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Şiddetin 
kördüğümü!

CHP Ordu Milletvekili Mus-
tafa Adıgüzel, “Sağlık Bakan-

lığı yalan söylemeye devam ediyor.
Sadece üç ilimizin bile Covid-19
vefat sayısı 315” diyerek, sadece 
İstanbul, İzmir ve Ankara'da 16 bin
610 yurttaşın salgın nedeniyle yaşa-
mını yitirdiğini iddia etti. Adıgüzel,
“Gerçek vefat sayıları girilmiş olsa
ABD'nin önünde
dünyada ilk sıra-
dayız” değerlen-
dirmesinde
bulundu. CHP'li
Adıgüzel, “Fah-
rettin Koca istifa
etsin, vakalar
kendiliğinden
düşecek” yoru-
munu yaptı. 
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Vefat sayısında 
dünyada ikinciyiz

3 İLDE 16 BİN 610 KİŞİ ÖLDÜBENİM SÖZLERİMİ ÇALDILAR!

DEVA Partisi Genel Başkanı
Ali Babacan, Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın konuşma metinlerine, son
dönemde kendisine ait cümlelerin ek-
lendiğini söyledi. Babacan, “Bizim şu
son bir aydır kongrelerde söylediğimiz
cümleleri şu anda hükümet kullan-
maya başladı. Demek her ne kadar
sizden ders almayız diyorlarsa da

kopya çekmekte
fena değiller, onu
görüyoruz. 
Konuşma metin-
lerini hazırlayıp
Cumhurbaşkanı-
nın önüne 
koymakla iş
bitmiyor. Onu
fiili uygulaması
gerekiyor” dedi. 
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Cumhurbaşkanı 
kopya çekiyor!

QR koduyla
cepten
Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Koronavirüs sürecinde uzaktan 
eğitim yapılması, özellikle LGS ve

YKS'ye girecek öğrencilerin büyük zorluk
yaşamalarına neden oldu. Bu süreçte 8 
ve 12’nci sınıf öğrencilerine okullarda
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK)
verilmesi kararı alındı. Kursa katılan 
öğrenciler herhangi bir ücret ödemediği
gibi, ders veren öğretmenler de ücretlerini

MEB’den aldı. Edinilen bilgilere göre Ali-
beyköy'de bir ilköğretim Okulu Müdürü
hakkında öğrencilerden yaklaşık 3 bin TL
toplayarak, ‘kaçak kurs” faaliyeti yürüt-
tüğü iddia edildi. Şikayet üzerine MEB
müfettişleri okul müdürü A.E. hakkında
soruşturma başlattı. A.E.’nin toplanan
paraları zimmetine geçirdiği de 
soruşturulan iddialar arasında.
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Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete
uğrayan kadınlara destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı.
İBB ise 444 80 86 numarası üzerinden 7/24 hizmet verecek “Kadına Destek Hattı”nı
hizmete açtı. Hat, Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verecek

İBB “25 Kasım Kadına Yö-
nelik Şiddete Karşı Uluslar-

arası Mücadele Günü”nde, “Kadına
Destek Hattı”nı tanıttı. Şiddete karşı
kadınların yanında olmayı amaçla-
yan; 444 80 86 numarası üzerinden
Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça
dillerinde 7/24 hizmet verecek hattın
tanıtım toplantısında konuşan İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu, “kadın”
ve “şiddeti” yan yana konuşmanın
utanç verici olduğunu vurguladı.
“Ama toplumda böyle bir gerçek var”
diyen İmamoğlu, “Cinsiyet eşitsizliği,
erkeklerin kadına yönelik şiddet suç-
ları, her geçen gün azalacağı yerde,
daha fazla yer buluyor. Açıkçası 
gitgide de büyüyor” dedi. 
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AzALACAĞı yerDe GÜn GeÇTikÇe ArTıyOr

Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık

da Türkiye Kadın Dernekleri Fede-
rasyonu Başkanı Canan Güllü
ile Acil Yardım Hattı Protokolü
için bir araya geldi. Başkan
Mehmet Murat Çalık, “Ülke-
mizde, maalesef 2019 yılında
474 kadın, erkekler tarafından
katledildi. Kadına yönelik şid-
detin önüne geçebilmek için ilk

yapılması gereken toplumsal cinsi-
yet eşitliğinin sağlanması yönünde
politikaları hayata geçirmek. Biz,

Beylikdüzü Belediyesi olarak
kadınların kent hayatının her
alanında varlık gösterebilme-
leri için çalışıyoruz. Bu ko-
nuda, Beylikdüzü Belediyesi
olarak üzerimize ne düşü-
yorsa yapacağız” diye 
konuştu. I SAYFA 8
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Üzerimize ne DÜŞÜyOrSA yAPACAĞız

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 

Erdoğan, AK Parti Grup 
Toplantısı'nda konuştu. 
Erdoğan, YİK'ten istifa eden
eski TBMM başkanı Bülent
Arınç'ın açıklamalarına tepki
gösterdi. Erdoğan, “Terörist-
lerden birinin yazdığı kitabı
herkesin okumasının tavsiye

edilmesi hakikaten beni
rencide etmiştir. Kitabını 
herkes okusun dediği kişi,
elinde binlerce Kürt kardeşi-
min, askerimin, polisimin,
öğretmenimin kanı olan, 
bölücülük peşinde koşan 
bir terör örgütünün siyasetçi
maskesi takmış savunucusu-
dur” dedi. I SAYFA 7
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Ali Babacan

BİR ŞANS DA CHP'YE VERİN

CHP İstanbul Milletvekili
Mahmut Tanal, “Düzce 

muhafazakar bir yer olduğundan 
dolayı CHP sandıktan zaferle çıka-
mıyor” yorumlarına karşı çıkarak,
“Ben Allah’ın evine umreye gittim.
Türkiye'de en muhafazakar parti
Cumhuriyet Halk Partsi’dir” dedi.

“Ben de muha-
fazakarım” diyen
Tanal, “Ben dini
inancımı siyasete
alet etmek iste-
miyorum. 
Ben bir çoban
oğluyum. Artık
CHP'ye bir şans
verin” diye 
konuştu. 
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Allah’ın evine
umre’ye gittim!

Mahmut Tanal

Mustafa Adıgüzel

AK Parti Grup Başkanvekili
Cahit Özkan, “AK Parti olarak,

kadına yönelik şiddetle mücadelemizi
çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla
'sıfır tolerans' ilkesi ile sürdürüyoruz”
dedi. “Bu kapsamda şiddetle etkin
mücadele amacıyla birçok anayasal
ve yasal reformlar gerçekleştirdik”
diyen Özkan, “2012’de, 81 ilimizde
açtığımız şiddeti
önleme ve izleme
merkezlerimizde
bugüne kadar
160 binden fazla
kadına, 10 bin
erkeğe ve 20 bin
çocuğumuza
hizmet verdik”
ifadelerini 
kullandı. 
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Erkek şiddetine
sıfır tolerans

BİRÇOK REFORM YAPTIK

Cahit Özkan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın
eşi Emine Erdoğan, televizyon-

larda şiddeti meşrulaştıran yayınlar
olduğuna dikkat çekip “Ne olur 
insanlık onurunu reytinge kurban 
etmeyelim. Katiller, mafya babaları,
zorbalar rol model gibi lanse edilme-
sin” dedi. Erdoğan, “Bir kadına kal-
kan el, hepimize
kalkıyor. Bu so-
runla mücade-
lede dur durak
bilmeden çalış-
mak durumun-
dayız. Daha da
önemlisi, topye-
kun bir müca-
dele vermeliyiz”
diye konuştu. 
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Mafya babaları
model olmasın!

O EL HEPİMİZE KALKIYOR

Emine Erdoğan

SIDDETE KARSI 
YARDIM HATTI

MUDURDEN
KACAK KURS!

Alibeyköy'de bir ilköğretim 
okulunun müdürü A.E. hakkında,
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB)
bilgisi dışında öğrencilerden
yaklaşık 3 bin TL toplayarak
“kaçak kurs” faaliyeti yürüttüğü
iddiasıyla soruşturma başlatıldı

24 Kasım 
Öğretmenler Günü
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ARINÇ DA BENi

TOPLADıĞı PArALArı zimmeTine GeÇirDi

RENCiDE ETTi

CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,

İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener'i ziyaret etti.
İki lider görüşme sonrası
ortak açıklama bulundu. 

Kılıçdaroğlu ve Akşener
yaptıkları açıklamada, 
“Biz seçim istiyoruz” dedi.
Akşener, “Biz seçim istiyo-
ruz. Türkiye bu halde gide-
mez. Liyakat, şeffaflık yok”

ifadelerini kullandı. 
Kılıçdaroğlu ise “Halktan
korkmamak lazım. Vatandaş
perişan. Memnunsa zaten
sizi tekrar getirir” açıklama-
sını yaptı. I SAYFA 7
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SeCim iSTiyOrUz!

sedat sarıKaya’nın söyleşisi sayfa 13’te 

en iyiSi 
OLmAyA
ÇALIŞIYORUM!

Birbirinden güzel şarkılarıyla
isminden sıkça söz ettiren

Sefa Topsakal, Damga'ya konuştu.
Müzik kariyerine ve hayatına dair

önemli bilgiler veren
ünlü isim, “Pop

müzik artık bam-
başka bir yere
doğru gidiyor.
Biz de gidilen
bu yerde en
iyisi olmak
için çalışı-
yoruz” dedi.
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TAylAn
DAŞDÖĞEn

HABER

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, imza 

töreninde yaptığı konuşmada,
kadın dostu bir kent inşa etmek

için çalıştıklarını ifade etti. 

BAZI SUÇLAR
HARİÇ GENEL 
AF OLACAK!

Genç Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Adnan Tuncer, "İnsan ayrımı yapma-

dan, ötekileştirmeden siyaset yapma anla-
yışındayız" dedi. Çocuk ve kadın hakları

konusunda son derece net
olduklarını söyleyen

Tuncer, "Hiçbir kadın
şiddet görmeyecek.
18 yaş altı kız çocuk-
larımız evlendirilme-

yecek. Çocuk, kadın
istismarı, cinayet ve

cinayete sebep
olanlar hariç

genel af ola-
cak” dedi. 

Barış Kış’ın söyleşisi sayfa 5’te 
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HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 2

AmAn bir
yerinizi

kırmAyın

21 KADIN 21 AĞAÇ!
Avcılar Belediyesi,
kadın cinayetlerine

dikkat çekmek için 25
Kasım Kadına Yönelik
Uluslararası Mücadele
Günü etkinlikleri çerçeve-
sinde düzenlediği bir 
programla Ambarlı 
Mahallesi’ndeki zeytin
ağaçlarına yaşam hakkı

elinden alınan 21 kadının
ismini verdi. Belediye 
Başkanı Turan Hançerli,
“Anneler adalet arıyor.
Adalet talebi son derece
önemli çünkü suçlular 
hak ettikleri cezayı alır-
larsa başka anneler 
ağlamayacak” ifadelerini
kullandı.  I SAYFA 4
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Aldığınız para helal değil!
Bağcılar Kaymakamlığı ve İstan-
bul İl Ticaret Müdürlüğü tarafın-
dan gramaj ve fiyat tarifesine
uymayan fırınlar kontrol edildi.

Kaymakam Mustafa Eldivan,
“Sizin burada bu ekmeğin üze-
rine aldığınız para helal değil”
tepkisini gösterdi. I SAYFA 9
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“YAPILAN araştırmalar sonucunda, 20 ile
64 yaş arasındaki tüm yetişkinlerin yakla-
şık yarısının, dişeti hastalığı, diş çürüğü

veya kaza nedeniyle en az bir kalıcı dişini kaybetti-
ğini’’ ifade eden Diş Hekimi Pertev Kökdemir, 65
yaşına gelindiğinde tüm dişlerinizi kaybetme riskini-
zin yaklaşık  yüzde 20 olduğunu sözlerine ekledi.
Kökdemir, “Diş implantları, eksik dişlerin tamam-
landığı ve beraberinde estetik bir görünümün elde
edildiği doğala en yakın uygulamadır. Diş hekimi-
niz, kırık veya eksik dişlerin yerine konulması için
size en iyi çözümü sunar. Çünkü, şimdi ve gelecekte
en konforlu diş tedavisinin sağlığının tadını çıkar-
manızı ve özgürce gülümsemenizi istiyoruz. Diş İm-
plantları doku ile uyumlu son derece ufak ve
uzmanı tarafından yapıldığında sizlere hiç sorun çı-
kartamayacak titanyum vidalardır. Bundan 10 yıl
öncesine kadar bazı sistemik hastalıkları olanlarda
sınırlı kullanımı varken günümüzde Zirkotitan ve
Akıllı Hidrofilik İmplant teknolojisi ile kullanım sı-
nırlamaları oldukça azalmaıştır. Yaşınız kaç olursa
olsun, eğer sağlıklı bir çene kemiğiniz varsa implant
sizin için en doğru seçenek olabilir” dedi.

T rafik kazaları, spor yaralanmaları
ve düşmeler sonucu kırılabilen ke-
mikler, insan vücudunun en sağ-

lam organı olarak tanımlanıyor. Kemik
kırıklarının pandemi sürecinde ortaya çık-
ması ise hastaların daha çok endişelenme-
sine neden oluyor. Covid-19 sebebiyle
hastaneye gitmek istemeyen kişilerde kı-
rıkların yanlış kaynaması daha büyük so-
runlara yol açarken, kırık konusunda
bilinçsiz uygulamalar önemli sakatlıklara
zemin hazırlayabiliyor. Memorial Ankara
Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölü-
mü’nden Prof. Dr. Hakan Özsoy, pan-
demi döneminde kemik kırığı ve tedavisi
ile ilgili bilgi verdi.

düşme bile kırığa sebep olur

Çevresindeki kaslar, dokular, eklemler ve
sinirleriyle beraber bir organ gibi olan ke-
miğin ve etrafındaki dokuların zedelenerek
bütünlüğünün bozulmasına kırık denil-
mektedir. Kemiğin taşıyamayacağı yüklere
maruz kalması sonucunda kırıklar oluş-
maktadır. Gençlerde kemikler çok kuvvetli
olduğu için kazalar, ciddi düşmeler ya da
önemli spor yaralanmaları gibi zorlama-
lar ve yüksek enerji kırıklara neden olur-
ken; esnek kemiklere sahip olan
çocuklarda ise kırık, daha basit düşmelerle
oluşabilmektedir. Bununla birlikte 75-80
yaş üzerindeki ve osteoporozu (kemik eri-
mesi) olan kişilerde ise ev içinde düşme
gibi daha basit yaralanmalarla kırıklar
meydana gelebilmektedir.

röntgen filmi şart 

Kırıkların büyük çoğunluğu Röntgen filmi
ile tespit edilebilmektedir. Fakat eklem içi
ve eklem çevresi, omurga ve leğen kemiği
kırıkları gibi bazı özel kırıklarda bilgisa-
yarlı tomografi de çekilmektedir. Kırıklarla
beraber dizde bağ yaralanması gibi yumu-
şak doku yaralanması olması durumunda

ise ek olarak MR
görüntüsü istene-
bilmektedir.

yaşa göre tedavi değişir 

Kırıkların tedavi şekli ve yöntemi yaşa
göre değişiklik göstermektedir. Çocuk-
larda bazı özel eklem kırıkları hariç kırıkla-
rın çoğu, genç erişkinlerde ise belli kırıklar
ameliyathanede anestezi altında ya da
lokal anestezi ile çekip düzeltilip alçıya alı-
narak tedavi edilmektedir. Ancak genç
erişkinlerde ve ileri yaş hastalarda eklem
kırıkları, uzun kemiklerin bazı kırıkları,
bacak kırıkları, leğen kemiği kırıklarının bir
kısmı ve kalça eklemi kırıkları gibi belli
özellikteki kırıklar için ameliyat gerekmek-
tedir. Ameliyatın amacı hem kemiğin şek-
lini eski haline döndürmek hem de kemiği
sağlam bir şekilde tespit ederek tedavi sü-
resince şeklinin bozulmasını engellemek-
tir. İleri yaşta olan hastalarda el bileği ya
da kol kırıkları alçı ile tedavi edilebilirken,
en sık görülen kalça kırıklarının ise ameli-

yat ile tedavi edil-
mesi gerekmekte-
dir. Bu ameliyatın

hedefi hastayı hemen ayağa kaldırıp yürü-
yebilir hale getirmektir.

Mesafe-hijyen önleminizi alın

Pandemi sürecinde kırıkla karşılaşan
hasta kendi kendine bir sağlık kuruluşuna
ulaşabilecek durumdaysa, öncelikle kırığı
bir karton ya da temiz bir tahta parçasına
sarıp bandajlayarak sabitlemesi gerek-
mektedir. Sağlık kuruluşunda ortamın
yoğun olacağı ve etrafta başka insanların
da bulunduğu göz önüne alınarak maske,
gözlük ya da siperlik takılmalıdır. Bununla
birlikte etrafa çok fazla temas edilmemeli,
eller sık yıkanmalı ya da dezenfektan 
kullanılmalıdır.

ameliyat kararı sizi
endişelendirmesin

Meydana gelen kırıkların bir kısmı cerrahi
ile bir kısmı ise ameliyatsız tedavi edilmek-

tedir. Özellikle koronavirüs döneminde,
kırık tedavisinde cerrahi yönteme başvu-
rulacaksa hastaların endişe etmesine
gerek yoktur. Bu süreçte de tüm cerrahi iş-
lemler hastaların sağlığı ve güvenliği ilk
plana alınarak gerçekleştirilmektedir.

özel koruma tedbirleri var

Cerrahi tedavi gerektiren durumlarda ön-
celikle maske ve mesafe kuralına uyarak
hasta değerlendirilir ve hemen ardından
koronavirüs testi alınır. Koronavirüs testi
negatif olan hastanın ameliyatı özel ame-
liyathane odalarında, ameliyat ekibi için
de özel koruma tedbirleri alınarak gerçek-
leştirilmektedir. Ameliyat sonrası hasta ge-
reken en uygun zamanda ev ortamına
taburcu edilmektedir. Evde egzersiz prog-
ramı düzenlenen hasta pansuman için
belli aralıklarla takip edilmelidir.

korona varsa erteleyin

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastalığı
aktif dönemde olanlarda hayati zorunlu-
luk olmadıkça cerrahi tedaviden uzak du-
rulması gerekmektedir. Çünkü Covid
hastası olanlarda ameliyat sonrası ekstra
sorunlar görülebilmektedir. Bu hastaların
genel durumu anestezi ya da darbeler so-
nucunda ameliyat sonrasında çok hızlı
kötüleşebilmektedir. Ancak bazı hastalık-
lar ve kırıklar hastanın hayatını tehdit ede-
bilmektedir. Bu gibi durumlarda anestezi,
enfeksiyon, göğüs hastalıkları ve ortopedi
doktorları ameliyat kararını ekip olarak al-
maktadır. Ameliyat kararı alındıktan sonra
bu ameliyatın negatif basınçlı özel ameli-
yathane koşullarında yapılması gerekmek-
tedir. Buradaki amaç hem hastaya zarar
vermemek hem de sağlık personelinin
hastadan enfeksiyon kapmasını 
engellemektir.

fazla geciktirmeyin

Uzuvlarından herhangi birinde kırık mey-
dana gelen hastaların Covid-19 endişesi
sebebiyle hastaneye başvurmamaları ve
tedavilerini gerçekleştirmemeleri, kırılan
kemiklerin yanlış kaynamasına neden ola-
bilmektedir. İleri dönemlerde kalıcı hasar
ve ağrılara yol açabilen bu durumun dü-
zeltilmesi daha zor ve sıkıntılı hale gelebil-
mektedir.
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Covid- 19 pandemi sürecinde kemikleri güç-
lendirmek ve kırıkların önüne geçebilmek için
gerekli korunma ve hijyen tedbirleri alınarak şu
önlemler alınabilir:
lÖzellikle yaşlılardaki hareket ve yürüme me-
safesinin azalması kemiklerin ve kasların zayıf-
lamasına neden olur. Bu sebeple her yaş
grubundaki kişilerin aktivitelerini düzenlemesi
gerekir. Ev içinde veya dışında günde 5 bin -7
bin 500 arası adım atılmalıdır.
lUzun süre hareketsiz kalmak ve yatmak insa-
nın dengesinin bozulmasına, dengenin bozul-
ması da düşme
riskinin artmasına
neden olur. Yumu-
şak bir zemin üze-
rinde yer
egzersizleri yapmak
dengenin sağlanma-
sına yardımcı olur.

lPandemi sürecini ev içinde geçirmek yeterli
düzeyde D vitamini alımına engel olmaktadır.
Her gün 20 dakika balkonda kol ve bacakların
güneş alması sağlanmalıdır.
lD vitamini içeren yiyecekler tüketilmeli ve
mümkünse ihtiyaç durumunda takviye vitamin
ve mineraller alınmalıdır.
lKoronavirüs sürecinde mutfakta daha fazla
zaman geçirilmesi kişilerde kilo artışına neden
olur. Kilo almak kas ve eklemlere binen yükü ar-
tırırken, bu durum ilerleyen yaşlarda diz, kalça
kireçlenmelerine ve ağrılara yol açar.Evdeyken

çok aşırı yemek ye-
menin önüne geçil-
meli ve özellikle
hamur işi ile kı-
zartma gibi kalori
değeri yüksek be-
sinlerin tüketilme-
melidir.

