesef. Doğru bilgiyi, doğru

şekilde, doğru zamanda kullanmayı paylaşıyoruz biz, bir-
birimize destek oluyoruz. Su anda Türkiye’ye gitmi-

yor maalesef, ama diğer ülkelerde mevcut.
Umuyoruz yakanda Türkiye’ye gön-

derim başlayacak.

Eğitimler 
ilaç gibi geliyor
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‘U10-U12-U14 Kılıç Açık Turnuva’nınilk
gününde Kula Spor Salonu’nda verilen
mücadele sonucu; Kuzey Yenigün altın,

Cihan Okyanus Tarakçı gümüş, İzmir
ferdi sporcuları Kuzey Güçlü ve Osman
İbrahim Erdöl ise bronz madalyanın sa-
hibi olmuştu. Turnuvanın ikinci gününde
de çok çekişmeli mücadeleler oldu. Beylik-
düzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde hiz-
met veren Balestra Eskrim Akademi-
si'nden 3 sporcu mücadelelerinin sonunda
dereceye girmeyi başardı. 

Dereceye girdiler

Turnuvanın ilk gününde Cihan Okyanus
Tarakçı'nın gümüş madalya kazanmasının
ardından ikinci günde Balestra Eskrim
Akademisi'nin sporcusu Toprak Kavzan
U12'lerde 5. oldu. Okyanus Cihan Tarakçı
ise 7. sırada yer aldı. Yine aynı akademinin
sporcusu Selim Bezci 16. oldu. Kula Spor
Salonu’nda dün gerçekleşene müsabaka-
larda Ziya Arda Osmanağaoğlu altın, Alp
Şeref Zileli gümüş, Candeniz Berrak ve
Arda Bingöl ise bronz madalya kazandı. 

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki
karşılaşma 20.55'te başlayacak.
Mücadelede İsveç Futbol Federas-
yonundan Andreas Ekberg düdük
çalacak. Müsabaka, beIN Sports
1'den naklen yayımlanacak. Grupta
ikinci maçlar öncesinde Medipol
Başakşehir ve Paris Saint-Germa-
in'in puanı bulunmuyor. İlk maçla-
rını kazanan takımlardan Leipzig
averajla liderlik koltuğunda yer alır-
ken, aynı puana sahip Manchester
United ikinci sırada yer alıyor. Gru-
bun diğer maçında ise Manchester
United ile Leipzig, İngiltere'de karşı
karşıya gelecek.

Medipol Başakşehir'de 
4 sakat

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mü-
cadele öncesinde 4 eksik bulunuyor.
İstanbul ekibinde, sakatlıkları süren
Nacer Chadli, Junior Caiçara,
Uğur Uçar ve Okechukwu Azu-
buike kadroda yer almayacak. Me-
dipol Başakşehir'in Şampiyonlar
Ligi'ndeki rakibi Paris Saint-Ger-
main, 8 haftası geride kalan Fransa
Birinci Futbol Ligi’nde (Ligue 1)

lider durumda bulunuyor. PSG, 8
maçta 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle 18
puan topladı. Aynı puana sahip Lil-
le'in averajla önünde zirvede yer
alan PSG, bu maçlarda 20 gol
atarken, kalesinde yalnızca 3 gol
gördü. Fransa ekibinde, Medipol

Başakşehir mücadelesi öncesinde
birçok oyuncunun sakatlığı sürü-
yor. PSG'de Marco Verratti, Lean-
dro Paredes, Mauro Icardi, Julian
Draxler ve Juan Bernat sakatlıkları
nedeniyle Medipol Başakşehir kar-
şısında forma giyemeyecek.

7 KALEM SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık

ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası :2020/556977
1-İdarenin
a) Adresi :Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba Mh. 

Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi :mehmetakif.kocoglu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :7 Kalem Sarf Malzeme Alımı

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

b) Teslim yeri :Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. Zuhuratbaba Mh. Dr. 
Tevfik Saglam Cad. No: 11 BAKIRKÖY İSTANBUL

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

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati :23.11.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-

timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı
veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının
bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak 
eşleştirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu 
Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale 
dosyasında sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belir-
terek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli,
yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; istekli-
ler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur. Kata-
loglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog üzerinde
işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune getirilmesi zo-
runludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Teslim tutanağı
ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde ihale kayıt
numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeyecek şekilde
belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendirmeye alınmaya-
caktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve T.C.
Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye uy-
gunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tama-

mında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi D Blok 3.
Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla

da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-

rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-

pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif

üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1244908)
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EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Manisa’da yapılan ‘U10-U12-
U14 Kılıç Açık Turnuva’nın 2.
gününde sporcular ‘U12 Er-
kekler Kılıç’ kategorisinde
piste çıktı. Balestra Eskrim
Akademisi'nden 3 sporcu yine
dereceye girmeyi başardı

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir,
H Grubu ikinci maçında bu akşam Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti de
olan Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain'i (PSG) konuk edecek

MANISA’DA 
BEYLIKDUZU
RUZGARI

Avrupa’da zor sınav!

SIKINTI YOK!
Galatasaray Teknik Direktörü
Fatih Terim, yönetim ile arala-
rında bir sıkıntı olmadığı yö-
nünde paylaşımda bulundu.
Galatasaray Kulübü Başkanı
Mustafa Cengiz, ikinci başkan
Abdurrahim Albayrak, başkan
yardımcıları Kaan Kançal ve
Yusuf Günay ile Türk Telekom
Stadı'ndaki kulüp binasında bir
araya gelen Galatasaray Teknik
Direktörü Fatih Terim, Twitter
hesabından yaptığı paylaşımda,
yönetimle aralarında herhangi
bir sorun olmadığını belirterek,
"Her şey yolunda" mesajına yer
verdi. Kulübün resmi internet si-

tesinde "Kenetlenin başka Gala-
tasaray yok!" başlığıyla yayımla-
nan açıklamada da şu ifadelere
yer verildi: "Bugün saat 15.30'da
başkanımız Sayın Mustafa Cen-
giz ile teknik direktörümüz Sayın
Fatih Terim, Türk Telekom Stad-
yumu'nda bir görüşme gerçek-
leştirmiştir. Gündemdeki
konuların, bazı asılsız iddiaların
ve kısa vadeli planların ele alın-
dığı görüşme, kulübümüz men-
faatleri çerçevesinde karşılıklı
mutabakatla tamamlanmıştır.
Görüşmede 2020-2021 futbol
sezonunu şampiyonlukla ta-
mamlayacağımız inancı ve heye-

canı pekiştirilmiştir. 23. şampi-
yonluğumuz için tüm camiamızı
birlik ve beraberlik içerisinde tek
vücut halinde hareket etmeye
davet ediyoruz. Bu yol şampi-
yonluk yolu!"  Kulübün Twitter
hesabından yapılan ve tecrübeli
teknik adamın görselinin de yer
aldığı paylaşımda ise "Fatih
Terim bizim kırmızı çizgimizdir."
denildi. Paylaşımda Fatih Te-
rim'in hesabı da etiketlendi.

Silivrispor
kendine

güveniyor

Silivrispor Kulüp Başkanı Taylan Güraslan
takıma inandıklarını ve güvendiklerini söy-
ledi. Güraslan, “Sevgili Silivrispor sevdalı-
ları malum olduğu üzere ligin ilk beş
maçında istediğimiz sonuçları alamadık. İyi
oyunumuzu skora yansıtamadık ama biz
takımımıza inanıyor ve güveniyoruz. Sevgili
Silivrispor sevdalıları, biz yönetime gelirken

ne söz verdiysek arkasındayız. Sözümüzü
yerine getiriyor ve getirmeye de devam ede-
ceğiz. Son günlerde özellikle sosyal medya
üzerinden olumsuz eleştiriler alıyoruz. İyi
niyetli eleştiriler bize katkı veriyor ama bazı
art niyetli sosyal medya kullanıcıları pusuya
yatmış, avcı misali olumsuz skor avcılığı
yapma peşinde” dedi.

3 SPORCU
DERECEYE 

GİRDİ

SPORCULARIMIZI KUTLUYORUM
Balestra Eskrim Akademisi hocalarından Hakan Yurdakoş, spor-
cularının başarılarının kendilerini son derece memnun ettiğini
belirterek, "Bizim amacımız akademimizden Milli takıma sporcu
gönderebilmek. Uluslararası arenalarda da yarışmak istiyoruz.
Pandemi nedeniyle çalışmalarımız aksadı. Buna rağmen spor-
cularımız büyük bir başarı gösterdi" açıklamasını yaptı. 
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ihale edileceği ilan edilmiştir. Ancak 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 26 ncı maddesine göre

aşağıdaki hususlarda, düzeltme ilanı yayımlanma-

sına karar verilmiştir. Tekliflerin hazırlanması ve 

sunulmasında düzeltilen maddelerin esas alınması

gerekmektedir.