BUNlaRa DiKKaT EDiN

Memorial Ankara 
Hastanesi Ortopedi ve 

Travmatoloji Bölümü’nden
Prof. Dr. Hakan Özsoy, 

pandemi döneminde kemik
kırığı ve tedavisi ile

ilgili bilgi verdi

Özgürüm Ben sizi bekliyor
Kalaha, 2021 Şubat ayında yayınlayacakları MYSTAFA isimli yeni albümlerinde yer
alacak en yeni çalışması “Özgürüm Ben”i dinleyicilerinin beğenisine sundu

Çalışma, temel hissiyatını Türk mü-
ziğinden alan ve Türk müziği çerçe-
vesinde özgürlüğe duyulan saygı ve

övgüyü anlatıyor. Kalaha grubu, dünyanın her ye-
rinden müzikal esintiler alıp, müziğini olabildi-
ğince geniş bir yelpazeye yaymaya çalışan bir
grup. “Özgürüm” ben çalışmasında ise türkçe
saykodelik ve 70’lerin türkçe funk müziğine bir
örnek sunuyor. “Özgürüm” ben ile ilgili grup üye-
lerinden Jens B. Christiansen (Rumpistol) şöyle
diyor; “Uzun zamandır Kalaha normları içeri-
sinde bir kaçış ve özgür olmak ile ilgili bir ça-
lışma hayal ediyordum. Covid-19 virüsü
yüzünden evde kapalı olmak zorunda kaldığımız
2 aylık sürecin başında, ne kadar kapalı duraca-
ğımızı bilmeyişimiz, yaşam alanımızın git gide
küçülmeye başlaması aileme ve bana bir çeşit
klostrofobi yaşattı. Bu tecrübenin verdiği duygu-
larla birlikte yaptığım demoya Orhan Özgür
Turan, bahsettiğim kaçış temalı konuyu ele alıp
daha çok çift olarak yaşamaktan kaçma isteği
üzerine bir Türkçe söz hazırladı”

Hilal fark yarattı

Kalaha, bunun üzerine daha önce “Çok Küstüm”
ve “Eymen” çalışmalarında birlikte çalıştığı Hilal
Kaya’yla bu şarkıda da çalışmaya karar verdi. Hi-
lal’in vokalistliği bir anda şarkıyı başka bir boyuta
taşıdı. şarkı Hilal’in vokalleriyle beraber, dünya
üzerindeki kadınların en büyük sosyal problemi
olan, toplumsal ve kültürel baskıdan kurtulma is-
teğini çağrıştırdı. Hilal Kaya ise şarkıyla ilgili şun-
ları söylüyor; “şarkının, insanların sosyal ve
kültürel baskıdan ötürü içinde tutmak zorunda ol-
duğunu zannettiği ve bir çok gerçekle yüzleşmek
ve onlardan kurtulmak yerine o gerçeklerle bir-

likte yaşamak zorunda kalmasına karşı bir isyanı
anlatıyor. Her ne kadar bu durumlar Türkiye’de
kadınların bir gerçeği gibi olmak duruma dönüş-
müşse de tabulardan ve sosyal baskılardan nasi-
bini alan kadınlar ve erkekler bir çok başka
ülkede de bulunmakta”

Caz ödülleri var

müzikal olarak Kalaha, dünyanın her yerinden
yeni müzikal esintiler edinip yelpazesini çok
geniş tutmaya çalışan bir grup. Danimarka dı-
şında, özellikle Türkiye’de, daha önce yine Hilal
Kaya ile birlikte yayınladıkları “Çok Küstüm” ve
“Eymen” çalışmaları bir çok dijital ortamda, ga-
zetelerde ve radyolarda yer alarak Kalaha adına
bir sükse yapmış oldu. ayrıca sözlerini Hilal Ka-
ya’nın yazdığı Eymen isimli şarkıları Danimar-
ka’da henüz sonuçlarının açıklanmadığı,
Danimarka müzik Ödülleri ''Roots'' kategorisinde
yılın en iyi şarkısı adayı
gösterildi. Kalaha,
yeni şarkıları çık-
madan önce geç-
tiğimiz hafta
Danimarka
müzik Ödülleri
''Jazz'' klas-
manı ödül tö-
reninde ilk
defa “Özgü-
rüm Ben”
adlı çalışma-
larını canlı
söylediler.
TaYlaN 
DaşDÖĞEN

AMAN BIR
YERINIZI
KIRMAYIN

Ergen erkekleri
hiç sevmiyorum

ÜNLÜ oyuncu Merve Boluğur,
sosyal medya hesabı üzerinden
hayranlarının sorularını yanıt-

ladı. Samimi cevaplar veren Boluğur, boy-
nundaki haç kolyeden, dini inancı ve özel
hayatına kadar pek çok soruyu yanıtladı.
Son olarak
Burak Dayı'dan
ayrılan Boluğur,
"Bir erkekte en
nefret ettiğin şey
ne?" sorusuna,
"Nefret kelime-
sini kullanmıyo-
rum. Ailesinden
ayrışmamış ol-
ması, mesleği ve
parası üzerinden
bir üslupla tavlamaya çalışmasından hoş-
lanmıyorum." yanıtını verdi. Boluğur ayrıca,
bir erkekte en çok sınır ihlallerine ve ergen
davranışlara sinirlendiğini belirtti. Boluğur,
dini inancını ve boynundaki haç şeklindeki
kolyeyi soran takipçisine ise, “Haçı sembo-
lik olarak seviyorum. O da Allah’ın bir dini
ayrıca. Ayrımcı değilim. Müsümanım.” 
cevabını verdi. Oyuncu, 'Sınırların var mı?'
sorusuna ise, "Evet. Ne istediğimi iyi bilirim.
Standartlarım var. Kararlarımda netim." 
yanıtını verdi.
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tuzla'da sünger fabrika-
sında henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Yan-

gında ölen ya da yaralanan olmazken
fabrikada hasar oluştu. Yangın, saat
09.30 sıralarında Orhanlı Mahallesi
Balaban Sokak'taki sünger imalatı

yapılan bir fabrikada henüz bilinme-
yen bir nedenle çıktı. Fabrikanın içeri-
sindeki dumanları gören çalışanlar
itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Kısa sürede olay yerine gelen
itfaiye ekipleri fabrikanın içerisinde
yanan süngerlerini kısa sürede sön-

dürürken içerideki yoğun dumanı
tahliye çalışması yaptı. Sağlık ekipleri
ise olay yerinde hazır bekletildi. Yan-
gında yaralı veya can kaybı yaşan-
mazken fabrikanın içerisinde maddi
hasar oluştu. Polis ve itfaiye ekipleri
yangının çıkış nedenini araştırıyor.

O lay, Cebeci Mahallesi'nde meydana
geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Uğur
Mumcu Mahallesi yönüne giden 34

CFG 453 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail
Er, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı
sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cihan
Tutumlu'ya çarptı. Kazanın ardından yaralıya
yardım etmek yerine motosikletiyle olay yerini
terk etmeyi tercih eden İsmail Er kayıplara ka-
rıştı. Yaralı gencin yardımına koşan çevredeki-
ler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber
verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekip-
leri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yap-
tıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza sonrası görgü tanıklarının "Sürücünün
yanı sıra motosiklette bir de çocuk vardı" şek-
linde bilgi verdiği polis, kaçan sürücüyü yakala-
mak için çalışma başlattı.

Çocuğu bırakıp geri döndüm

Kazadan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine
gelen motosiklet sürücüsü İsmail Er, kazaya
karıştığını itiraf etti. Kaza anını anlatan Er, "30
kilometre hızla gidiyordum. Kırmızı ışık yayaya
yanıyordu. Bana normalde yeşil ışık yanıyordu.
Önümde bir tane minibüs vardı. Minibüsün
arkasından bir genç kırmızı ışığı dikkate alma-
dan koşar adımlarla yola fırladı. Çarptı ve de-
virdi bizi. Yanımda küçük çocuk vardı. Çocuğu
annesine bırakıp geri döndüm. Yaralıyı merak
ettiğim için olay yerine geldim. Yaralının
önemli bir şeyi yoktu zaten. Asıl hasar biz-
deydi. O yüzden çocuğu bırakıp geri döndüm"
dedi. Motosiklet sürücüsü İsmail Er ifadesi
alınmak üzere Şehit Mustafa Tercan Polis
Merkezi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisi
devam eden Cihan Tutumlu'nun ise sağlık du-
rumunun iyi olduğu öğrenildi. DHA

Sultangazi'de yayalara kırmızı ışık yandığı sırada
yolun karşısına geçmeye çalışan gence motosiklet
çarptı. Kazanın ardından yaralıya yardım etmek
yerine kaçan motosikletli 40 dakika sonra olay 
yerine geri gelerek polise teslim oldu

Az daha 
öleceklerdi

Sünger fabriKaSında yangın ÇıKtı

Şişli'de karşı yönlerden gelen taksi ve 
otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada
yaralanan taksi sürücüsü ile 3 turist 
kadın çevredeki hastanelere kaldırıldı

Olay, Harbiye Taşkışla Caddesi İstanbul
Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fa-
kültesi önünde 20.45 sıralarında meydana

geldi. İddiaya göre, 34 VZ 5966 plakalı otomobil sü-
rücüsü Fethi Gündoğdu, Maçka yönünden Taksim
yönüne ilerlerken önünde yavaşlayan otomobili sol-
lamak istedi. Gündoğdu, önündeki otomobili hızla
geçmek isterken, o sırada karşı yönden gelerek cadde
üzerindeki otele yönelen 34 TDU 42 taksi ile burun
buruna geldi. Her iki sürücü çarpışmamak için di-
reksiyonları sağ yöne kırınca, iki araç kafa kafaya
çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsü ile yolcu olarak bu-
lunan Pakistanlı 3 kadın turist hafif şekilde yara-
landı. İhbar üzerine olay yerine çok sağlık ve polis
ekipleri sevk edildi. Polis başka kaza yaşanmaması
için çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralılar olay ye-
rinde yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki
hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe
kapatılan cadde, araçların kaldırılmasının ardından
tekrar açıldı.  DHA

Şişli’de 15 bin
liralık soygun

ŞİŞlİ'de minibüs ile bir markete gelen
silahlı ve maskeli şüpheliler marketin ca-
mını kırarak yaklaşık 15 bin liralık sigara

çaldı. Hırsızlar dışarıda kendilerini durdurmaya
çalışan taksicilere silah doğrulttuktan sonra gel-
dikleri minibüsle kaçtı. Olay, Şişli 19 Mayıs Cad-
desi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz bir minibüs ile
markete gelen silahlı ve maskeli 4 kişi marketin ca-
mını kırdı. Markete giren iki şüpheli, sigara rafla-
rını boşaltarak minibüse yükledi. Yaklaşık 15 bin
liralık sigarayı alan hırsızlar dışarıdaki taksicilere
silah çekerek olay yerinden kaçtı. İhbar edilmesi
üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk
edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler çev-
rede inceleme yaptı. Güvenlik kameralarını izleyen
polis, kaçan hırsızları yakalamak için çalışma 
başlattı.

ONCE KACTI SONRA 
TESLIM OLDU

Park halindeki
araca çarPtı
Küçükçekmece'de otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde duran otobüse çarptı. Çarpmanın 
etkisiyle sürücü otomobilde sıkışırken, yanında bulunan arkadaşı ise ağır yaralandı

Kaza Küçükçekmece'de
gece saat 02.00 sırala-
rında meydana geldi. Edi-

nilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi
öğrenilemeyen 34 HU 9051 plakalı
otomobil Halkalı Gümrük Yolu üze-
rinde seyir halindeyken henüz bilin-
meyen bir nedenle yol kenarında
park halinde duran 34 CRF 309 pla-
kalı otobüse arkadan çarptı. Çarpma-
nın etkisiyle otomobil sürücüsü
araçta sıkışırken, yanında bulunan
Muhammet avcı isimli arkadaşı ağır
yaralandı. Çevredeki vatandaşlar du-
rumu hemen polis, itfaiye ve sağlık
ekiplerine haber verdi. Kısa süre olay
yerine gelen itfaiye ekipleri otomo-
bilde sıkışan sürücüyü bulunduğu
yerden çıkarmak için çalışma 
başlattı.

Olay yerinde önlem alındı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri de
ağır aralanan Muhammet avcı'ya ilk
müdahaleyi yaparak en yakın hasta-
neye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin çalış-
ması sonucu araçtan çıkarılan ve
ismi öğrenilemeyen sürücü de sağlık
ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası
hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldı-
rılan sürücünün tedavisi devam eder-
ken, Muhammet avcı'nın sağlık
durumunun ise ciddiyetini koruduğu
öğrenildi. Kaza sonrası itfaiye ekipleri
araçta bir süre inceleme yaptı. Polis
ekipleri de olay yerinde önlem aldı.
Kazaya karışan otomobil çekici yardı-
mıyla olay yerinden kaldırıldı. DHa

Uyuşturucu 
operasyonu

sİlİvrİ'de bir aile-
nin kaldığı prefabrik
evde çıkan yangında

2 kardeş hayatını kaybetti.
Anne ve baba olay yerinde
sinir krizleri geçirdi. Yangın,
saat 16.00 sıralarında İsmet-
paşa Mahallesi Yolcu Çıkmazı
Sokak'ta bulunan prefabrik 

evde çıktı. Avcılar'da yaşayan
aile, Değirmenköy'de bulunan
evlerine geldi. Anne Çiğdem Sarı
ve baba Nihat Sarı bahçede
mangal yaptığı sırada henüz bi-
linmeyen nedenle evde yangın
çıktı. Alevler kısa sürede prefab-
rik evi sararken, 16 yaşındaki Alı
Sarı ve 7 yaşındaki İrem Sarı

evde mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda itfaiye ve
sağlık ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri,
yangına müdahale
ederken, mahsur kalan
çocukların kurtarılması
için çalışmalar başla-
tıldı. Yangının söndürül-
mesinin ardından evin
içine giren sağlık ekip-
leri, abi kardeşin haya-
tını kaybettiğini belirledi.

Yangın 2 can aldı
İstanbul'da eş zamanlı olarak 16
adrese gerçekleştirilen uyuşturucu
operasyonunda 13 şüpheli gözaltına

alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,
sabah saatlerinde zehir tacirlerine yönelik 16
adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyon yapılan adreslerden biri Gazios-
manpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde 4
katlı bir binanın en alt katı idi. Diğer bir adres
ise Göktürk Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir
bina idi. Baskın yapılan adrese özel harekat
polisleri eşliğinde giren polis ekipleri içeride bir
süre arama yaptı. İstanbul genelinde yapılan
operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli sor-
gulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlü-
ğü'ne götürüldü.
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F ransa'dan sonra Almanya'nın gol
atma girişimi ve ABD'nin 2021
Ocak ayından sonra çıkacağı sahada

nasıl oynayacağı ve defansa kimi koyacağını
düşünürken Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'
isimli kitabını okuyan Arınç'ın da damat
gibi saha dışı kaldığı şu günlerde hemşerim
olan batı kentlerindeki Belediye Başkanla-
rından olan İstanbul Şişli Belediye 
Başkanına bir önerim vardı;

Aynı öneriyi şu anda bulunduğum ve yine
pandemi yasaklarına takılıp, zoraki kaldı-
ğım ülkemin Gürcistan ve Ermenistan' a
komşu olan, Aktaş, Türkgözü (Badele) 
yetmedi yeni ipek yolu olarak adlandırılan

Kars-Tiflis-Bakü Demir Yolu Gümrük Kapı-
larının olmasına karşın ithalatçısı, ihracat-
çısı ve tırcısı olmayan Ardahan'ın Çıldır
ilçesinin yeni kaymakamına bulundum.

Bu önerim açılması düşünülen ve yükü
hafifleteceği söylenen İstanbul kanalının
abisi olacak olan İstanbul boğazına sıfır
olan Şişli ilçesinin Ardahanlı Belediye 
Başkanına idi.

Ve Muharrem Başkana "Ardahanlı far-
kını ortaya koyup, denize sıfır komşu olan
Şişli'ye bir sahil yapamaz mıyız? Bunu ve
buna benzer projeler yaparsanız farklılık
yaratırsınız" demiştim. 

"Çünkü Belediye Başkanlığı, kaymakam-
lık, valilik, siyasetçi, bilim adamı, önder de-
diğin çöpçüyle poz vermek, itfaiye hortumu
tutmakla, köyleri ziyaret etmek değil, ülke-
nin ve dünyanın dikkatini çeken projeler

üretmektir. 21 yaşındaki Fatih'in gemileri
karadan denize yürütmesi bunun en bariz
örneğidir" demiştim.

Yani, 'İstanbul boğazına bir sahil yapılabi-
lir mi? diyerek farklılığını ortaya koymasını
istediğim hemşehrim CHP'li Şişli Belediye
Başkanına önerdiğim bu fikrin aynısını yıllar-
dır önerdiğim Van Gölünden sonra Doğu
Anadolu'nun en büyük gölüne sahip yarısı
Gürcistan'ın diğer yarısı bizim olan Aktaş
Gölüne de sahip Çıldır ilçesinin yeni kayma-

kamına da sundum "fark yaratan bir 
kaymakam ol" diyerek.

Gerçi aynı düşüncelerimin birisini de ve
"sahil yapılabilir mi" dediğim İstanbul boğa-
zına benzeyen bir köprünün yapıldığı ve bana
göre dünyaca ünlü İstanbul boğazına rakip
olan güzelliğiyle İzmit körfezdeki Osman
Gazi köprüsünün ayaklarının altında kalan ve
yine bir hemşehrimiz olan birinin Belediye
Başkanlığını yaptığı Dilovası Başkanına da
sunmuştum. 'Sanayi artıklarıyla, gece kondu-
larıyla, hava kirliliğiyle köy görünümünde
olan Dilovası'nın zehirli dereleriyle değil, 
Belediyesinin logosuna yerleştirilmiş bu 
köprüyle boğaz bir kent olarak gündemde 
olması gerekir' derken..

İşte aynı teklifi ve önerilerimi yeni tanış-
tığım Malazgirt çocuğu olan genç kayma-
kama Çıldır gölüne sahip ilçenin en büyük

mülki amirine de önerdim, "Çıldır 
gölüne bir sahil yapın" diyerek..

Bilmem ama Arınç'ın Avrupa Birliğine
yeniden göz kırpan Başkan Erdoğan'ın ön-
celikle Demirtaş ve Kavala gibilerini bırak-
tıracak reformular yapılması gerektiğini
söyleyen ama 'bir mafyacıyı neredeyse
bakan yapılmalı' diyen Bahçeli'nin söylem-
leri ardından Saray'daki görevinden istifa
etmek zorunda kalmıştı bile..

Yani Libya'ya giden geminin Alman
deniz kuvvetlerince durdurulması ve adeta
'buraya sahil yapamazsınız Türkiye' deme-
siyle bir durumla karşılaştığımız gibi İstan-
bul Boğazına ve Çıldır Gölüne de bir sahil
yapma cesareti, yürekliliği ortaya konulur
mu mevcut yöneticilerce ve de ünlü bür
okrasimiz, Anıtlar kurulu izin verir mi 
bilmem...

Şişli’de, Boğaz’da
yüzmek...

Matbaa ve Ses Sahne İşleri Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/643187
1-İdarenin
a) Adı :EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Nişanca Mah. Eyüp Sultan Bulvarı No:72 34050 EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2124443000 - 2126122000
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :Matbaa ve Ses Sahne İşleri Hizmet Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı :56 Kalem Matbaa ve Ses Sahne İşleri Hizmet Alımı İşi

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Eyüpsultan İlçe geneli
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi :01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 18.12.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres) :Eyüpsultan Belediye Başkanlığı Mehmet Akif Ersoy Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yöneti-
mindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gaze-
tesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları
gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) 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 bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muha-
sebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü matbaa ve/veya ses ve sahne işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kulla-
narak 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 sonucu
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 yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,80
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine
göre açıklama istenecektir.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1264504)

MATBAA VE SES SAHNE İŞLERİ HİZMET ALIMI İŞİ
EYÜPSULTAN BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

21 KADIN
21 AGAC!

Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

A vcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli’nin çabala-
rıyla Kaz Dağları’nda tünel

yapımı nedeniyle hafriyat altında
kalmaktan kurtarılan zeytin ağaç-
ları, geçtiğimiz yıl belediye ekipleri
tarafından özenle Avcılar’a taşına-
rak kentin park ve cadde kenarla-
rına dikilmişti. Dikilen ağaçlardan
Ambarlı Mahallesi’nde yer alanla-
rın 21’ine, kadına yönelik şiddete
karşı mücadelenin simgesi olması
amacıyla aralarında Avcılar’da öl-
dürülen Seda Kurt ve Gülsevin
Buket Değirmenci’nin de yer aldığı,
erkek şiddeti sonucu öldürülen ka-
dınların isimleri verildi.

8 aydır adalet arıyoruz

Etkinliğe ağaçlara ismi verilen ka-
dınların aileleri de katıldı. Aileler,
katillerini hala cezalandırılmadığını
ifade ederek adalet aradıklarını söy-
ledi.  Avcılar’da yaşayan ve 2 çocu-
ğunun gözü önünde eşi tarafından
bıçaklayarak öldürülen Seda
Kurt’un annesi Bedia Akar ve 8 ay
önce eşi tarafından 6 bıçak darbe-
siyle öldürülen ve mahkeme süreci
devam eden Pınar Umay’ın annesi
Nimet Umay da etkinlikte konuşma
yaptı. Akar, "Seda katledildi. Bir yıl
geçti. Katili belli olduğu halde ya-

kalanamadı. Katilinin yakalanma-
sını ve en ağır şekilde cezalandırıl-
masını istiyorum. Avcılar
Belediyesi’ne kızımın adını zeytin
ağacına yattığı için teşekkürlerimi
sunuyorum" dedi. Nimet Umay ise
"8 aydır adalet arıyoruz. Kızım için
hala adalet sağlanamadı. Yarın
karar duruşması var. İnşallah katil
en ağır ceza ile yargılanır. Turan
başkana kızımızın adını burada ya-
şattığı için çok teşekkür ediyorum"
şeklinde konuştu.

Yüreğimiz hala yanıyor

Etkinlikte Başkan Hançerli’nin eşi
Deniz Hançerli de düşüncelerini,
"Daha yaşanacak uzun bir ömürleri
vardı. Evlatlarından, anne babala-
rından hunharca katledilerek ya-
şamlarına son verdirdiler.
Sistematik bir zorluk olduğunu he-
pimiz biliyoruz ama biz kadınlar
olarak bu mücadeleye devam ede-
ceğiz. Hakları açısından eşit hale
geldiğimiz zaman birebir yeniden
var olacağız" sözleriyle paylaştı. Et-
kinlikte yaptığı konuşmada kadın
cinayetlerinin korkutucu boyutlara
ulaştığına dikkat çeken Avcılar Be-
lediye Başkanı Av. Turan Hançerli
ise "Buradaki zeytin ağaçları kaz
dağlarından geldi. Kaz Dağla-

rı’ndaki bir yol çalışmasında kesilip
yakılıp yok edileceklerdi. Bu ağaçlar
oradan kurtarılarak toprak, hava,
suya kavuştular. Biz zeytin ağaçla-
rını kurtardık ve burada onlara can
verdik. Ama Seda Kurt Avcılarlıydı,
Seda Kurt’u kurtaramadık. Yüreği-
miz hala yanıyor. Burada katledilen
kadınları uzun yaşamın ve dostlu-
ğun simgesi zeytin ağaçlarımızda
yaşatacağız" ifadelerini kullandı. 

Şiddet hayatımızdan çıkmalı

"Suçlular hak ettikleri cezayı alır-
larsa başka anneler ağlamayacak"
diyen Hançerli, "Anneler adalet arı-
yor. Adalet talebi son derece
önemli çünkü suçlular hak ettikleri
cezayı alırlarsa başka anneler ağla-
mayacak. Şiddet bütünüyle hayatı-
mızdan çıkmalı. Bir yönetici olarak
bunun sorumluluğunu hissediyo-
rum. Bunun için çalışmalar yapı-
yorum. Barışı, uzun yaşamı
simgeleyen bu zeytin ağaçları or-
manının bu ülkedeki barışa, kar-
deşliğe, sevgiye doğru yeşermesini
diliyorum. Şiddet dünyada son
bulsun diye mücadelemiz devam
edecek. Yeni cinayet ve şiddet olay-
ları yaşanmasın diye üzerimize
düşen ne varsa yapacağız" 
ifadelerini kullandı. 

Avcılar Belediyesi, kadın cinayetlerine dikkat çekmek için 25 Kasım Kadına Yönelik
Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlediği bir programla Ambarlı
Mahallesi’ndeki zeytin ağaçlarına yaşam hakkı elinden alınan 21 kadının ismini verdi

Hünerli Eller yeni yerinde
Küçükçekmeceli kadınların el emeği, göz nuru ürünlerini satma fırsatı buldukları Hünerli Eller Çarşısı yeni yerine
taşındı. Bundan böyle Hünerli Eller Çarşısı, Menekşe Sosyal Tesisleri’nin bahçesinde hizmet vermeye devam edecek

KÜÇÜKÇEKMECEBelediyesi
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdür-
lüğü’nün ilçede yaşayan kadınlara

özel olarak ücretsiz hayata geçirdiği Hünerli
Eller Çarşısı’nda, kadınlar kendi el emeği
göz nuru ürünlerini satarak aile ekonomi-
sine katkıda bulunuyor. Toplumun her kesi-
minden kadının rahatça başvurabildiği
Hünerli Eller Çarşısı, dostluk, arkadaşlık ve
kadın dayanışmasının yaşatıldığı önemli yer-
lerden bir tanesi olma özelliğini taşıyor. Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
“Kadın dostu kentler, kentin sunduğu eko-
nomik, sosyal ve siyasi fırsatlardan kentte

yaşayan herkesin eşit bir biçimde yararlana-
bileceği kentlerdir. Kadınların huzurla ve gü-
venle yaşayabildiği, kalkınmanın merkezinde
olduğu, sosyal hayata ve iş hayatına daha
çok katıldığı, kentte eşitliğin sağlanabildiği
örnek bir ilçe olmayı hedefliyoruz" diye ko-
nuştu. Hünerli Eller Çarşısı ile 3 yıl önce ta-
nışan Emekli Muhasebeci Teksife Duygulu
(61) da, “Biz burada sadece el emeği eserler
yapmıyoruz. Sosyal dayanışma, birbirimize
psikolojik destek veriyor moral depoluyoruz.
En büyük kazanım gerçekten moral, çünkü
bizim morale, bir birimize ihtiyacımız var”
ifadelerini kullandı.

ÇATALCA Belediye
Başkanı Mesut Üner,
24 Kasım Öğretmen-

ler Günü’nde ilçedeki tüm öğret-
menlerin bu anlamlı ve özel
gününü kutladı. Belediye Başkan
Yardımcısı İkram Kaya ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Tayfun Öz-
yolcu ile birlikte İTO Orta-
okulu’nu, Mehmet Akif Ersoy
Ortaokulu’nu, Çatalca İMKB
Mesleki ve Teknik Anadolu Lise-
si’ni ve Ferhatpaşa İlkokulu’nu
ziyaret eden Başkan Mesut Üner,
öğretmenlerin emekleriyle hayat-
larımızda önemli bir yeri oldu-
ğunu ifade etti.

Kapım sonuna kadar açık

Başkan Mesut Üner, "Çocukları-

mızı geleceğe hazırlayarak yarın-
larımızı aydınlatan çok değerli
öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğ-
retmenler Günü’nü kutluyorum.
Öğretmenlerimiz kutsal bir gör-
evi ifa ediyor. Bizlerde ilçemizde
eğitime ve öğretmenlerimize her
zaman değer veriyoruz. Çünkü
bizlerin yarınlarını siz değerli öğ-
retmenlerimiz oluşturacak.
Benim kıymetli öğretmenlerimize
kapım her zaman sonuna kadar
açık. Onların görüş ve önerileri
her zaman yol haritamızı oluştu-
racaktır. Çatalca’mızda eğitime
destek olacak çalışmalarımızı ara
vermeksizin sürdürüyoruz. Sü-
rekli Eğitim Merkezimizi kurarak
siz kıymetli öğretmenlerimizin
desteği ile çocuklarımızın hayal-

lerindeki üniversiteleri kazanma-
larını sağladık. Bu yıl derslerimiz
online olarak devam ediyor. Sü-
rekli Eğitim Merkezimizle başa-
rılı olan ama maddi durumu
elvermeyen çocuklarımıza, ailele-
rine destek olmaya devam edece-
ğiz" diye konuştu.

Sadece bir gün değil her gün!

Zeytin ağaçlarında hayat bulacak 21 kadının ismi
şu şekilde; "Özgecan Aslan, Pınar Umay, Seda Kurt,
Gülsevin Buket Değirmenci, İpek Er, Aleyna Çakır,
Şule Çet Emine Bulut, Pınar Gültekin, Duygu Delen,
Ceren Duman, Dilan Karataş ,Gülnur Kocabaş, Ebru
Aksu, Şükran Aksu, Hande Kader, Ceren Damar
Şenel, Nadira Kadirova, Güleda Cankel."

İŞTE O 21 KADIN



10 Temmuz
2002'de Cem
Uzan'ın liderli-

ğinde kurulan Genç Parti
daha sonra kendini feshe-
derek Yeniden Doğuş Parti-
si'ne (YDP) katıldı. YDP, 23
Ağustos 2002'de 2. Ola-
ğanüstü Kurultayı'nda

"Genç Parti" adını aldı ve parti başkanlı-
ğına Cem Uzan seçildi. Uzun bir aradan
sonra 2 Temmuz 2020 tarihinde 5. Ola-
ğan Kongresini gerçekleştireren Genç
Parti'nin genel başkanlığına Cem Uzan'ın
kardeşi Murat Hakan Uzan seçildi. Bir-
çok il ve ilçede teşkilatlar kurulmaya baş-
landı. Beylikdüzü'nde de
teşkilatlanmasını tamamlayan Genç Par-
ti'nin İlçe Başkanı Adnan Tuncer Dam-
ga'ya konuştu. Partisi tarafından
açıklanan manifestonun detaylarını pay-
laşan Tuncer, ittifak konusuna ileride

karar verileceğini söyledi. 

İtibarını geri kazanacak

Cem Uzan'ın haksız bir yargılama so-
nucu mahkum edildiğini dile geitren Tun-
cer, "Cem Uzan'ı yargılayan 25
hakimden 16'sı şuan FETÖ'den dolayı
hapiste. Başkanımızı bizzat canıyla, aile-
siyle tehdit eden Zekeriya Öz firari. Geç-
tiğimiz günlerde Sayın Bahçeli bile
açıklama yaptı; FETÖ hakimleri tarafın-
dan mağdur olan kişilerin tekrar yargı-
lanmalarının önünün açılacağına dair
söylemleri oldu. Türk adaletine, yargı-
sına güveniyoruz fakat, adil bir yargı-
lanma olması lazım. Ancak adil bir
yargılama ile inanıyoruz ki, Cem Uzan
itibarını geri kazanır ve beraat alır" ifade-
lerini kullandı. 

nBüyük kongreyi yaptı partiniz. Genel
Başkanını da seçti. Genç Parti'nin se-

çimlerde yer almasını engelleyici bir hu-
kuki durum var mı?
Böyle bir engel yok önümüzde. Hatta
hızla teşkilatlanıyoruz ve büyüyoruz. 62
vilayette teşkilatımız bitmiş vaziyette.
Özellikle doğu illerimizde oluşan ilgi ol-
dukça dikkat çekici. Güneydoğu'da daha
hızlı bir teşkilatlanma var. 

nManifestonuzda Kürt meselesiyle ilgili
önemli şeyler gözümüze çarptı, Doğu,
Güney Doğu projelerinden söz ediliyor.
Bunlardan biraz söz edebilir misiniz?
İnsan ayrımı yapmadan, ötekileştirme-
den siyaset yapma anlayışındayız. Parti-
mizde özel projeler var. Bunlar; Mardin-
Las Vegas, Diyarbakır Borsa'sı ve Sınır
Ticaret- serbest bölge diye açıklanan
maddelerdir. 2002'de olan seçimlerde bu
kadar ilgi yoktu, biz de şaşkınız. Galiba
otorite arayışında insanlar ve Genç Par-
ti'yi gönüllerinde büyük bir yere 
koyuyorlar.

nÇocuk ve kadın hakları meselesini de
partiniz ele alıyor...
Evet, bu konuda keskin bir biçimde
netiz. Türkiye'de reşit olmayan hiçbir
erkek ve kız çocuğuna cinsel suistimal
yapılmayacak, tecavüzler son bulacak.
Edenler ise en ağır biçimde cezalandırı-
lacak. Hiçbir kadın şiddet görmeyecek.
18 yaş altı kız çocuklarımız evlendirilme-
yecek. Kız veya erkek olsun, cinsiyet gö-
zetmeksizin her türlü şiddetten ve cinsel
tacizden koruyacağız. Boşanma duru-
munda olan kadınlarımız şiddetten ko-
runacak ve kadına acil boşanma hakkı
verilecek. Çocuklarımız ve kadınlarımız,
annelerimiz olsun hepsinin hakları en
kararlı şekilde korunacak.
Ayrıca çocuk, kadın istismarı, cinayet ve
cinayete sebep olanlar hariç genel af
olacak. Düşünce suçu diye bir suç tari-
fini ortadan kaldıracağız. Bunlar hep
manifestomuzda yer alan maddeler. 

n16 Ağustos 2020'de Cumhurbaşkan-
lığı hükümet sistemini 'diktatörlük' ol-
duğu yönünde eleştiride bulunmuştu
Hakan Uzan. Ve ittifaklara açık olacağı-
nıda belirtmişti. Ne dersiniz bu konuda?
Böyle bir söylemi oldu Hakan Uzan'ın.
Bölen biz olmayacağız diyorlar. İttifak-
lara açıklar. Fakat şuan dediğim gibi
belli bir şey yok. Duruma, şartlara bakı-
lacak. En olmadı üçüncü bir ittifak gün-
demde. 

nCem Uzan Fransa'da yaşıyor. Ve de-
meçlerinden birinde; "Canımı zor kur-
tardım" diyor. FETÖ'cü savcı ve
hakimlerin hakkında verdiği mahkumi-
yet kararlarına karşın yeniden yargı-
lanma hakkı için yasal başvurularını
yaptığını biliyoruz. Gelip Türkiye'de
yargılanır mı?
Türkiye'de kendi tabiriyle söylüyorum;
Türkiye'de yargı meselesi karışık, Avru-
pa'da da yavaş işliyor. Cem Uzan'ı yar-
gılayan 25 hakimden 16'sı şuan
FETÖ'den dolayı hapiste. Başkanımızı
bizzat canıyla, ailesiyle tehdit eden Ze-
keriya Öz firari. Geçtiğimiz günlerde
Sayın Bahçeli bile açıklama yaptı;
FETÖ hakimleri tarafından mağdur
olan kişilerin tekrar yargılanmalarının
önünün açılacağına dair söylemleri

oldu. Türk adaletine, yargısına gü-
veniyoruz fakat, adil bir yargılanma
olması lazım. Ancak adil bir yargı-
lama ile inanıyoruz ki, Cem Uzan
itibarını geri kazanır ve beraat alır. 

nİktidar FETÖ ile mücadele veri-
yor, operasyonlar hız kesmeden
devam ediyor. Öyleyse neden Cem
Uzan'ın durumu bu kadar karmaşık
halde?
Bunu kendilerine sormak lazım.
Dediğim gibi, adil bir yargılanma ile
Cem Uzan'ın beraatine karar verile-
ceğine inanıyoruz. Tarih boyunca
görülmemiş bir durum var; yargıla-
yan yargıç, savcı karı koca. Bu sa-
dece bir örnek, bunun gibi birçok
davası var. Genç Parti lideri Cem
Uzan'ın 18 yıl ceza almasını gerekti-
recek ne oldu inanın bilmiyoruz. Pa-
raya ihtiyacı olan bir adam bile
değildi. Hatırlarsanız yeniliklerden
söz eden, barajlar yapmış bir in-
sandı. Eğer bunlar yaşanmasaydı
Cem Uzan memleket için çok önemli
işler yapmıştı. 

nBu siyasi ortamda Genç Parti ken-
dini nerede görüyor?
Ben oldukça şanslı görüyorum. Şuan
Beylikdüzü'nün neredeyse 500 bin nü-
fusu var, 300 bin de seçmeni var. Bu-
rayı kurmadan önce esnaf
gezilerimizde gözümüze çarpan şeyler
oldu; örneğin kimsede Genç Parti'ye
dair olumsuz bir düşünce yok, kötü bir
hava sezmedik. Bu bizi mutlu etti. Sa-
dece insanların merak ettiği şey Cem
Uzan'ın ülkeye dönüp dönemeyeceği.
Dönerse bunun çok iyi olacağı. Çünkü
insanlar umut dolu bakıyor, bir kurtarıcı
olarak görüyorlar. Türkiye'ye dönerse
partimizin ileri dönemde çok iyi nok-
tada olacağına yürekten inanıyorum.
Direkt meclise gidebiliriz. 2002 ilk se-
çimlerde, o kadar kısa sürede yüzde 7
buçuğa yakın bir oy aldık. Bunun daha
önce bir benzeri olmadı. Pari kurulalı
daha 90 gün olmuştu. 