İhale Kayıt Numarası : 2020/550023

1- İdarenin 

a) Adresi : İ.Ü. İstanbul Tıp 

Fakültesi Dekanlığı 

Satınalma Müdürlüğü 

Çapa FATİH/İSTANBUL

b) Telefon ve faks numarası : 2124142138 -

2126351193

Gazetenin adı ve tarihi :  Gazete Damga - 

26.10.2020

Bizim Anadolu - 26.10.2020 :Günlük Evrensel - 

31.10.2018

3- Düzeltilen [madde/maddeler ] şunlardır

3- İhalenin

b) Tarihi ve saati : 11.11.2020 - 10:30

DÜZELTME İLANI
ALLOPLASTİK BİYOMATERYAL IMPLANT 
ORBİTAL TEMİNİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1245323)
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G eçen sezon şampiyonluğun
konuşulduğu Trabzons-
por’da bu sezon işler ter-

sine döndü. Sezona kötü bir
başlangıç yapan bordo-mavililer ilk
6 hafta itibari ile 6 puan toplarken,
maç fazlasıyla 18’inci sırada düşme
potasında yer aldı. Pandemiden
sonra toparlanamayan, geçen
sezon son 8 haftada şampiyonluğu
Medipol Başakşehir’e kaptıran
bordo-mavililerde kötü gidişat yeni
sezonda da devam ediyor. Trab-
zonspor’da 6’ncı hafta itibari ile
önce teknik direktör Eddie Newton,
ardından da Ahmet Ağaoğlu baş-
kanlığındaki yönetim kurulu hedef
tahtasına koyuldu. 2019-20 sezo-
nunda pandemi nedeniyle lige veri-
len araya lider giren ancak
maçların yeniden oynanmaya baş-
lamasıyla kalan son 8 haftalık bö-
lümde 12 puan kaybı yaşayan
bordo-mavililer, şampiyonluk yarı-
şını kaybetti. Daha sonra Finansal
Fair Play kriterlerine uymadığı ge-
rekçesiyle Avrupa kupalarından da
men edilen Karadeniz ekibi, yeni
sezona da iyi bir başlangıç yapa-
madı ve ilk 6 haftalık bölümde yal-
nızca 1 galibiyet alarak hanesine 5
puan yazdırabildi. Trabzonspor,
pandemi arası sonrası ligde top-
lamda çıktığı 14 maçta 4 galibiyet,
5’er beraberlik ve mağlubiyetle 17
puan toplarken, 25 puanı ise rakip-
lerine kaptırdı.

Sorunlar bitmek bilmiyor

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi
A takımda forma giyen Sosa,
Novak, Messias, Ndiaye, Doğan,

Guilherme, Abdurrahim, Sörloth
ve Da Costa olmak üzere 9 oyuncu
ile yollar ayrılırken, yerlerine A
takım kadrosuna Flavio, Marlon,
Plaza, Trondsen, Edgar Ie, Afobe,
Baker, Diabate, Djaniny ve Hugo
olmak üzere toplamda 10 isim
alındı. Geçen sezon gol yollarında
ligin en etkili takımlarından olan
ancak savunmada yediği gollerle de
gündemde yer alan bordo-mavili-
ler, yeni sezonda ise hem savunma
hem de hücum anlamında etkisiz
kaldı. İlk 6 haftalar karşılaştırıldı-
ğında geçen sezon 11 gol atıp 8 gol
yiyen Trabzonspor, bu sezon aynı
periyotta 6 gol atıp kalesinde de 10
gol gördü.

Yeni hoca aranıyor

Trabzonspor’da ilk 6 haftada alı-
nan başarısız sonuçlar sonrası ca-
miada teknik direktör Eddie
Newton ile yola devam edilmemesi
yönünde görüş ön plana çıkarken,
özellikle bu sezonki transfer politi-
kası sık sık eleştirilen yönetim de
eleştirilerin odağında yer aldı. Bir
kesim erken kongreyi dillendirmeye
başlarken, yönetim ise teknik ekiple
yollarını ayırma kararı aldı.