nGenç Parti erken seçime hazır mı?
Erken seçimin olacağını pek düşünmü-
yoruz fakat olursa, elbette hazır. Hükü-
metin erken bir seçim tarihi vereceğine
hazır olmadığını düşünüyoruz, 2023'te
yapılacağını tahmin ediyoruz. Son ka-
muoyu yoklamalarına göre, hükümetin
ve ortağının büyük oy kaybına uğradı-
ğını ve bunu riske atmayacaklarını dü-
şünüyoruz. Yeni bir yargı reformundan
söz etmeleri de bundan kaynaklı. Albay-
rak'ın istifası da buna dahil. İstifa şekli
çok yanlıştı. İnstagram gibi bir sosyal
platformdan  istifa gördük. Tarihte eşi
benzeri yok. Hükümet kanadının onca
saat sessiz kalması. Bunlar herkesin ak-
lında kalacak. Piyasalar bu istifayı
olumlu görse de istifa şekli çok yanlıştı.

nBeylikdüzü'nde ne gibi çalışmalarınız
var, teşkilatlanmadan söz eder misiniz
biraz?
Beylikdüzü gerçekten Atatürkçü bir
semt. Güzel çalışmalar yapacağımızı
umuyorum. Genç Parti'nin, Cem
Uzan'ın neler yapabileceğini duyurmak
ve göstermek istiyoruz. Bu anlamda 

hızlı ça-
lışmalar
yapıyoruz.
İyi bir açılış
yaptık ve
katılımda
güzel oldu.
Gelen vatan-
daşlarımız
olumlu karşı-
ladı. Beylikdü-
zü'nde iyi şeyler
yapacağız,
bunun için kesin
konuşabilirim.
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Genç Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı Adnan Tuncer, "İnsan ayrımı yapmadan, ötekileştirmeden siyaset yapma
anlayışındayız" dedi. Çocuk ve kadın hakları konusunda son derece net olduklarını söyleyen Tuncer, "Hiçbir kadın
şiddet görmeyecek. 18 yaş altı kız çocuklarımız evlendirilmeyecek. Ayrıca çocuk, kadın istismarı, cinayet ve cinayete
sebep olanlar hariç genel af olacak. Düşünce suçu diye bir suç tarifini ortadan kaldıracağız" diye konuştu. 

nGenç Parti'nin ekonomiye yönelik 
yaptırımları olacak mı?
İçinde bulunduğumuz dönem kötü bir dönem.
Türkiye karanlık zamanlardan geçmiş ve sonra
yeniden ayağa kalkmıştır. Bu zamanlar her ne
kadar dip dönemleri yaşasak da umudumuzu kay-
betmek istemiyoruz. Partimizin ekonomiye yönelik
yaptırımları olacak. İşsizlik maaşı, emeklilik maaşı,
asgari ücret gibi sorunlara el atılacak. Euro'ya en-
deksli olacak ve 3 ayda bir otomatik kur endeksinden
geçecek. Yatırım müsrifliğinin sona ermei için elimiz-
den geleni yapacağız. Hırsızlık sona erecek. Ekonomiyi
büyütmek, işsizliği azaltmak, vatandaşı zengin etmek,
vergi yükünü kaldırmak gibi hedeflerimiz var.

HIRSIZLIK 
SONA ERECEK

nBeylikdüzü seçmeni Genç Parti'yi neden seçsin?
Beylikdüzü halkı Genç Parti'nin Atatürkçü tavrının farkında. Ata-
türk'ün ilke ve inkilapları doğrultusunda yapılan işler er ya da geç
fark edilecek, kaldı ki fark ediliyor da. Partimiz Atatürk'ün devrimle-
rini benimsemiş bir partidir. Ne sağda, ne solda işimiz yok. Beylik-
düzü Atatürkçü partiyi istiyor ve şuan karşılığını alamıyor. CHP'ye
oy veren halk yeni bir Atatürkçü parti arıyor. Çünkü bunları duyuyo-
ruz. CHP'ye karşı kendimizi şanslı görüyoruz. İnsanlardan CHP'nin
Ak Parti'ye hizmet ettiğini duyuyoruz. Ve başkanlarının sürekli
kayba uğramasından yorulmuş olan geniş bir kitle var. Bu yüzden
Genç Parti'yi değişim olarak görüyorlar. CHP seçmeninden çok
üyemiz var, hatta üye potansiyelimizin yarısı CHP seçmeninden.
Atatürk'ün değerlerinin CHP'de artık korunamadığını düşünüyorlar. 

NE SAĞDA 
NE SOLDAYIZ

BAZI SUCLAR HARIC
GENEL AF OLACAK!

CEM Uzan, kurucusu olduğu Genç
Parti'nin olası bir seçimde “mut-
laka bir ittifakın içinde yer alaca-
ğını” söylemişti. Türkiye’de Uzan
Grubu ile ilgili davalar ve el koy-
malar başlamadan önce yaptırdık-
ları anketlerde yüzde 20 oy
aldıklarını dile getiren Uzan, “O
zamanın Başbakanı sayın Erdoğan
Abant’ta Ak Parti’nin bir parti top-
lantısında ‘Tek rakibimiz Genç
Parti ve Cem Uzan’dır’ diyordu"
ifadelerini kullanmıştı. Uzan, geçti-
ğimiz ağustos ayında verdiği bir

demeçte, "30 milyar-40 milyar do-
larlık bir milli servet yağmalandı"
dedi. Türkiye’de yeniden yargı-
lanma girişimlerinde bulunan
Uzan, "Bu konuda çok aceleci de-
ğilim" ifadelerini kullandı. Uzan,
Türkiye’de “ifade özgürlüğünün
olduğunu söylemek pek mümkün
değil” derken genel affın gereklili-
ğine vurgu yaptı. “Türkiye fabrika
ayarlarına geri dönecek” ifadesini
kullanan Uzan “esas olması gere-
ken parlamenter sisteme dönüştür”
şeklinde konuştu.

BiR iTTiFAKTA 
YER ALACAĞIZ

Erken seçim 
olacağına çok

ihtimal vermiyoruz.
Ancak şayet bir

erken seçim
olursa da
Genç Parti

buna oldukça
hazırdır,

diyebiliriz.

iTTiFAK KANADINI
ŞARTLAR BELiRLEYECEK
1965 Konya Ereğli doğumluyum. Evli
ve iki çocuk babasıyım. Tekstil işiyle uğra-
şıyorum. Emekliyim. Mahalle siyaseti, ta-
biri caizse kahve siyaseti çok uzun yıllar
yaptım. Ülkenin kötü zamanında siyasete
atılıp bizde Türkiye'nin bir evladı olarak
bir nebze de olsa katkı sunabilirsek ne
mutlu bize. Umuyorum Sayın Cem Uzan
kısa sürede Türkiye'ye döner. Daha önce
haksızlıklara uğradığı yerlerde, adını te-
mize çıkarır ve iyi bir siyaset oluşur. Cem
Uzan'ın ilk 2023'te kilit parti olacağını ve
kendi tabiriyle ittifakın birinde yer alaca-
ğımızı düşünüyorum. Ama bu hangi itti-
fak olur şuan birşey diyebilmem mümkün
değil. Durum ve şartlara göre kendisi de-
ğerlendirecek. Belki de üçüncü bir ittifak
diyor başkanımız. Genç Parti'nin kura-
cağı bir ittifakta olabilir.
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4645 sayılı Kanun ve bu kanuna istinaden yayımlanan Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Mal-
zemelerin Satış, Hibe, Hek İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmeliğin 38’inci maddesi uyarınca muhtelif
marka ve model HEK taşıtların mübadelesi yapılacaktır.
1-İdarenin;
a) Adı :İstanbul Emniyet Müdürlüğü
a) Adresi :Hırka-ı Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:58 İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 

Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü A Blok 6. Kat Fatih/ İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 0 212 636 13 44  – Fax : 0 212 636 14 35
c) Elektronik posta adresi  : ali.eren5@egm.gov.tr
2-Mübadele Konusu İdare 
Tarafından Verilecek Malın;
Adı, niteliği, türü ve miktarı

1.GRUP İÇİN…………….Mübadelede verilecek (146) taşıttan; (44)’i otomobil, (4)’ü
Otobüs, (71)’i kamyonet, (25)’i motosiklet, (1)’i Özel Amaçlı Otomobil, (1)’i Kamyon 
(Özel Amaçlı-Çekici) 
-Marka olarak; (39)’u Tofaş/Fiat grubu, (9)’u Renault grubu, (10)’u Hyundai grubu, 
(42)’si Ford grubu, (8)’i Toyota grubu, (6)’sı Volkswagen, (1)’i Nissan, (2)’si İsuzu, 
(2)’si İveco, (1)’i Chevrolet, (1)’i Chery, (1)’i Kanuni, (21)’i Honda, (3)’ü Salcano, 
-Model Olarak; (2)’si 1995, (1)’i 2000, (9)’u 2006, (24)’ü 2007, (28)’i 2008, (6)’sı 2009,
(32)’si 2010, (33)’ü 2011, (7)’si 2012, (4)’ü 2013 modeldir.

2.GRUP İÇİN……………Mübadelede verilecek (146) taşıttan; (61)’i otomobil, 
(52)’si kamyonet, (2)’si minibüs, (1) kurtarıcı, (21)’i motosiklet, (2)’si Otomobil(Çok 
Amaçlı), (1)’i Kamyonet (Özel Amaçlı), (6)’sı otobüstür.
-Marka olarak; (19)’u Tofaş/Fiat grubu, (12)’si Renault grubu, (19)’u Hyundai grubu,
(41)’i Ford grubu, (23)’ü Toyota grubu, (11)’i Honda, (3)’ü Volkswagen, (1)’i Nissan, 
(1)’i Land Rover, (1)’i Peugeot, (3)’ü Isuzu, (1)’i Iveco, (1)’i Mondial, (9)’u BMW, (1)’i
Piagio markadır.
-Model Olarak; (1)’i 1997, (1)’i 2000, (1)’i 2001, (3)’ü 2002, (5)’i 2004, (23)’ü 2005, 
(22)’si 2006, (16)’sı 2007, (10)’u 2008, (33)’ü 2009, (6)’sı 2010, (12)’si 2011, (4)’ü 2012
(5)’i 2013, (3)’ü 2014, (1)’i 2015 modeldir.

-Bu taşıtların (292)’si de HEK durumundadır.
-HEK durumundaki bu taşıtlar bakımı yapıldığında trafiğe çıkabilecek durumdaki taşıtlardır.

3-Mübadele Konusu İdare 
Tarafından Alınacak 
Mal/Malzeme ve Taşıtların
Adı, niteliği, türü ve miktarı:

Durumu ve özellikleri: Taşıtlar 2020 model ve kullanılmamış olacaktır. 
4- İdare Tarafından Alınacak
Malın/Malların Teslim 
Etme yeri;
5- İdare Tarafından 
Verilecek Malın/Malların 
Teslim Alma yeri;
6-Mübadelenin;
a) Yapılacağı yer : İstanbul Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hırka-ı Şerif 

Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı No:58A Blok 6. Kat Fatih/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :16/12/2020 günü saat: 14:00
7- Mübadele Konusu Malın 
Değer Tespit Komisyonu 
Tarafından Belirlenen 
Tahmini Bedeli;
8- İdare Tarafından 
Alınacak Malın/Malların 
Tahmini Bedeli;

9- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler: 
Mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
a) Mübadele Şartnamesi ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
b) Mübadele Şartnamesinde belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun idare tarafından alınacak mala
ait tahmini bedelin %3 ünden 
1.GRUP İÇİN ……………………….(en az 102.677,88-TL)
2.GRUP İÇİN ……………………….(en az 115.090,32-TL)’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdür-
lüklerine yatırıldığını gösteren makbuzlar, 
c) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar oda-
sından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan
veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
ç) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişili-

ğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ile organize suçlardan dolayı hükümlü bulunma-
dığına dair;
1) Gerçek kişi olması halinde; kendisinin, 
2) Tüzel kişi olması halinde; Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Anonim Şirket ise yönetim kurulu üyelerinin,
Limited Şirket ise şirket müdürünün, yoksa ortaklarının tamamının, Kollektif Şirket ise ortakların tamamının, Ko-
mandit Şirkette Komandite ortakların hepsinin, Komanditer ortaklardan kendilerine şirketi temsil yetkisi verilmiş
olan ortakların, Kooperatiflerde yönetim kurulu üyelerinin, Adalet Bakanlığı Adli Sicil İstatistik Genel Müdürlüğüne
bağlı birimlerden ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış adli sicil belgesi istenir.
10- Mübadele, şartnamesindeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
11-Mübadele şartnamesi hazırlanmış olup, mübadele dokümanı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri
Şube Müdürlüğü Vatan Caddesi A Blok 6. Kat Fatih/İSTANBUL adresinde görülebilir ve İl Defterdarlık Muhasebe
Müdürlüğü Cağaloğlu/ İSTANBUL adresine ödenecek 100,00-TL  (Yüz Türk Lirası) karşılığı yukarıdaki idarenin
adresinden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
12- Teklifler, 16/12/2020 günü saat: 13:00’a kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Destek Hizmetleri Şube Müdür-
lüğü Vatan Caddesi A Blok 6. Kat Fatih/İSTANBUL adresine verilecektir. 
13- Mübadele işlemi; yazılı tekliflerin alınmasının ardından, isteklilerin pey tekliflerini açık artırma usulü ile müba-
dele komisyonu önünde sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir. Her grup kendi içinde değerlendirilecektir.
14- Taraflarca imzalanarak sözleşme yapılacaktır. Ancak, sözleşme yapma süresi içinde şartname hükümlerinin
eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu
değildir.
15-  Bu mübadelede gruplara göre kısmi teklif verilebilir. 
16- İlan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 16:00 saatleri arasında;
mübadelesi yapılacak olan taşıtlar; İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski Kemerburgaz yolu üzeri
arıtma tesisleri İETT durağı yanı No:2 Kemerburgaz/Eyüp/İSTANBUL adresinde görülebilir.
17- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
18- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.       

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1265675)

TAŞIT MÜBADELE İLANI
İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK) İstanbul’daki ilk satış mağazasını hizmete
açtı. Kırmızı et fiyatlarının piyasaya göre yüzde 30 daha uyguna satıldığı mağazada,
köfteden sucuğa, kırmızı etten tavuğa, kavurmadan, kıymaya kadar birçok ürün bu-
lunuyor. Kıyma 35, kuşbaşı 38, biftek 45 ve bonfilenin kilosu ise 79 liradan satılıyor.
Ayrıca, ürünlerin arasında servise hazır dana kıyma ve kuşbaşı konservesi de var

ET VE SUT KURUMU
ARTIK ISTANBUL’DA

Ekonomik ömrünü doldurmuş; 
1.Grup…………146 Adet 
2.Grup…………146 Adet
Olmak üzere toplam (292) adet muhtelif marka ve modelde HEK taşıtlar

Durumu ve özellikleri

-1.GRUP İÇİN : (18) adet Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg, (2) Adet Go-
odyear 235/85/R16 marka lastik

-2.GRUP İÇİN: : (20) adet Renault Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg, (28) Adet
Goodyear 235/85/R16 marka lastik

Mübadelede teklif edilen araçlar Hırka-ı Şerif Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı
No:58 Fatih/İSTANBUL İstanbul Emniyet Müdürlüğü adresine teslim edilecektir.

Mübadele karşılığı verilecek mallar İstanbul Trafik Vakfı Kemerburgaz Otoparkı Eski
Kemerburgaz yolu üzeri arıtma tesisleri İETT durağı yanı No:2
Kemerburgaz/Eyüp/İSTANBUL adresinden teslim alınacaktır.

1.GRUP İÇİN :3.420.809,75 TL (Üçmilyondörtyüzyirmibinsekizyüzdokuztürklirasıyet-
mişbeşkuruş)
2.GRUP İÇİN ……………3.835.850,00-TL (Üçmilyonsekizyüzotuzbeşbinsekizyü-
zellitürklirası)

1.GRUP İÇİN :..………….3.422.596,00-TL (Üçmilyondörtyüzyirmiikibinbeşyüzdok-
sanaltıtürklirası)
2.GRUP İÇİN ……………3.836.344,00-TL (Üçmilyonsekizotuzaltıbinüçyüzkırkdört-
türklirası)

İ stanbul Et İşletme Müdür-
lüğü bünyesinde İstanbul’da
hizmet verecek olan Et ve Süt

Kurumu ilk satış mağazasını Bey-
likdüzü’nde açtı. Köfteden sucuğa,
kırmızı etten tavuğa, kavurmadan,
kıymaya kadar birçok ürün daha
uygun fiyata tüketiciyle buluşacak.
Konuya ilişkin açıklama yapan, İs-
tanbul Et İşletme Müdürü Nevzat
Serdar, et işletme tesisinin geçtiği-
miz aylarda yeni yerine taşındığını
söyleyerek, “Toplam depolama
kapasitesi bin 300 ton olan İstan-
bul Et İşletmesinde soğuk hava de-
poları ve parçalama ve paketleme
üniteleri ile çeşitli et işleme makine-
leri bulunuyor. 6 bin 300 metrekare
alanda kurulan ve yaklaşık 24 mil-
yon lira tutarında olan tesis, İstan-
bul ve tüm Trakya bölgesinde
bulunan kamu kurumları, kuruluş-
lar ve diğer satış noktalarına Et ve
Süt Kurumu ürünlerini ulaştırıyor”
dedi.

80 çeşit ürün var

Tüketicilere, kırmızı et, tavuk ve
şarküteri ürünlerini Et ve Balık Ku-
rumu markası ile ulaştıracaklarını

belirten Serdar, Her et işletmemizin
olduğu ilde mağazamız vardı, bu
geleneğimizi de İstanbul’da sür-
dürmek istedik, ayrıca mağaza açıl-
masına yönelik bölgede yoğun
talep görüyorduk. Ürün yelpaze-
miz çok geniş, 70-80 çeşit ürünü-
müz var. Fiyatlarımız da gayet
uygun, kıyma 35, kuşbaşı 38, biftek
45 ve bonfilenin kilosu 79,50 lira-
dan satılıyor. Ayrıca donmuş köfte,
hamburger grubu, taze şarküteri
ürünleri sucuk, sosis, salam bulu-
nuyor, tavuk ürünleri çeşitleri de
mağazamızda bulunuyor. Piyasa-
daki et fiyatlarına göre daha uy-
guna satışımız var, o yüzden
vatandaşlar için daha avantajlıyız”
diye konuştu.

Talep yoğun

Vatandaşın daha ilk günden yoğun
talep gösterdiğini aktaran Serdar,
“Daha çok yerde açılmasını iste-
diklerini söylüyorlar. Türkiye gene-
linde 17 mağazamız bulunuyor.
İstanbul’un herhangi bir ilçesinde
başka mağazamız yok. Bizim ol-
mazsa olmazımız gıda güvenirliği,
ürünün takip edilmesi ve hijyendir.

Bu konuda devlet kurumu olarak
öncü görevimiz vardır, bundan ke-
sinlikle taviz vermeyiz” ifadelerini
kullandı.

Kavurma ve kıyma alacağım

Mağazaya alışveriş yapmak için
gelen Enver Canbaz, “Et fiyatları
dışarıya göre uygun, kavurma ve
kıyma alacağım. Dışarıda herhangi
bir kasapta Kavurmanın kilosu 100
lira diye biliyorum, burada ise 51
lira, bana fiyatı çok uygun geldi”
dedi.

Fiyatlar çok uygun

Nuriye Çelebi ise “İlçemize böyle
bir mağaza gerekiyordu, ben be-
ğendim. Fiyatlar daha iyi, kıyma,
tavuk, sucuk ve kavurma aldım”
diye konuştu. Osman Çelebi de fi-
yatların çok uygun olduğunu ve
mağaza açıldığı için sevindiklerini
söyledi. Berkan Mutlu ise “Böyle
bir mağazanın açılmasını bekliyor-
duk, ürünlerin fiyatları uygun. Her
çeşit et ürünü de var, pastırma ve
kırmızı et aldım. Dışarıya göre fi-
yatların yüzde 30 daha uygun ol-
duğunu düşünüyorum” dedi. DHA

Paket servis rekora koştu
Son yayınlanan Kovid-19 önlemleri kapsamında AVM içindeki kafe ve restoranlarda sadece paket servis
veya ‘al-götür’ şeklinde hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Venezia Mega Outlet Yönetim Direktörü
Oğuz Isıgöllü, “Paket servis konusunda rekora koştuk diyebilirim. Çok ciddi bir talep var” dedi
İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip koro-
navirüs genelgesi kapsamında, alış-
veriş merkezi içindeki kafe ve
restoranlarda, 10.00-20.00 saatle-
rinde sadece paket servis veya 'al-
götür' şeklinde hizmet verilmeye
başlanmasıyla beraber, yeme-içme
alanlarındaki oturma düzenleri kal-
dırıldı. Genelge uyarınca saat 20.00
itibarıyla kapanan AVM’lerde paket
servis oranlarıysa gün geçtikçe artı-
yor. Konuyla ilgili bir değerlen-
dirme yapan Venezia Mega Outlet
Yönetim Direktörü Oğuz Isıgöllü,
“Venezia’da da genelge kapsa-
mında yeme-içme alanlarındaki
tüm restoran ve kafelerde yalnızca
‘al-götür’ şeklinde ve paket servis
olarak hizmet verilmeye başlandı.
Kültürümüzde çok alışık olmadığı-
mız al-götür sistemi için kullanılan
oturmuş bir tabir bile yok. Ülke-
mizdeki alışkanlık, oturup yerinde
hizmet alınması ya da paket servis
söylenmesi yönünde. Uluslararası
literatürde ‘take-away’ olarak ad-
landırılan sistem için bizde son dö-
nemde gel-al, al-git gibi söylemler
kullanılmaya başladı. Sanırım doğ-
rusu ‘take-away’ karşılığı olan ‘al-
götür’ olarak kullanılması. Çünkü
paket yaptırıp, alıp yanınızda götü-
rüyorsunuz. Ya da ev veya iş yeri-
nize paket servis olarak sipariş
ediyorsunuz” diye konuştu.

Ciddi bir talep var

Isıgöllü, sözlerine şöyle devam etti:
“Pandemi koşullarının ağırlaşma-
sıyla birlikte alınan yeni önlemler
kapsamında, sektörümüzde sağlık
ve hijyen açısından gerekli tüm ön-
lemler, harfiyle alınmaya devam
ediyor. Tüm dünya ile birlikte için-

den geçtiğimiz bu zorlu süreçte tek
odağımız insan sağlığı. Bu kap-
samda biz de gerekli tüm önlemle-
rin yanı sıra ‘TSE COVID-19
Güvenli Hizmet Belgesi’ni Tür-
kiye’de alan ilk AVM’lerden olduk.
Yeni genelge ile de yeme-içme
alanlarımızda değişikliğe gittik.
Yeni kısıtlamalarla birlikte
AVM’miz içinde yer alan kafe ve
restoranlarda paket servislerin ilk 5
günde 5 kat arttığını gördük. Al-
götür servisi tercih eden ziyaretçile-
rimizin sayısı ise, her gün artarak
devam ediyor.”

Yüzde 40 artış oldu

AVM’lerin tekrar faaliyete geçtiği 1
Haziran’dan itibaren her ay alışve-
riş sepet ortalamalarında rekorlar
kırılıyor. Son genelgede bildirilen
ek tedbirlerle birlikte, çalışma saat-
leri ve yaş kısıtlamalarının yanı sıra
yeme içme alanlarına ilişkin kısıtla-
maların, ziyaretçi sayılarında bir
miktar azalmaya sebep oldu.

Ancak şunu söyleyebilirim ki ziya-
retçilerimizin ortalama alışveriş
sepet tutarlarında yüzde 40’lar se-
viyesinde artış gözlüyoruz. Özel-
likle pandemi döneminin
şampiyonu olan spor giyim sektö-
ründe önceki dönemlere göre
yüzde 150’lere varan artışlar söz
konusu. Eğlencenin ve yeme içme-
nin kısıtlı olduğu bu dönemde, zi-
yaretçilerimizin alışveriş odaklı
olarak AVM’lere gittiğini görüyo-
ruz. Dolayısıyla ziyaretçi sayıları
yüzde 20’ler seviyesinde azalıyor
ama bununla birlikte sepet ortala-
malarımız yüzde 40’lar seviyesinde
artıyor. Venezia olarak AVM’mizde
yer alan tüm markalarımızla bu sü-
reci, el ele atlatacağımıza inancım
tam. Bu olağanüstü süreçten tüm
markalarımızın en az hasarla çık-
ması için biz de Venezia olarak eli-
mizden geleni yapacak ve tüm
paydaşlarımızın kararlılıkla 
yanında olacağız” ifadelerini 
kullandı. DHA

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne
yüzde 0,69 artışla 1.330,07 puandan baş-
ladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki ka-
panışa göre 9,09 puan ve yüzde 0,69
değer kazanarak 1.330,07 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,90 ve holding
endeksi yüzde 0,39 artış kaydetti. Sektör
endeksleri arasında en fazla kazandıran
yüzde 1,33 ile ulaştırma, tek gerileyen ise

yüzde 0,16 ile madencilik oldu. Dün
1.305-1.335 bandında dalgalı bir seyir iz-
leyen BIST 100 endeksi, günü bir önceki
kapanışa göre yüzde 0,51 artışla 1.320,98
puandan tamamladı. Analistler, Bankacı-
lık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun
Aktif Rasyosu hesaplanmasına son ver-
mesi, yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin
ABD'de başkanlık seçimine ilişkin belirsiz-
liğin kalkması ile pay piyasalarında risk 
iştahının yüksek seyrettiğini ifade etti. 

Borsa yükseliş içinde
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24 Kasım Öğretmenler Günü

B
aşta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk olmak üzere aydınlanma devrimi uğruna
yitirdiğimiz tüm eğitimcileri saygı ve minnetle

anıyor, görevde olan olmayan tüm öğretmen 
meslektaşlarıma sağlıklı bir yaşam diliyorum.

Ülkemizdeki eğitim sistemini sorgulamadan 
bugünün bir anma mı, kutlama mı olması gerektiğine
doğru yanıtı veremeyiz diye düşünüyorum.

Yeni bir polemik yaratmak değil amacım.
Bilindiği üzere 24 Kasım 1928 tarihinde Mustafa Kemal

Atatürk “Millet Mektepleri Başöğretmeni” ilan edildi.
Cumhuriyet döneminde Tevhid-i Tedrisat kanunuyla

“eğitim birliği” sağlanmaya çalışılmış, medreseler ka-
patılmış, Millet Mektepleri açılmış, daha sonra öğret-
men yetiştirmek amacıyla “Köy Muallim Mektepleri”
kurulmuş.

Türkiye’nin en önemli reformlarından biri olan Köy
Enstitülerinin temeli atılmış, müthiş bir aydınlanma
atağına geçilmiş.

1940- 54 yılları arasında faaliyet gösteren Köy 
Enstitüleri toprak ağalarının, gerici çevrelerin ve 
dönemin iktidarlarının baskısıyla kapatılarak ülkemiz
yeniden karanlık bir döneme girmiştir.

Sonrası hepimizin bildiği gelişmeler.
Sanayileşme dönemine geçildiğinde de kapitalist

çevrelerin isteği doğrultusunda eğitim sistemi dizayn
edilmiş, üretime dönük, demokratik, çağdaş eğitimden
uzaklaşılmıştır.

Köy Enstitülerinin yerine kurulan yatılı İlköğretmen
Okullarına bile tahammül edemeyen egemen çevreler
daha sonraları bu okulları da kapatıp, her branştan 2-3
yıllık yüksek okul mezunlarını öğretmen olarak atamış
ve Atatürk’ün “Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” nesiller
yetiştirmesini istediğini öğretmenler dönemi bitmiştir.

Öğretmenler Cumhuriyet dönemi boyunca toplumun
en diri, en mücadeleci, en örgütlü kesimi olduğu için en
çok baskı da onlara yönelik uygulandı.

Tüm baskılara, sürgünlere, işkence ve görevden 
almalara karşın yılmadan demokrasi ve barış mücade-
lesinde ön saflarda yer alan eğitim emekçileri 12 Eylül
darbesi sonrası da en çok ezilen, mağdur olan kesim
oldu.

Öğretmenlerin bu dirençli tavrı karşısında taktik 
değiştiren askeri yönetim 24 kasımı öğretmenler günü
ilan ederek topluma şirin görünme çabası içine girmiştir.

O günden bu yana 24 Kasım, Öğretmenler Günü 
olarak kutlanmaya devam ediyor.

Doğal olarak Demokratik Öğretmen Hareketi 
içerisinde yer almış, bedel ödemiş, mağdur olmuş 
devrimci-demokrat eğitim emekçileri bugünün 
kutlanması gereken bir gün olamayacağını, askeri 
vesayetin bir oyunu olduğunu söylüyorlar.

Haksız da değiller.
Aslında ben de benzer şekilde düşünüyorum.
Ancak toplumun belli hassasiyetleri var ve bunu

bilen egemenler, kimse karşı çıkamasın diye tam da
Atatürk’ün Başöğretmen ilan edildiği bir günü Öğret-
menler Günü ilan ederek karşı çıkanları Atatürk 
karşıtı gibi göstermeyi amaçlamışlardır.

Kuşkusuz Atatürk sevgisi ya da Atatürk ilkelerinin
savunulması kimsenin tekelinde değildir.

Ama giderek yaz-boz tahtasına dönmüş eğitim sis-
temi ve demokrasi mücadelesinden kopmaya yüz tut-
muş örgütsüz eğitimcileri dikkate alırsak; bugünü fırsat
bilerek en azından geçmişle hesaplaşma, toplumu bu
konularda bilgilendirme ve bu uğurda yitirdiğimiz 
değerleri unutturmamak adına değerlendirebiliriz 
diye düşünüyorum.

On binlerce öğretmeni bir çırpıda görevden alabilen,
binlerce öğretmeni haksız yargılamalarla hapse atan,
yüzlercesinin yaşamını yitirmesine neden olan darbeci-
ler ne yazık hesap veremeden gittiler.

Geçmişte demokrasi ve demokratik öğretmen hare-
keti mücadelesinde yitirdiğimiz devrimci öğretmenleri
unutturmamakla yükümlü olan bizlerin her fırsat ve
platformda halkı aydınlatma, bilgilendirme görevi
devam ediyor.

O nedenle kendi adıma 12 Eylül ürünü de olsa 24
Kasımı tarihle yüzleşme, geçmişi sorgulama, yitirdiği-
miz o güzel insanları anma adına bir fırsat olarak 
görüyorum.

Kutlama değil, aslında Cumhuriyetin her döneminde
baskı ve zulme uğramış demokratik eğitim mücadelesi-
nin kahramanlarını bir kez daha anma olarak 
değerlendirebiliriz diye düşünüyorum.

Ya da içinde bulunduğumuz karanlık günlerden 
kurtulmak için daha çok birlik olmak, daha çok 
örgütlenmek, tüm demokrasi güçleriyle birlikte eğitim
emekçilerinin ortak mücadelesini sağlamak adına yeni
ve yaratıcı eylem ve platformların oluşmasına katkı
koymak zorundayız.

Yani demem o ki, evrensel anlamda başka tarihlerde
kutlanan öğretmenler günü olsa da,  ülkemiz eğitim
emekçilerinin mücadelesini, başarılarını tarihe kazıya-
cak bir başka günün, hepimizin coşkuyla kutlayacağı-
mız bir Öğretmen Günü olmasını sağlayacak bir
çabanın içinde olmalıyız.

Bir kez daha eğitim ve aydınlanma devrimi uğruna
verilen mücadele de yitirdiğimiz öncelikle Başöğretmen
Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Hasan Ali Yücel,
İsmail Hakkı Tonguç ve onların açtığı yolda yürümüş
tüm eğitim emekçilerini saygıyla, özlemle anıyor, 
yaşayan öğretmelere sağlık, huzur ve barış dolu yıllar
diliyorum.

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIKBULENT ARINC
RENCIDE ETTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti
Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, YİK'ten istifa

eden eski TBMM başkanı Bülent Arınç'ın açıklamala-
rına tepki gösterdi. Erdoğan, "Teröristlerden birinin

yazdığı kitabı herkesin okumasının tavsiye edilmesi
hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkes 

okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, 
askerimin, polisimin, öğretmenimin kanı olan, 

bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün 
siyasetçi maskesi takmış savunucusudur" dedi

C umhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip Er-
doğan, partisinin TBMM Grup

Toplantısı'nda, son grup toplantısından
bu yana gerek hükümet çalışmalarında
gerekse parti faaliyetlerinde yoğun gün-
demleri olduğunu söyledi. Bugüne kadar
19'unu tamamladıkları il kongrelerine,
salgın tedbirlerine destek için bu hafta-
dan itibaren bir süre ara vereceklerini
bildiren Erdoğan, "Dünyanın tamamıyla
birlikte ülkemizde de yükselişe geçen ko-
ronavirüs salgınının seyrini bir an önce
aşağıya çekmemiz gerekiyor" dedi. Bu
kapsamda alınan tedbirlerin yol açtığı sı-
kıntıların elbette farkında olduklarını dile
getiren Erdoğan, "Şimdi salgının seyri-
nin önüne geçemezsek daha sonra çok
daha can acıtıcı tedbirler uygulamak zo-
runda kalabiliriz. Bunun için milletim-
den sabır ve destek bekliyorum. 'Tamam'
diye ifade ettiğimiz temizlik, maske, me-
safe kurallarına ne kadar sıkı riayet eder-
sek diğer tedbirlere o derece az ihtiyaç
duyarız" diye konuştu. Erdoğan, aşı ge-
liştirme çalışmalarında artık uygulama
aşamasına gelen projeler olduğuna deği-
nerek, Çin, Rusya, Amerika ve Avru-
pa'da geliştirilen tüm aşıları yakından
takip ettiklerini ifade etti.

Reform vurgusu

Bunların bir kısmına şimdiden ön sipar-
işleri de verdiklerini belirten Erdoğan,
"İnşallah önümüzdeki ayın sonuna
doğru aşıda ilk uygulamaları yapabil-
meyi ümit ediyoruz. Daha önemlisi,
kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere
geldik. En geç nisan ayında kendi geliş-
tirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine
getirmiş olmayı planlıyoruz. Söz aldığı-
mız tüm uluslararası platformlarda, aşı
çalışmalarının siyasi veya ticari hırslara
kurban edilmemesi, tüm insanlığın ortak
malı olması çağrısında bulunuyoruz.
Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun
şartlarda inşallah tüm insanlığın hizme-
tine sunmak düşüncesindeyiz. Dünyanın
tamamı salgın tehdidinden kurtulmadan
tek tek ülkelerin kendilerini güvene alma-
larının manası olmadığına inanıyoruz.
Bunun için Birleşmiş Milletler başta
olmak üzere insanlığın ortak sorunları-
nın çözümü ve hakkı, hakkaniyeti, ada-

leti sağlama hususunda etkisiz kalan ku-
rumların reform ihtiyacını tekrar tekrar
vurguluyoruz" dedi. 

İnsan eşrefi mahlukattır

"Biz yönetim sistemini 'İnsanı yaşat ki
devlet yaşasın.' prensibi üzerine bina
eden bir milletiz" diyen Erdoğan, "İnan-
cımıza göre de insan eşrefi mahlukattır
yani yaratılmışların en şereflisi, en hür-
mete layık olanıdır. İnsana hizmet etme-
yen, insana huzur, esenlik ve değer
vermeyen, adaleti ve güvenliği sağlama-
yan bir sistemin başarı şansı yoktur.
Hırs, tahakküm, adaletsizlik ve
rant üzerine kurulu
mevcut küresel
ekonomik mi-
marinin
ne in-
sanı

ne
de
tabiatı
koruması
mümkündür"
ifadelerini kullandı.
Erdoğan, dünya gene-
linde 1,5 milyona doğru giden can kay-
bını, yalnızca Kovid-19 virüsünün
ölümcül etkisine bağlamanın sığ bir yak-
laşım olacağına dikkati çeken Erdoğan,
"Bu vahim tablonun oluşmasında küre-
sel sistemin artık çözüm yerine sorun
üreten, sorunları derinleştiren çarpık ya-
pısının da payı vardır. Salgın hem mev-
cut düzenin bu çarpıklıklarını gözler
önüne sermiş hem de tüm insanların

aynı gemide olduğunu bir kez daha ha-
tırlatmıştır. Birlemiş Milletler kürsüsün-
den defalarca yaptığımız 'Dünya beşten
büyüktür.' çağrımızın ne kadar isabetli
olduğu daha iyi anlaşılmıştır. Aynı şe-
kilde Suriye'den Libya'ya, Doğu Akde-
niz'den Dağlık Karabağ'a, Irak'tan
Filistin'e kadar farklı cephelerde yürüttü-
ğümüz hak, özgürlük ve adalet mücade-
lesinin önemi ortaya çıkmıştır" diye
konuştu. 

MHP ile birlikte yaptık

Türkiye'nin Cumhuriyet tarihindeki en
büyük reformunun Cumhurbaş-

kanlığı Hükümet Siste-
mi'ne geçişi

olduğuna dik-
kati çeken

Erdo-
ğan,

"Biz
bunu söy-

lerken, hala
parlamenter sistemi

savunanlar var, hala par-
lamenter demokrasiden bahsedenler var.
Bu ülke yıllar yılı bu sistemi denemedi
mi? Yıllar yılı bu sistemi denerken soru-
yorum; acaba üçlü, dörtlü koalisyonlarla
ülkemizin ne hale geldiğini bilmiyor
muyuz? Neler çektiğimizi bilmiyor
muyuz? Acaba bir adım ileri gidebildik
mi? Hayır. Sistem, şu anda olduğu gibi
değiştirildi. Yoğun bir şekilde yol alıyo-
ruz. Gerisinde 200 yılı bulan bir arayışın

olduğu bu tarihi reformu milletimizin
umutları ve talepleri doğrultusunda
Cumhur İttifakı çatısı altında MHP ile
birlikte gerçekleştirdik." değerlendirme-
sinde bulundu.

Asla pazarlık yoktur

Cumhur İttifakı'nın, Türkiye'nin en geniş
tabanlı siyasi dayanışma örneği oldu-
ğunu belirten Erdoğan, "İnşallah önü-
müzdeki hukuki ve ekonomik reform
gündemini de yine Cumhur İttifakı ola-
rak hayata geçireceğiz. Sayın Bahçeli’nin
de ifade ettiği gibi, bu ittifak asla gizli
veya açık pazarlıklar üzerine kurulu de-
ğildir. Milletimizin 15 Temmuz gecesi
sokaklarda, meydanlarda kanıyla kur-
duğu bu ittifakın tek amacı, ülkemizi
büyük ve güçlü Türkiye hedefine ulaştır-
maktır" ifadelerini kullandı.

Devlet niye var?