Abdullah Avcı gündemde

Bu arada Trabzonspor yönetiminin
teknik direktörlük görevi için gö-
rüşme gerçekleştirdiği Abdullah
Avcı ile anlaşma sağlandığı, Eddie
Newton ile yolların ayrılmasının ar-
dından Avcı ve ekibinin göreve baş-
layacağı öğrenildi.
Bordo-mavililerin kısa süre içeri-
sinde teknik direktör değişikliğini

resmen duyurması bekleniyor.

3 sezonda 3 farklı isim

Eddie Newton ile yolların resmen
ayrılması durumunda iki sezonda
üçüncü teknik direktör değişikliğine
gidilmiş olacak. 2018-19 sezonuna
teknik direktör Ünal Karaman ile
başlayan ve söz konusu sezonu
Karaman ile tamamlayan Ahmet
Ağaoğlu yönetimi, 2019-20 sezo-
nunun yarısında Karaman ile yolla-
rın ayrılmasının ardından yola
yardımcısı Hüseyin Çimşir ile
devam etmişti. Sezonun sona er-
mesiyle Çimşir ile de yollarını ayı-
ran ve göreve Hüseyin Çimşir’in
ekibinde yer alan Eddie Newton’u
getiren bordo-mavililerde, 2020-21
sezonun 6’ncı haftasında da yine
teknik direktör değişikliği gündeme
geldi. Göreve geldiklerinde teknik
direktör konusunda istikrarın
önemli olduğu vurgusunda bulu-
nan Başkan Ahmet Ağoğlu, New-
ton ile de yolların ayrılması sonrası
yönetimi döneminde 3 sezonda
3’üncü teknik adam değişikliğine
gitmiş olacak. DHA

Süper Lig’de 2019-20 sezonunda pandemi öncesi zirveye oynayan
ve şampiyonluğu son haftalarda Medipol Başakşehir’e kaptıran
Trabzonspor, 2020-21 sezonuna ise kaosla başladı. Bu sezon ilk 
6 haftada 5 puan toplayabilen bordo-mavililerde önce teknik 
direktör, sonra da yönetim eleştirilerin odağı oldu

ZIRVEDEN KAOSA!

Beşiktaş nefes aldı
Süper Lig'de oynadığı son üç maçta 1 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Beşiktaş, Yukatel
Denizlispor'u deplasmanda 3-2 yenerek derin bir nefes aldı. Bu galibiyetle puanını
7'ye çıkaran siyah beyazlılar bir maçı eksik olarak 12'nci sırada yer alıyor
Ligde son maçını 22 gün önce oynayan
Beşiktaş, milli maç arasının ardından
5'inci haftayı da BAY geçmişti. Denizlis-
por deplasmanında Josef'in kırmız kart
gördüğü 67'nci dakikaya kadar 22 günlük
arayı iyi değerlendirdiği gözlenen Sergen
Yalçın'ın öğrencilerinin, 10 kişi kaldıktan
sonra eskiyi hatırlatması dikkatlerden
kaçmadı. Siyah beyazlılar 10 kişi kaldık-
tan sonra değişikliklere rağmen oyunu
tutmayı başaramadığı gibi, skorun 3-2'ye
gelmesine de engel olamadı. Beşiktaş'ın
bundan sonraki hedefi önümüzdeki hafta
sahasında ağırlayacağı Yeni Malatyas-
por'u da yenerek çıkışa geçmek olacak.
Beşiktaş'ta bu sezon takım savunma-
sında ciddi eksikler görüldüğü gibi, de-
fans oyuncularının bireysel hataları da
öne çıkıyor. Siyah beyazlılar geçen se-
zonki savunma hattını Vida haricinde ta-
mamen değiştirmesine ve 3 yeni transfer
yapmasına rağmen, oynadığı her maçta
gol yemekten kurtulamadı. 7 resmi ve bir
hazırlık maçında toplam 15 gol yiyen Be-
şiktaş, maç başına gol yeme oranında
2'ye yaklaşarak savunma anlamında ol-
dukça kötü bir istatistiğe sahip oldu. Be-
şiktaş aynı maçlarda 15 gol atarak bu