Erdoğan, CHP başta olmak üzere ben-
zer görüşlerin savunuculuğunu yapanla-
rın nereden beslendiğini de bizzat işin
sahiplerinin ikrar ettiğini belirterek,
"Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını an-
ladık. Hadi CHP gibi onların içerideki
tetikçilerini de anladık. Peki, yıllarca bu
mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimileri-
nin de aynı trene binmesine ne demeli?
Neymiş? Filancalar filancalar niye hala
hapisteymiş... Bunları herhalde ödüllen-
direcek halimiz yok. Bir taraftan adalet
diyoruz, biz bir taraftan adalet derken,
bu kadar ölen, bu kadar maalesef dağa
kaçırılan o yavruların anneleri Diyarba-
kır'daki HDP binasının önünde artık yıl-
ları devirdik, yaz kış demeden oturan
annelere hakkını kim iade edecek? On-
lara, bak senin hakkını biz aradık, bul-
duk ve şimdi de size iade ediyoruz diye
kim diyecek? Devlet niye var? Biz niye
varız? Arkadaşlar, biz bunun için varız,
biz bunu halledeceğiz. Hatta daha da
tabii ileri gidip bu teröristlerden birinin
yazdığı kitabı herkesin okumasının tav-
siye edilmesi hakikaten beni rencide et-
miştir. Kitabını herkes okusun dediği
kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, as-
kerimin, polisimin, öğretmenimin kanı
olan, bölücülük peşinde koşan bir terör
örgütünün siyasetçi maskesi takmış sa-
vunucusudur."

"Olağanüstü dönemler, olağanüstü çabalar gerektirir" diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dünya ve ülkemiz işte böyle

bir dönemden geçiyor. Salgının, bizi hedeflerimizden uzak-
laştırmasına, dikkatimizi ve enerjimizi dağıtmasına fırsat ver-

meyeceğiz. Allah'ın izni ve milletimizin desteğiyle nice
badireler gibi bunun da başarıyla üstesinden geleceğiz. Salgı-
nın yol açtığı ekonomik sıkıntıları çözmek için ihtiyaç duyulan
her tedbiri alıyoruz. Bilhassa istihdamı korumaya yönelik des-

teklere büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede gerek hükümet
gerek Meclis grubu olarak üzerimize düşenleri yapmanın

gayreti içindeyiz. Ekonomide yeni bir yatırım, üretim, ihracat,
istihdam seferberliği başlatıyoruz. Bütçe görüşmelerinin ar-

dından bu doğrultuda kapsamlı reformları birer birer ha-
yata geçireceğiz. Yatırım ikliminin ayrılmaz bir parçası

olan hukuk reformlarını da hızlandırıyoruz." Cum-
hurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl 3 yargı reformu pa-

ketinin Meclis tarafından kabul edildiğini
hatırlatarak, hazırlıkları süren diğer reformları

da Meclis gündemine taşıyacakla-
rını bildirdi.

REFORM PAKETLERİ
MECLİS’E GELECEK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. İki lider görüşme
sonrası ortak açıklama bulundu. Kılıçdaroğlu ve Akşener yaptıkları açıklamada, "Biz seçim istiyoruz" dediler
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ
Parti lideri Akşener ile görüş-
mek üzere İYİ Parti Genel

Merkezi'ne gitti. İki lider de görüşmenin
ardından basın açıklaması yaptı. Bülent
Arınç'ın istifasını değerlendiren Kemal Kı-
lıçdaroğlu, "Uzun süredir Türkiye yönetil-
miyor, Türkiye savruluyor. Yönetilmesi
için devlette liyakat olması lazım. Rejim
değiştikten sonra Türkiye'nin sorunları
sağlıklı saptanabiliyor mu? Sorunlar çö-
zülüyor mu? Sorunlar büyüyor ve derinle-
şiyor. Buna karşı çözüm üretilmiyor.
Çözüm üretmek isteyenler var AK Parti
içinde ama küçük ortak, büyük ortağı esir
almış durumda. Ne Bülent Arınç ne baş-
kası düşüncelerini ifade edebiliyor... AK
Parti gibi bir partinin küçük bir partinin
tutsağı haline gelmesi Türkiye'nin yönetil-
mediği anlamına geliyor. Türkiye yönetil-

miyor, hepimiz bunun tanığıyız" dedi. 

Milli iradeye tehdit

İYİ Parti Lideri Meral Akşener de "Cum-
hur İttifakı'nın birleşenlerinin birbirlerine
dolaylı şekilde laf çarptırmasına dikkat
çekmiştim. Sayın Adalet Bakanı adalet re-
formundan bahsetti. Sayın Erdoğan bu
talebe, ekonomiyi de ekleyerek destek
verdi. Akabinde, Sayın Kılıçdaroğlu tehdit
edildi. Bu tehdit milli iradeye yapılmış bir
tehditti. İlginç olanı, reform yapılacağı
iddia edildi Cumhur İttifakı'nın küçük or-
tağının genel başkanı tarafından sahiple-
nildi. Bu Türk siyasetinde ilk defa olan bir
şey. İlk defa siyasetçi tehdit sahibinin ya-
nında durdu. Buna yönelik AK Parti
Genel Başkanı ve yöneticileri ne yapacak-
lar? Sonra Sayın Arınç konuşma yaptı,
Sayın Cemil Çiçek konuştu. Bir makas de-

ğişikliğine gidiliyorsa, Sayın Bahçeli ve
Sayın Perinçek ne diyecek? Bu kişiler ko-
nuştu ve Sayın Arınç istifa etmek duru-
munda kaldı" diye konuştu. 

Daha da kötü olacak

"Sayın Erdoğan'ın tavrı, Sayın Arınç gibi
üzerinden bazı sözleri söyletmesi, balon
uçurur. Küçük ortağın sözleri sonrası
Sayın Arınç'ı tahkir eden bir konuşma yap-
mak zorunda kaldı" diyen Akşener, "Dol-
mabahçe Mutabakatı'ndan bir araya
geldiniz, o siyasiler o masaya oturabilir
mi? Sonra ölçüldü, Sayın Erdoğan elini yı-
kadı çıktı. Sonra o kişiler gitti. Partili Cum-
hurbaşkanlığı Sistemini Sayın Erdoğan
çok istedi. Geldi, oldu ama kazın ayağının
öyle olmadığı anlaşıldı. Sayın Bahçeli 'hadi
seçime gidiyoruz' dediği zaman bunu da
Sayın Erdoğan'ın bunu göze alması müm

kün görünmüyor. Bugün durumları kötü,
yarın daha da kötü olacak. 20 Ocak
2020'den beri esnaf geziyorum. Gördü-
ğüm manzara vahim. İnsanlar aç, insanlar
siftah yapmadan dükkan kapatıyor. Kredi-
lerin ödeme zamanı. Yolun sorunu görü-
nüyor. Artık Sayın Erdoğan'ın çevresindeki
seçim isteyecekleri pışpışlama dönemi" 
ifadelerini kullandı. 

Çok tartışılan korsan anayasa çalışması
hakkında da konuşan Kemal Kılıçda-
roğlu, "Biz bir anayasa çalışması yap-
madık ki, nerede anayasa taslağı
çıkarın gösterin. 4 parti bir geldik Millet
İttifakı. Biz varız, İYİ Parti var, Saadet

Partisi var, Demokrat Parti var. Demişiz
zaten güçlendirilmiş parlamenter sistem
istiyoruz diye. Gelecek Partisi’nin sayın
genel başkanı geldi, güçlendirilmiş par-
lamenter sistemle ilgili çalışmasını
verdi. Neden bu işleniyor? Acaba diğer
partiler HDP ile çalışıyor mu diye bir al-
gıyı medyalarıyla yerleştirmeye çalışı-
yorlar. Uzlaşma komisyonu kuruldu. O

komisyonda AK Parti de vardı, HDP de
vardı. Neden o zaman demediler HDP
niye komisyonda vardı diye? Çünkü ta-
limat o yönde geldi. HDP’li başkanve-
kili Meclis’te oturumu yönetiyor. Söz
verdiğinde konuşuyorsun. Neden onu
eleştirmiyorsun. Bu ülkede demokrasiyi
ve insan haklarını getirmeliyiz”
ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan



B eylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık ile Tür-
kiye Kadın Dernekleri Federas-

yonu Başkanı Canan Güllü, Acil
Yardım Hattı Protokolü için bir araya
geldi. Başkan Çalık, imza töreninde
yaptığı konuşmada, kadın dostu bir kent
inşa etmek için çalıştıklarını söylerken
Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı
Canan Güllü de Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık’a şiddeti
önlemek için hayata geçirilen Acil Yar-
dım Hattı Protokolü’ne verdiği destek
için teşekkür etti. Beylikdüzü Belediyesi
Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Trakya
Salonu’nda gerçekleştirilen imza töre-
nine; Beylikdüzü Belediyesi Kadın Mec-
lis Üyeleri, belediyenin çeşitli
birimlerinde çalışan kadın müdürler,
kadın muhtarlar ve siyasi parti temsilci-
leri katıldı. 

Cinsiyet eşitliği sağlanmalı 

Şiddet ile toplumsal cinsiyet eşitsizliği
arasında çok güçlü bir bağ olduğuna
dikkat çeken Başkan Çalık “Ülkemizde,
maalesef 2019 yılında 474 kadın, erkek-
ler tarafından katledildi. Kadına yönelik
şiddetin önüne geçebilmek için ilk yapıl-
ması gereken toplumsal cinsiyet eşitliği-
nin sağlanması yönünde politikaları

hayata geçirmek. Biz, Beylikdüzü Bele-
diyesi olarak kadınların kent hayatının
her alanında varlık gösterebilmeleri için
çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği
politikalarımızla ve kadınların üstün ya-
rarını gözeten sürdürülebilir çalışmaları-
mızla kadın dostu bir kent inşa etmek
için çaba gösteriyoruz. Bu konuda, Bey-
likdüzü Belediyesi olarak üzerimize ne
düşüyorsa yapacağız" diye konuştu. 

Şiddet önlenebilir bir vaka

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’a Acil Yardım Hattı Proto-
kolü’ne verdiği destek için teşekkür eden
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu
Başkanı Canan Güllü ise konuşmasında
“Türkiye Kadın Dernekleri Federasyo-
nu’nun 13 yıldır sürdürülen bir Acil Yar-
dım Hattı çalışması var. Bunun kadına
karşı şiddet mekanizmalarını hayata ge-
çirebilecek, kamusal alanda bu meka-
nizmaların işlerlik kazanması adına
işletimini yükleniyor, Bugüne kadar, bir-
çok büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile
Acil Yardım Hattı Protokolü’nü imzala-
dık. Bugün, Beylikdüzü’nde olmak bana
mutluluk ve gurur veriyor. Bu, konuya
duyarlı olmanızın bir yansımasıdır. Şid-
det önlenebilir bir vakadır. Şiddet insan
hakları ihlalidir. İmzalanan bu protokol,
şiddetin önlenmesine yönelik bir çalış-
madır" ifadelerine yer verdi.
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2021 YILI ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI
ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YILI ELEKTRİK MALZEMELERİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edi-
lecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2020/632311
1-İdarenin
a) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
c) Elektronik Posta Adresi : isletme@uskudar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 444 Kalem Muhtelif Elektrik Malzemesi AlımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Üsküdar ilçesi, Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde bulunan 

Lojistik Merkezi'ne peyderpey teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi : Elektrik malzemeleri; işe başlama tarihinden itibaren 31.12.2021 

tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Mahallesi 

Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 - Üsküdar / İSTANBUL) 
b) Tarihi ve saati : 18.12.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Du-
rumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge, 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler: 
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olma-
mak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: 
İstekliler, teklif edecekleri elektrik malzemelerinin markalarını Ek-1’de yer alan Marka çizelgesine yazacak, yetkili tarafından imzalanarak teklif
zarfı içerisinde sunacaklardır. Bu çizelgeyi sunmayan İsteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
İstekliler; aşağıda yazılı olan ihale konusu alım kapsamındaki Teknik Şartnameye uygun olarak sunacağı elektrik malzemelerinin numunesini
ihale tarih ve saatine kadar Ek-2'de yer alan Numune Teslim Tutanağı ile  Üsküdar ilçesi, Yavuztürk Mahallesi Süvari Sokak No:60 adresinde
bulunan Lojistik Merkezine teslim edeceklerdir.
İstekliler; numune teslim ettiklerine dair “Numune Teslim Tutanağı” nı teklif zarfı içerisinde sunacaklardır. Numune getirmeyen/eksik getiren, nu-
muneleri teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ve numune teslim tutanağı teklif zarfı içerisinde sunmayan İsteklilerin teklifleri
değerlendirme dışı bırakılacaktır.İdareye Teslim Edilecek Numune Listesi:

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel sektörde gerçekleştirilen elektrik malzemeleri tedarik işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Üsküdar Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü (Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35
Kat:4 - Üsküdar / İSTANBUL) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir
mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im-
zalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1264516)

TAYLAN DAŞDÖĞEN

Beylikdüzü Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında, şiddete uğrayan kadınlara 
destek vermek amacıyla Acil Yardım Hattı Protokolü imzalandı. Belediye Başkanı Çalık “Yerel 
yönetimler olarak, şiddete maruz kalan kadınların haklarını güvence altına alacak mekanizmaları
kurmak için çalışmak ve gayret göstermek durumundayız. Acil Yardım Hattı Protokolü’nü kadına 
şiddetin son bulması, acıların bir daha yaşanmaması dileğiyle imzalıyorum” dedi

1- 1 METRE ALPEK KABLO 3*16+25
2- 1 ADET AMPUL PROJEKTÖR 400 WATT (BEYAZ)
3- 1 ADET AMPUL 15 WATT DÜZ
4- 1 ADET AMPUL 23 WATT SPİRAL
5- 1 ADET AMPUL SAHNE 750 WATT
6- 1 ADET ARMATÜR (100 W SODYUM YOL-CADDE)
7- 1 ADET ARMATÜR LEDLİ 70 WATT
8- 1 ADET BALAST (400 W)
9- 1 METRE BALIK SIRTI KANAL 60*15
10- 1 ADET BARA TAKIMI 21 CM
11- 1 METRE CCTV KABLO 2+1
12- 1 ADET DAĞITIM PANOSU S/Ü 36 SİGORTALI METAL
13- 1 ADET DUMAN ALGILAMA DEDEKTÖRÜ
14- 1 ADET EL FENERİ LEDLİ
15- 1 ADET FİNDER RÖLE 8 AMPER
16- 1 ADET FLORESAN AMPUL 36 W
17- 1 ADET ÜÇ KONTROL ROLESİ RG 3 12 C
18- 1 ADET ISITICI TERMOSTADI
19- 1 ADET İGNETÖR 1000 WATT
20- 1 ADET İZOLE HALI
21- 1 ADET İZOLELİ PAPUÇ  606
22- 1 ADET KANAL TİPİ FAN 100 MM
23- 1 METRE KABLO KANALI 60*100
24- 1 METRE KABLO NYY (4*10)
25- 1 METRE KABLO NYY 4*6
26- 1 METRE KABLO TTR 3*2,5
27- 1 ADET KAÇAK AKIM RÖLESİ 63 AMPER  300 MA
28- 1 ADET KAYNAK PENSESİ
29- 1 ADET KONDANSATÖR MONO 1,67
30- 1 ADET KONDANSATÖR 20 KVAR
31- 1 ADET KONİK DİREK 10 M'LİK
32- 1 ADET KOMPAK ŞALTER 250 AMPER AYARLI

33- 1 ADET KOMPAK ŞALTER 400 AMPER AYARLI
34- 1 ADET KONTAKTÖR3 TF 50
35- 1 ADET LED AMPUL 10 WATT  E27 DUYLU
36- 1 ADET LED PANEL 9 W SMD
37- 1 ADET LED PROJEKTÖR (200W)
38- 1 ADET LED TRAFOSU 41 AMPER
39- 1 ADET LED WALLWASHER ARMATÜR 36 CM 12 W
40- 1 ADET LNB 4 LÜ
41- 1 ADET MONOFAZE RAY L DÖNÜŞ
42- 1 ADET MONOFAZE RAY 1 METRE
43- 1 ADET METAL DAĞITIM PANOSU S/A 60 SİGORTALI
44- 1 ADET OTOMAT RAYI
45- 1 ADET PİL 9 VOLT
46- 1 ADET PLC AMPUL 18 WATT 4 PİNLİ (865)
47- 1 ADET PRİZ GRUP 4'LÜ
48- 1 ADET PROTOLİN 1 KG’LIK
49- 1 ADET RÖLE MKC 05
50-1 METRE SPİRAL BORU 40 LIK
51- 1 ADET STANDART SERİ ŞÖNT REAKTÖR TEK FAZLI 2  KVAR
52- 1 ADET SUSTA 30 METRELİK
53- 1 ADET TEK FAZLI KONDANSATÖR 5 KVAR
54- 1 ADET TOPRAKLI PRİZ SIVA ALTI
55- 1 ADET TOPRAKLAMA ÇUBUĞU Q16
56- 1 ADET TRİFAZE ERKEK FİŞ 5*16 AMPER
57- 1 ADET TRİFAZE FİŞ 5*63 DİŞİ FİŞ
58- 1 METRE TTR 3*4
59- 1 METRE TTR KABLO 5*1,5
60-1 ADET ÜÇ FAZLI KONDANSATÖR 15 KVAR
61- 1 ADET YAĞMUR TİPİ AYAKLI DAĞITIM PANOSU SAÇ
62- 1 ADET YANGIN KORUMA ROLESİ 3X100 AMPER 300 MA
63- 1 ADET W-OTOMAT 16 AMPER
64- 1 METRE ZIRHLI KABLO NYFGBY  (4*16)

SIDDETE KARSI 
YARDIM HATTI

Çalık, Beylikdüzü
Belediyesi olarak

her zaman
kadın haklarının
koruyucusu ve
savunucusu 
olacaklarını

ifade
etti.

4 DiLDE DESTEK 

İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB), “25 Kasım Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı

Uluslararası Mücadele Günü”nde,
“Kadına Destek Hattı”nı tanıttı. Şiddete
karşı kadınların yanında olmayı amaç-
layan; 444 80 86 numarası üzerinden
Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dil-
lerinde 7/24 hizmet verecek hattın tanı-
tım toplantısı, telekonferans yöntemiyle
gerçekleştirildi. Moderatör Ebru Ke-
ser’in sunumuyla başlayan sanal top-
lantıda, ilk olarak hattın tanıtım videosu
izlendi. İzlenilen ikinci videoda ise, İBB
Kadın Sığınma Evi’nde kalmış kadının
paylaşımları yer aldı. Toplantının ilk ko-
nuşmalarını yapan Türkiye Kadın Der-
nekleri Federasyonu Başkanı Canan
Güllü ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Şengül Altan Arslan, kadın mücadelesi
ve hatla ilgili detaylı bilgiler paylaştı.

Şiddet gittikçe büyüyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da
“kadın” ve “şiddeti” yan yana konuşma-
nın utanç verici olduğunu vurguladı.
“Ama toplumda böyle bir gerçek var”
diyen İmamoğlu, "Tabii yeni hedefler
koymak lazım. Cinsiyet eşitsizliği, erkek-
lerin kadına yönelik şiddet suçları, -bun-
ları 21 yüzyılda konuşuyoruz- her geçen
gün azalacağı yerde, daha fazla yer bu-
luyor. Daha fazla can sı-
kıcı olaylar ya da
ortamlar yaşıyoruz.
Açıkçası gitgide de bü-
yüyor. İstatistikler de
böyle gösteriyor. Bu an-
lamda hem Türkiye
Kadın Dernekleri Fede-
rasyonu’nun hem İçişleri
Bakanlığı’nın yaptığı
açıklamalar var. Bizim
de yaptığımız araştırma-
lar var. Tüm istatistikler
gösteriyor ki, hızlı aksi-
yon göstermemiz 
gereken bir alanı konu-
şuyoruz. Toplu bir zihni-
yet değişikliğine ihtiyaç
var" ifadelerini kullandı. 

Zihniyet değişimine
ihtiyaç var

Araştırmaların, Tür-
kiye’de şiddetin yaygınlı-
ğının yüzde 35’ler

dolayında olduğunu gösterdiğini belir-
ten İmamoğlu, bu anlamda bir sefer-
berliğe ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Hizmete alınan hattın geçici bir çözüm
olduğunu kaydeden İmamoğlu, "Esas
çözüm, bahsettiğim o zihniyet değişi-
miydi. Yoksa kolluk kuvvetlerini arttır-
mak, bu anlamda uygun ortamları var
etmek, şehrin her ortamını kadına şid-
detin engellenmesini sağlayıcı, kadınla-
rın şehrin her ortamında güven
duymalarını sağlayan düzenlemeler
yapmak bizim sorumluluğumuz, vazife-
miz. Ama yine ifade edeyim ki; esas
olan, bir zihniyet değişimidir” diye ko-
nuştu. Pandemi sürecinin kadına yöne-
lik şiddet olaylarını artırdığına dikkat
çeken İmamoğlu, "Göreve geldiğimiz

dönemde, 4 bin kadın
çalışanı bünyemize kat-
tık. Buna hassasiyet gös-
terdik. Özellikle birçok
alanda, birçok birimde,
burada kadın çalışamaz
denilen alanda şu an
çok başarılı kadın çalı-
şanlarımız var. Kadın
yöneticilerimizde, ciddi
anlamda, nerdeyse iki
katına kadar artış sağla-
dık. Bu daha da büyüye-
rek devam edecek. Kreş,
önemli bir adım. Çünkü
kadınların çalışması, ço-
cuklarının iyi bir eğitim
almasının sağlanması,
kreşlerin de dar gelirli
mahallelere dönük alan-
larda yapılmış olması
bizim için değerli. İstan-
bul’un farklı köşelerinde
bunu yapacağız” diye
konuştu.

Toplantının son konuşmasını gerçek-
leştiren CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, "Kadının sesini
çoğaltan Ekrem başkanıma teşekkür
ediyorum" diyerek, "21. yüzyılda, ka-
dınların özgürlük ve umut dolu şiirler
yazmasına vesile olan sevgili Ekrem
başkanıma hakikaten çok teşekkür
ediyorum; kadınların, sadece gele-
ceğe umut ve özgürlük şiirleri bırak-
masına değil, kadının sesini çoğaltan,

gücünü artıran ça-
lışmalarından do-
layı. Bu anlamıyla
da çok kıymetli
buluyorum, değerli
buluyorum. Sağ
olsunlar" açıkla-
masında bulundu. 

İmamoğlu'na 
teşekkür etti

Ekrem İmamoğlu

İBB, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü”nde,
444 80 86 numarası üzerinden 7/24 hizmet verecek “Kadına Destek Hattı”nı
hizmete açtı. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hizmet verecek hat için
düzenlenen tanıtım toplantısında CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, birer konuşma yaptı
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Fatma KILIÇ

Şiddetin kördüğümü!

İ stanbul Boğazı hafta sonundan iti-
baren denizanalarının istilasına uğ-
radı. Arnavutköy, Ortaköy ve Bebek

sahilleri büyüklü küçüklü denizanalarıyla
beyaza büründü. Denizanalarının yo-
ğunluğu havadan da fotoğraflandı. Sa-
hilde balık tutan balıkçılar,
denizanalarının çokluğundan dert yandı.
Bazı yat sahipleri, denizanalarının tekne
motorlarına takılıp arızaya neden oldu-
ğunu söylerken, balıkçılar ise oltaya balık
yerine denizanası geldiğini belirtti. Çevre
sakinleri ise, denizdeki yoğun kirlilikle
birlikte denizanalarının ortaya çıkardığı
manzarayı görüntü kirliliği olarak değer-
lendirdi.

Dalgalar kıyıya taşıdı

Denizanalarındaki artışı değerlendiren
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir
Okyar, "Marmara Denizi'nde uzun za-
mandan beri yoğun denizanası artışları
görülüyor. Bunların çeşitli sebepleri var.
Küresel ısınma, evsel ve endüstriyel kirli-
lik, aşırı balıkçılık ve kıyısal alanda yapı-
lan yapılaşmaya bağlı olarak
denizanalarının sayılarında artış görülü-
yor. Ama bu geçen birkaç günden beri
boğazda gördüğümüz denizanası artışla-
rının sebebi, boğazda yoğun olarak esen
lodos ve poyraza bağlı olarak açıklarda
veya daha derinlerde bulunan ve dalga
hareketlenmeleri ile çıkan denizanaları-
nın kıyılarda birikmesi sonucu görülen
bir olay" dedi.

Ekosistemin bir parçası

Prof. Dr. Okyar, "Şimdi denizleri ne
kadar kirletirsek biz bu denizanalarını o
kadar çok göreceğiz. Ama denizlerimiz
tertemiz olsa, denizanası hiç görmeyecek

miyiz? Hayır. Denizanaları doğal ekosis-
temin bir parçası. Bunların da doğal eko-
sistemin bir parçası. Bunların da doğal
ekosisteminin içinde üstlendikleri bir gö-
revleri var. Yani bunların da üzerinden
beslenen canlılar var. Onlara da ihtiyaç
gösteren canlılar var. Ama biz deniz orta-
mını ne kadar kirletirsek o kadar bu canlı-
ların çoğalması için ortam yaratmış
oluyoruz. Kirlettikçe larva evreleri için on-
lara tutunacak bir alan yaratmış oluyor-
sunuz. Benzer şekilde denizlerde fazla
miktarda görülen plastikler de plastik kir-
liliği de buna bir örnek aslında. Örneğin

denizde yüzen plastik bir su şişesi, deni-
zanası larvası için kendini sabitleyeceği
bir zemindir. Bu şekilde siz ona hem ol-
mayan bir zemini hazırlamış oluyorsunuz
ve bu zeminle denizanaları, istediği yere
kadar göç edebiliyor" şeklinde konuştu.

Balıkçılar şikayetçi

Ortaköy sahilde balık tutan 61 yaşındaki
Eyüp Bal, denizanaları yüzünden zor
anlar yaşadıklarını söyledi. Bal, "Artış var
ama neden olduğunu bilmiyoruz. Bazen
yoğun bir şekilde geliyor. Bazen de hiç
görülmüyor. Genelde Arnavutköy, Kuru-

çeşme taraflarında akıntı olan yerlerde
oluyor. Yoğunluk var özellikle küçüklerde
var. Bizi de engelliyor balık tutmamıza
engel oluyor. Takılıyor oltaya. İlerlerde ta-
kıldığı zaman biz yakaladık zannediyoruz
meğer denizanası geliyor" diye konuştu.
Arnavutköy Sahili'nde düzenli olarak
balık tuttuğunu söyleyen Ahmet Çakmak
ise "Görüntü rahatsız edici evet. Biz olta
attığımız zaman da engel oluyor yani.
Kurşun yere inmiyor yani sıkıntı ama ya-
pacak bir şey yok. Çok olduğu zaman
hem kirlilik hem görüntüyü de çirkinleşti-
riyor" ifadelerini kullandı. DHA

İstanbul'da Cuma günü
Bağcılar Kaymakamlığı ve
İstanbul İl Ticaret Müdür-

lüğü tarafından yapılan denetimlerde
ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 lira, bazı
fırınlarda 2 liraya satıldığı tespit
edildi. Tarife dışı fiyat ve gramaj uy-
gulayan fırınlara ise tutanak tutuldu.
Bugün Bağcılar Kaymakamı Mus-
tafa Eldivan ile İstanbul İl Ticaret
Müdürü İsmail Menteşe ve berabe-
rindeki heyet daha önce tutanak tutu-
lan ve uyarılan fırınları tekrar kontrol
etti.

Bizde ekmek kutsaldır

Önceki denetimde tutanak tutulan bir
fırının hala fiyat tarifesini değiştirme-
diği ve fiyat listesi asmadığı tespit

edildi. Fırın hakkında tekrar tutanak
tutuldu. İşletmeci ile konuşan Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, "Bu-
raya üçüncü gelişimiz. 200 gram ek-
meğin 1,5 lira olması lazım. Öte
yandan hala tarife yok. Camda da 2
lira yazıyor. Amacımız halkımızın ek-
meği uygun fiyata hem de resmi fiyata
göre yemesini istiyoruz. Bizde ekmek
kutsaldır. Eve ekmek götürmek diye
bir şey vardır. Sizin burada bu ekme-
ğin üzerine aldığınız para helal değil"
diyerek uyarıda bulundu. Fiyat tarife-
sini değiştirmeyen işletmeci Muam-
mer Altun ise "Bizim de kafamız
karıştı gramaj mı yükselteceğiz, fiyat
mı değiştireceğiz anlamamıştı. Şimdi
kaymakam bey açıkladı anlaşıldı
durum. 200 gram ekmeği 1,5 liradan

satacağım, fiyat değişikliğini de asaca-
ğım" dedi.

Uymayanlara ceza yazdık

İstanbul İl Ticaret Müdürü İsmail
Menteşe de "Bağcılar ilçemizden baş-
layarak İstanbul genelinde 2 bin 822
fırında yaklaşık 400 personelle yapıyo-
ruz. Cuma gününe kadar bu denetim-
ler devam edecek. Geçtiğimiz cuma
günü kontrol ettiğimiz fırınları bugün
tekrar kontrol ettik. Kurallara uyanlara
teşekkür ettik, uymayanlara ceza yaz-
dık" derken, İstanbul Fırıncılar Oda-
sı'nın fırınlara fiyat tarifesi yollamadığı
iddialarına "Bu tür duyumlarımız var
bu konu müfettişler tarafından incele-
niyor. Gelişmeleri kamuoyuyla da pay-
laşacağız" diyerek yanıt verdi. DHA

A mcamın ikinci eşi olan çok sevdiğim bir
yengem vardı. İkisi kavga etmeye başla-
dıklarında amcam yengeme dayak atardı.

Bu duruma hiçkimse de karışmazdı. Amcam yen-
geme vurur sonra da evden kovardı. Yengem de
olayı öyle kanıksamıştı ki ‘’karnım aç önce yemek
yiyeyim de sonra giderim’’ derdi. Birlikte yemek ye-
meğe başlarlar ve aralarında bir sohbetle az önce
yaşanmış kavga hiç yaşanmamışcasına unutulur gi-
derdi. Başka bir kavga sonrasında bu sefer yengem
“ineği sağmadım, sağayım da öyle giderim’’ derdi.
İnek sağ, danaya bak vs. derken işlere dalar bir
türlü gidemezdi - gitmezdi. Zaten gidecek yeri
de yoktu. Bir düzine çocuk vardı, onları bırakıp da
gidemezdi. Bu gün yaşanan vahşi cinayetler, bizi 
“keşke çiftler arasındaki bütün kavgalar böyle
olsa” dedirtir hale getirdi.

İnsanoğlu sevdiği bir canlıyı nasıl olur da da-
yakla terbiye edebileceğini düşünebilir. Az gelişmiş
veya ehlileşmemiş bir duygu değil mi bu. Eğer bu
duygu ehlileştirilemiyorsa insani çerçevede, demek
ki etkin ve kalıcı çözümler için bilimsel araştırma-
lara ve bu araştırmaları temel alan uzun vadeli ve
akılcı devlet politikalarına ihtiyaç vardır.

Şiddet; eğitim, düşünce özgürlüğü, hukuk ve 
adaletin olmadığı toplumlarda artar.

Dünya Sağlık Örgütünün 79 ülkede yapmış ol-
duğu araştırmada, fiziksel ve cinsel şiddet gören
kadın oranı %30’un üzeride. Türkiyede bu oran
%39. Bu oranlar sadece fiziksel ve cinsel şiddeti
içeriyor, diğer taraftan işyerlerinde uğradıkları 
mobing de ayrıca eklendiğinde bu oran kimbilir
kaçlara kadar çıkacaktır. Aynı işi bir kadın, erkek-
lere göre %28 daha ucuza yapıyor, bu da eğitim
seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun. Kadın her 
ortamda bir şekilde şiddete maruz bırakılıyor.

Şiddetin temel sebeplerine gelince; kadınlar yüz-
yıllardır her alanda bastırılmış, kendi benliklerini
ortaya koyamamışlardır. Kendi eş seçimlerini bile
kendileri yapamamış, küçük yaşta zorla evlendiril-
mişlerdir. Kadın ve erkeğin düşük eğitim seviye-
sinde olması, düşük gelir seviyesine sahip olmaları,
kadın erkek arasındaki şiddetin artasına neden
olmuş bu aşamada düşecek görünmüyor.

Kadın ya da erkek kişisel özellikleri bakımından
kendi kendine yetebilen yetenek ve özelliklere sahip
olmalıdırlar. Bir kadın tüm beklentilerini erkeğe
,bir erkek de tüm beklentilerini bir kadına 
yüklememelidir. Eğitim olaylara bakış acısını 
%80 oranında çözmektedir.

Kadınların mağduriyetini gidermenin en önemli
yollarından biri, kız çocuklarına yeterli eğitim ola-
nağı vermek ve hayatta herşeye karşı dirençli ve tek
başına yaşama becerisini kazandırmak gerekir.

Eşler arasında yaşanan şiddetin hoş görülmediği,
kadın erkek arasındaki toplumsal eşitsizlikleri ve
kadına karşı şiddetin önlenmesinde yasal düzenle-
melerin yapılması. Şiddeti engellemenin yollarından
biri olabilir. Burada İstanbul sözleşmesini hatırlat-
mak, bunun üzerinden koparılan fırtınalara yasa
düzenleyicilerinin kadın gözünden bakmalarını iste-
mek hepimizin görevi. İstanbul sözleşmesine dinsel
ve kültürel gözden bakmadan ve uygulama yönünde
olumlu adımlar atmak suretiyle kadına şiddeti bu
günkü seviyeden çok geriye götürecektir.

Yıllarca kadına karşı şiddete karşı çıkarak du-
rumu kendimizce değiştirmeye çalıştık, ancak geli-
nen noktada şiddeti önleyebilmiş değiliz. Beraber
yan yana şiddetsiz ve insanca yaşamak kadının
kendini güçlendirmesiyle mümkün olacaktır.
Kadının güçlenmesinin en önemli yolu da, iyi bir
eğitim, iyi bir meslek ve özgür bir duruştur. 

DENIZANALARI
BOGAZ’I BASTI

sultanbeyli'de koronavirüs önlem-
lerine yönelik denetimlerde 94 kişiye
298 bin 920 lira para cezası kesildi,

izolasyon kurallarına uymayan 39 kişi yurt-
lara yerleştirildi. Sultanbeyli Kaymakamı
Metin Kubilay, "Önceliğimiz, halk sağlığını
korumak" dedi. Sultanbeyli Kaymakamlığı
koronavirüsle mücadele kapsamında oluştur-
duğu 87 ekip ve 286 personelle izolasyon al-
tında bulunan vatandaşlara hizmet verirken,
Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi 21
Ağustos - 25 Kasım 2020 tarihleri arasında İş
yeri ve Mahalle Denetim Ekipleri tarafından 6
bin 604 iş yeri ve 144 bin 041 izolasyon dene-
timi olmak üzere toplam 150 bin 645 denetim
gerçekleştirdi. Aynı zamanda İlçe Salgın De-
netim Merkezi'ne yapılan bin 613 ihbarı da
incelendi. İzolasyon denetim ekipleri tarafın-
dan yapılan 144 bin 41 izolasyon deneti-
minde 94 kişiye adli ve idari işlem
uygulanarak toplam 298 bin 920 lira para 
cezası uygulandı. İzolasyon kurallarına
uymayan 39 kişi ise yurtlara yerleştirildi.

Evinizde kalın!

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ko-
nuyla ilgili yaptığı açıklamada "Koronavirüsle
mücadele kapsamında İlçe Salgın Denetim
Merkezi ve filyasyon ekiplerimiz titiz bir ça-
lışma yürütüyor. Kurumlarımız tam bir koor-
dinasyon içinde halkımıza hizmet vermeye
devam ediyor. Önceliğimiz, halk sağlığını ko-
rumak. Hakkında izolasyon kararı bulunan
vatandaşlarımızın izolasyon süreleri bitene
kadar evlerinde kalmalarını rica ediyoruz"
dedi. Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından
oluşturulan 56 filyasyon ekibinde toplam 112
sağlık çalışanı koronavirüs hastalarına ve te-
maslılarına düzenli olarak hizmet veriyor. Or-
talama filyasyon süresi 9 saat iken, ortalama
temaslılara erişim süresi ise 7 saat olduğu be-
lirtilirken, Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafın-
dan oluşturulan 31 izolasyon denetim ekibi
174 personeliyle sahada izolasyon denetimle-
rini gerçekleştiriyor. DHA

Yurtlara
kapatıldılar

İstanbul Boğazı denizanalarının
istilasına uğradı. Boğazın kıyı

şeridi, büyüklü küçüklü yüzlerce
denizanasıyla beyaza büründü.
İstanbul Üniversitesi Su Bilim-

leri Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Melek İşinibilir Okyar, "Denizleri

ne kadar kirletirsek biz bu 
denizanalarını o kadar çok 

göreceğiz" ifadelerini kullandı

ZAYİ İLANLARI
Büyükçekmece V.D. No: 8450090932 Serdar TİRYAKİ adına

kayıtlı SeriA-13001-13050 numaraları arası 1 cilt ve Seri 
A-13451-13500 numaralararası 1 cilt faturam kaybolmuştur.

Hükümsüzdür. 

Adıma kayıtlı 094101 Seri  noyla başlayan 094150 kadar olan
3 ciltfaturam 20.09.2020 tarihinde çalınmak sureti ile

kaybolmuştur.Hükümsüzdür. Osman Pulat

Beko marka 300 TR model AT 0000197214 sicil numaralı
yazar kasaruhsatımı kaybettim hükümsüzdür. Olcay Demir 

Vera marka Delta model RG 11115743 sicil numaralı yazar
kasa ruhsatımı kaybettim hükümsüzdür. Ferhat Oral 

Sahilde balık tutan balıkçılar, denizanalarının çokluğundan dert yandı. Bazı yat sahipleri, denizanalarının tekne 
motorlarına takılıp arızaya neden olduğunu söylerken, balıkçılar ise oltaya balık yerine denizanası geldiğini belirtti.

Aldığınız para
helal değil!
Aldığınız para
helal değil!
Aldığınız para
helal değil!
Aldığınız para
helal değil!
Aldığınız para
helal değil!
Aldığınız para
helal değil!
Aldığınız para
helal değil!

Bağcılar Kaymakamlığı ve İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından gramaj
ve fiyat tarifesine uymayan fırınlar tekrar kontrol edildi. Fiyat listesini
değiştirmeyen fırınlara ise ceza yazıldı. Kaymakam Mustafa Eldivan, "Sizin
burada bu ekmeğin üzerine aldığınız para helal değil" tepkisini gösterdi

EsEnyurt Belediyesi Kadın
ve Aile Müdürlüğü ile Esen-
yurt Kent Konseyi Kadın Mec-

lisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete
Karşı Uluslararası Mücadele Günü do-
layısı ile Cumhuriyet Meydanı’nda ka-
dına yönelik şiddete dikkat çeken el
broşürleri ve rozetler dağıttıEsenyurt, 25
Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı
Uluslararası Mücadele Günü’nde özel
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Esenyurt
Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü ile
Esenyurt Kent Konseyi Kadın Meclisi,

Cumhuriyet Meydanı’nda kadına yönelik
şiddete dikkat çekmek için farkındalık et-
kinliği düzenledi. İlçe Kaymakamı Vural
Karagül’ün de katıldığı etkinliğe, Esen-
yurtlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bozkurt'un mesajı paylaşıldı

Meydanda kurulan stantlarda, ‘Kadına
Karşı Şiddete Dur De’ yazılı rozetlerin
yanı sıra kadına yönelik şiddete dikkat
çeken el broşürleri dağıtıldı. Kadına yö-
nelik şiddeti kınayan Türkçe, Kürtçe,
Arapça ve İngilizce gibi birçok farklı dilde

açıklamalar ve anonsların yapıldığı etkin-
likte, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt’un 25 Kasım’a ilişkin me-
sajı da paylaşıldı. Etkinlikte açtığı stantta,
yakın zamanda faaliyete giren Kadın
Sosyal Yaşam Merkezi’nin tanıtımını da
gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi Kadın
ve Aile Müdürlüğü, merkezden faydalan-
mak isteyen kadınların kayıtlarını da
yaptı. Kadınların hem mesleki eğitim ala-
cağı hem de üretim sürecine katılacağı
merkez, çocukları nedeniyle çalışma ha-
yatına katılamayan kadınlara destek ol-
mayı hedefliyor. Etkinlik, Kadın ve Aile
Müdürlüğünün hazırlamış olduğu gitar
eşliğinde müzik dinletisi ile son buldu. 