sezonki toplam averajını sıfırda tuttu.
Siyah beyazlılar lig maçlarında ise 8 gol
atıp 9 gol yiyerek 6'ncı haftayı -1 averajla
kapattı.Atiba hiç yaşlanmıyorDenizli'de 3
haftalık kazanamama serisine son veren
Beşiktaş'ta, takımın en yaşlı ve aynı za-
manda belki de yaşlanmayan tek oyun-
cusu olan Atiba Hutchinson, geceye
damga vuran futbolcu oldu. Karşılaşma-
nın 13'üncü dakikasında Beşiktaş'ın ilk
golünü atan 37 yaşındaki Atiba, Abouba-
kar'ın attığı penaltıyı da kazandıran

isimdi. Bu sezon 6 resmi maçın 5'inde 90
dakika sahada kalan Atiba, 1 gol ve 2
asistle oynadı. Siyah beyazlılarda 8'inci
sezonunu geçiren Kanadalı oyuncu en
skorer sezonunu geçen yıl yaşamış ve
sezonu 6 gol, 6 asistle tamamlamıştı.
Atiba, Beşiktaş'ta genelde 6 numarada
oynamasına rağmen 258 maçta 20 gol
ve 25 asistlik performans sergiledi. Siyah
beyazlılarda dün gece performansı
merak edilen yeni transferler Ghezzal ve
Rosier de ilk maçlarında göz doldurdu.

64 Nolu Havalimanı Taksiciler
Not. Taş. Koop. 

Yönetim Kurulu Başkanı 

ÖMÜR
AKPINARLI

Zap Suyu'nda rafting
Türkiye'nin en iyi rafting parkurları arasında yer alan

Zap Vadisi içinden geçen Zap Suyu'nda, Türkiye Rafting
Şampiyonası ikinci ayak yarışmalarının startı verildi

Türkiye genelinden 400 sporcunun yer aldığı
toplam 27 takım, şampiyon olmak için yarışma-
lara katılıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Hakkari Valisi ve Belediye
Başkan Vekili İdris Akbıyık, Türkiye Rafting Fede-
rasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı Gülşen Orhan ile birlikte bindiği
botta, yarışmanın startını verdi. Yıllarca hep terör
olaylarıyla anılan Zap Suyu'nda yarışmacılarla bir-
likte kürek çeken Bakan Kasapoğlu, "Hakkari'de
hayat var, gelin bu hayatı yaşayın" sloganıyla Zap
Suyu'nda ilk kez düzenlenen şampiyonaya katılan
sporcularla tek tek ilgilenip, başarılar diledi. Bakan
Kasapoğlu, terörün yerini karamsarlık, kötü niyet-
linin yerini güzelliğin alacağını ifade ederek, "Ka-
ranlık kaybolmaya başladı. Yerini aydınlığa bıraktı.
O yüzden hamdolsun bugün bunu gördük. Spo-
run güzel ruhuyla birleşecek” dedi.
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Erol
kARApINAR
İYİ Parti Beylikdüzü 
İlçe Başkanı

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı
kutlu olsun

Fikret 
ŞAHİN
İstanbul Kayseri
İli ve İlçeleri
Yardımlaşma ve
Dayanışma
Derneği Başkanı

29 Ekim 
Cumhuriyet
Bayramı 
kutlu olsun

Cengiz 
AtAsEvEN 
Esnaf ve Sanatkarlar 
Dernek Başkanı, CHP 
Beylikdüzü İlçe Bşk Yrd.

29 Ekim 
Cumhuriyet
Bayramı 
kutlu olsun

29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı

kutlu olsun

Mustafa 
GÜNAYDIN
Günaydın Grup 
Yönetim Kurulu Başkanı

Recep EROL

29 Ekim 
Cumhuriyet
Bayramı 
kutlu olsun

“Benim naçiz vücudum, bir gün elbet
toprak olacaktır. Fakat Türkiye
Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”

İstanbul Gazeteciler
Derneği Yönetim Kurulu

Mustafa Kemal ATATÜRK

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramımız
kutlu olsun

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramımız
kutlu olsun

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramımız
kutlu olsun

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramımız
kutlu olsun

29 Ekim
Cumhuriyet
Bayramımız
kutlu olsun

29 Ekİm
Cumhuriyet
Bayramımız
kutlu olsun