SIDDETE DIKKAT CEKTILER
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AzerBAycAn'ın Er-
menistan işgalinden
kurtardığı Dağlık

Karabağ'daki bir çok ibadetha-
nenin tahrip edilmesine iliş-
kin Bakü'deki dini mezh-
eplerin liderleri, Dağlık Kara-
bağ'daki ibadethanelerin yok
edilmesine ilişkin ortak bildiri
yayınladı.Ortak bildiride, Ka-
rabağ’da şimdiye kadar Erme-
nistan tarafından 67 camiden
63'nün yok edildiği, ve birçok
kilisenin de zarar gördüğü
ifade edildi. Dini liderler ortak
yayınladıkları bildiride “Azer-
baycan'daki Müslüman, 
Ortodoks, Arnavut ve Yahudi
mezheplerinin liderleri olarak,
inananların iradesini ifade edi-
yor ve yabancı devlet ve hükü
met başkanlarına, uluslararası
kuruluşların başkanlarına, dini
liderlere ve dünya toplumuna
sesleniyoruz” ifadeleri yer aldı.
Ermenistan’ın, Şuşa'daki Gre

goryen Ortodoks Kilisesi, diğer
bölgelerdeki Arnavut-Udi tapı-
nakları ve Hocavend Ortodoks
Kilisesi'nin tamamen yıkıldığı
ifade edildi. Bildiride Azerbay-
can toprak bütünlüğü için ha-
yatını kaybedenler arasında
Müslümanların yanı sıra Hıris-
tiyanlar ve Yahudilerin de
olduğuna dikkat çekildi.

Aliyev'e destek 

Dini liderler, Azerbaycan'ın ta-
rihi boyunca refah içinde yaşa-
mış ve dini törenlerini özgürce
yerine getirmiş olan Ortodoks,
Katolik, Dağ Yahudileri, Arna-
vut-Udi Hristiyan, Aşkenaz-
Avrupalı Yahudiler ve diğer
dini toplulukların liderleri ola-
rak Azerbaycan'ın bu barışçıl
politikasını ve Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev’in, uzun yıllardır barışçıl
bir politikasını desteklediklerini
ifade etti.

isrAil askerleri, Batı Şeria'nın doğusunda bu-
lunan Ürdün Vadisi bölgesinde Yahudi yerle-
şim birimi inşa ve genişletme faaliyetlerini

protesto eden göstericilere müdahalesinde yaralanan bir
Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya çalıştı. İsrail
askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bulu-
nan Ürdün Vadisi bölgesinde Tel Aviv'in yıkım politikası
ve Yahudi yerleşim birimi inşa ve genişletme faaliyetle-
rini protesto eden göstericilere müdahalesinde yarala-
nan bir Filistinliyi ambulansın içinden zorla almaya
çalıştı. İsrail askerlerinin olay yerinde bulunan Filistin
Kızılayına ait bir ambulansın içinden yaralı Filistinliyi
zorla almaya çalışması Hişam Ebu Şakra tarafından
kayıt altına alındı. Ebu Şakra'nın çektiği görüntülerde,
İsrail askerleri kapılarını açtığı ambulansın içinden, ilk
yardım görevlisi tarafından tedavi edilen yaralıyı zorla
almaya çalıştığı görülüyor.

İlk yardım görevlisini de tartakladılar

İlk yardım görevlisini de tartaklayan İsrail askerleri, tüm
çığlıklarına rağmen yaralıyı almaktan vazgeçmiyor. As-
kerlerin yoğun bir şekilde etrafında toplandığı ambulan-
sın kapılarını hızla kapatan bir ilk yardım görevlisi,
askerleri çıkardıktan sonra ambulansı yaralı ile birlikte
olay yerinden uzaklaştırmayı başarıyor. Filistinli grupla-
rın çağrısı üzerine dün Ürdün Vadisi bölgesinde daha
önce İsrail'in yıkım politikasına maruz kalan bedevi köyü
Yukarı Hammisa'da gösteri düzenlenmişti. İsrail asker-
leri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz, gerçek
ve plastik mermi kullanmıştı. İsrail askerleri Filistinlilere
fiziksel müdahalede de bulunmuş, 3 gösterici plastik
mermiyle yaralanmış, çok sayıda gösterici de gazdan et-
kilenmişti.

Ne olmuştu?

Batı Şeria'ya bağlı Tubas kentinin doğu kırsalındaki
Hammisa Bedevi köyüne 3 Kasım'da baskın düzenleyen
İsrail güçleri, 23 ailenin yaşadığı 11 evi ruhsatsız olduğu
gerekçesiyle yerle bir etmişti. Filistin makamlarına göre,
Tel Aviv yönetimi işgal altındaki Batı Şeria’daki "C Böl-
gesi" olarak adlandırılan bölgelerde yaşayan Filistinlileri
Yahudi yerleşim birimi inşa ve ilhak projeleri çerçeve-
sinde yerlerinden etmeye çalışıyor. Filistin ile İsrail yöne-
timi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"
çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgele-
rine ayrılmıştı. Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yöne-
timi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B
bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e
devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare
ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı. Yerel kaynaklar, İsrail
güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da
Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C böl-
gesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex
Azar, her şeyin yolunda gitmesi durumunda
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çif-

tinin yönettiği BioNTech şirketi ile Amerikan ilaç şirketi
Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının 10
Aralık’tan hemen sonra dağıtımına başlanabileceğini
söyledi. ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Alex
Azar düzenlediği basın toplantı-
sında Prof. Dr. Uğur Şahin ve
Dr. Özlem Türeci çiftinin yönet-
tiği BioNTech şirketi ile Amerikan
ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği ko-
ronavirüs aşısının dağıtımı için
tarih verdi. Azar, “Her şey yo-
lunda giderse, birkaç hafta
içinde, 10 Aralık’tan hemen
sonra tescillenmiş aşının dağıtı-
mına başlayabiliriz. Öte yandan
AstraZeneca İngiltere ve Brezil-
ya’daki klinik deneylerinden
umut verici veriler sundu. Astra-
Zeneca’dan 300 milyon doz aşı
satın almak konusunda anlaş-
mamız var” ifadelerini kullandı. 

60 milyon kisiye koronavirüs bulastı

V iyana Eyalet Sarayı’nda gerçekle-
şen yemin töreninde aralarında
Milletvekili Aslıhan Bozatemur’un

da bulunduğu 100 kişilik yeni eyalet mec-
lisi, yemin ederek göreve başladı. Yemin
töreninde ayrıca 2 Kasım Pazartesi günü
Viyana’da gerçekleşen terör saldırısında
hayatını kaybedenlerin anısına saygı duru-
şunda bulunuldu. Viyana Eyalet Mecli-
sinde Avusturya Sosyal Demokrat Partisi
(SPÖ), Yeni Avusturya Liberal Partisi
(NEOS), Yeşiller Partisi (GRÜNE),
Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Avus-
turya Özgürlük Partisi’nden (FPÖ) 100
milletvekili yer alıyor. Eyalet milletvekilliği
için SPÖ’nden aday olup 3571 tercihli oy

alarak yeni meclise giren Aslıhan Bozate-
mur da yemin ederek görevine resmen
başladı.

Koronavirüs ilk gündem

Yemin töreni sonrası DHA Muhabirine
açıklamalarda bulunan Viyana Eyalet ve
Belediye Başkanı Dr. Michael Ludwig, 11
Ekim seçimlerinin sosyal demokratlar için
sevinçle sonuçlandığını söyledi. Yemin tö-
renine ilişkin konuşma yapan Ludwig
şöyle konuştu: “Bugün şehir yönetiminin
ve örneğin Aslıhan Bozatemur gibi Viyana
Belediye Meclisi üyelerinin yemin töreni
yapıldı. Kendisi daha önce benim de gel-
diğim Florisdorf'da ilçe yönetiminde faali-

yet gösteriyordu. Yeniden seçilen Viyana
Belediye Başkanı olarak çok sayıda yeni
Belediye Meclisi Üyesi ile yeni gelecek
programını görüşeceğim için çok mutlu-
yum. Özellikle koronavirüs (Covid-19)
krizinin etkileri üzerinde yoğunlaşan konu
başlıklarımız var. Konularımızın arasında
sağlık sektörünün güçlendirilmesi,  ekono-
miye, iş piyasasına ve eğitim sistemine
olan etkiler de var. Geleceğin iklim değişi-
minden dijitalleşmeye kadar büyük konu-
ları da programımıza aldık. Dünyada en
yaşanılabilir şehirlerden biriyiz ve bu itiba-
rımızı korumak istiyoruz. Zor koşullar al-
tında daha fazla yatırım yapmak istiyoruz
ki, kökenleri veya oy verdikleri partiden

veya dini inancından bağımsız olarak in-
sanların birlikte yaşayabilsin. Bu birlikte
yaşama imkanı da benim için çok önemli-
dir.” İfadelerini kullandı.

Çok önemli bir sorumluluk

Milletvekili seçilen Aslıhan Bozatemur ise
yaptığı açıklamada, “Kendi şahsım adına
çok mutluyum. Beni destekleyen herkese
çok teşekkür ediyorum. Partime çok teşek-
kür ediyorum, beni tercih ettiği için. Tabi
ki çok önemli bir görev, bir sorumluluk
aldık. Bu sorumluluğu da en iyi şekilde, en
olumlu şekilde, en beklenildiği şekilde ye-
rine getirmek için en üstün çabamı harca-
yacağım” dedi. DHA

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 60 milyon 108 bini aştı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 11
Ekim’de yapılan Eyalet ve Belediye

Başkanlığı seçimlerinin ardından Eya-
let Milletvekilleri için yemin töreni dü-
zenlendi. Avusturya Sosyal Demokrat

Partisi (SPÖ) ile Yeni Avusturya Liberal
Partisi’nin (NEOS) kurduğu koalisyon
hükümetinde mevcut başkan Dr. Mic-

hael Ludwig yeniden Viyana Eyalet ve
Belediye başkanlığına seçildi

Yok artık İsrail

KoviD-19 görülen ülke ve
bölgelerdeki vakalara ilişkin
güncel verilerin derlendiği

"Worldometer" internet sitesine göre,
dünya genelinde virüs nedeniyle 1 mil-
yon 414 bin 925 kişi yaşamını yitirdi.
Vaka sayısı 60 milyon 108 bin 193’e çı-
karken, virüs saptanan 41 milyon 556
bin 897 kişi sağlığına kavuştu. En fazla
vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de 12
milyon 956 bin 783 kişide Kovid-19 tes-
pit edildi, salgın nedeniyle 265 bin 943
kişi hayatını kaybetti. ABD'nin yanı sıra
vaka sayıları 500 bini geçen ülkeler
şöyle: "Hindistan (9 milyon 222 bin
216), Brezilya (6 milyon 121 bin 449),
Fransa (2 milyon 153 bin 815), Rusya
(2 milyon 138 bin 828), İspanya (1 mil-
yon 614 bin 126), İngiltere (1 milyon
538 bin 794), İtalya (1 milyon 455 bin
22), Arjantin (1 milyon 381 bin 795),
Kolombiya (1 milyon 262 bin 494),
Meksika (1 milyon 60 bin 152), Al-
manya (962 bin 906) Peru (952 bin
439), Polonya (909 bin 66), İran (880
bin 542), Güney Afrika (772 bin 252),
Ukrayna (647 bin 976), Belçika (561 bin
803), Şili (543 bin 87), Irak (539 bin
749) , Endonezya (506 bin 302) ve

Çekya (502 bin 534).” ABD'nin yanı sıra
virüs kaynaklı ölüm sayısının 10 bini aş-
tığı ülkeler ise şöyle: "Brezilya (170 bin
179), Hindistan (134 bin 743), Meksika
(102 bin 739), İngiltere (55 bin 838),
İtalya (51 bin 306), Fransa (50 bin 237),
İran (45 bin 738), İspanya (43 bin 668),
Arjantin (37 bin 432), Rusya (37 bin 31),
Peru (35 bin 685), Kolombiya (35 bin
677), Güney Afrika (21 bin 83), Endo-

nezya (16 bin 111), Belçika (15 bin 938),
Şili (15 bin 131), Almanya (14 bin 965),
Polonya (14 bin 314), Ekvador (13 bin
264), Türkiye (12 bin 672), Irak (12 bin
31), Kanada (11 bin 618), Ukrayna (11
bin 263) ve Romanya (10 bin 373).”

17 milyon kişi tedavi oldu

Dünya genelinde Kovid-19 tedavisi gö-
renlerin sayısı 17 milyonu 136 bin 371’a

ulaştı. Tedavi görenlerin 17 milyon 32
bin 893’ünde hastalık belirtileri hafif sey-
rederken, 103 bin 478 hastanın hayati
tehlikesi bulunuyor. Tedavi altındaki
hasta sayısının çoğalması, ülkelerin sağ-
lık sistemleri üzerindeki yükü artırıyor.
ABD, tedavi altındaki 5 milyon 51 bin
756 kişiyle aktif enfekte vaka sayısı en
fazla ülke oldu. Tedavisi süren vaka sayı-
sına göre, ABD'yi 1 milyon 948 bin 899
ile Fransa, 798 bin 386 ile İtalya, 509 bin
296 ile Belçika, 475 bin 252 ile Brezilya,
467 bin 126 ile Rusya, 444 bin 702 ile
Hindistan, 440 bin 35 ile Polonya, 337
bin 355 ile Ukrayna, 311 bin 241 ile Al-
manya, 217 bin 89 ile İran, 165 bin 897
ile Meksika ve 133 bin 853 ile Macaris-
tan izledi. Dünyada tedavisi süren
Kovid-19 hastalarının sayısı 7 Nisan'da
1 milyonu, 30 Nisan'da 2 milyonu, 30
Mayıs'ta 3 milyonu, 26 Haziran'da 4
milyonu, 15 Temmuz'da 5 milyonu, 2
Ağustos'ta 6 milyonu, 5 Eylül'de 7 mil-
yonu, 9 Ekim'de 8 milyonu, 18 Ekim'de
9 milyonu ve 24 Ekim'de ise 10 milyonu
aşmıştı. Çin'in Vuhan kentinde Aralık
2019'da ortaya çıkan Kovid-19 virüsü,
200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak
salgına dönüştü.

VIYANA’DA
YEMIN GUNU
VIYANA’DA
YEMIN GUNU
VIYANA’DA
YEMIN GUNU
VIYANA’DA
YEMIN GUNU
VIYANA’DA
YEMIN GUNU
VIYANA’DA
YEMIN GUNU

Ermeniler her yeri yakmış!
Azerbaycan'daki dini mezheplerin liderleri, Dağlık Karabağ'daki ibadethanelerin yok edilmesine ilişkin ortak bildiri yayın-
ladı. Bildiride, Karabağ’da şimdiye kadar Ermenistan tarafından 63 cami ve birçok kilisenin zarar gördüğü ifade edildi

Ortak bildiride, Karabağ’da şimdiye kadar Ermenistan tarafından 67 camiden
63'nün yok edildiği, ve birçok kilisenin de zarar gördüğü ifade edildi. 

ABD'den aşı haberi

ABD’li ünlü yönetmen Steven Spielberg’ün
1975 yapımı “Jaws” filminde kullandığı dev
köpekbalığı maketi Angeles’taki Sinema Aka-

demi Müzesi’ne yerleştirildi. Yarım ton ağırlığındaki dev
köpekbalığı ilgi odağı oldu.ABD’de gösterime girdiği
an 100 milyon dolar gelir elde eden ilk sinema film ola-
rak bilinen Jaws’ta kullanılan ve "Bruce" adı verilen
yarım tonluk dev köpekbalığı maketi, 45 yıl sonra restore
edilerek yenilendi. Yarım ton ağırlığında ve 7,5 metre
uzunluğundaki köpekbalığı maketi, fiber cam kullanıla-
rak yenilendi. Dev maketi yenileyen ünlü yönetmen Ni-
cotero, köpekbalığının her detayını 7 ay gibi sürede
filmde gösterilen aslına bağlı kalarak özenle tasarladı. 

Yepyeni bir Jaws
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Klasik Kare

Sudoku | Kolay

Sudoku |

Sudoku | Zor
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ÇÖZÜMLER



Y aptığı
güzel
şarkı-

larla herkesin
takdirini kazan-
mayı başaran
güzel sanatçı Sefa
Topsakal, hayatının bi-
linmeyenlerini Damga

okurlarına anlattı. Müzik kariyerine ve özel
yaşamına dair bilgiler veren Topsakal, şu sı-
ralarda herkes gibi en çok pandemi dolayı-
sıyla dertli. Pandemi sürecinde tüm
sektörler gibi müzik sektörünün de ciddi kı-
rılmalar yaşadığını ve birçok insanın zor
durumda kaldığını belirten güzel isim, söz
konusu dertlerin bir anca dermana kavuş-
masının en büyük dileği olduğunu söyledi.
Topsakal, “Müzikle hayatlarını evlerini ge-
çindiren bir sürü insan var ve evlerine artık
ekmek götüremez halde oldular bu an-
lamda. İnşallah bu kötü zamanları atlatıp
yeniden eski günlere dönüleceğine inanıyo-
rum” dedi.

lMüzik kariyerinizden
biraz bahseder 
misiniz? 
Müzik kariyerime
üniversite yılla-
rımda “Doktor”
adlı eseri sıranın
üzerinde seslen-
dirirken ve arka-
daşımın vasıtası
ile videoya çekip
sosyal medya ya
koyması ile başla-
dım ve milyonlar tık-
lanarak sevenlerimin
gönlüne taht kurmuş oldum
ve sonrasında 2011 yılında DMC tarafın-
dan albüm yaparak kariyerime adım atmış
oldum.

lSon çalışmanızdan biraz bahsedebilir mi-
siniz? 
Son çalışmam ‘Çığlık Çığlığa’ Sözleri
Ezgi’ye ait müziği ise abim Selim Topsa-
kal’a ait bir çalışma oldu ve singleımız 
Sony Music etiketiyle tüm dijital platform-
lara sunuldu.

lEn büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi
gerçekleştirebildiniz mi? 
Öyle çok büyük hayallerim yok aslında ait
olmam gerektiği yerde olsam yeterli benim
için...

lMüzikle tanışmanız nasıl oldu?  Kariyeri-
nizin dönüm noktası nedir? 
Müzik bizim ailemizden gelen bir yetenek
ve okulluyum da. Bu anlamda müzik öğ-
retmenliği bölümünden mezunum.
Müzik benim her şeyim bu an-
lamda ve dönüm noktası ‘Dok-
tor’u sıranın üzerinde söyleyip
sosyal medyaya atılıp oralarda
milyonlar dinlenmesi benim
için çok önemli oldu ve
dönüm noktam o oldu.

lSizce sanatçılar son za-
manlarda albüm çıkarmaya
neden olumsuz bakıyorlar? 
Çünkü dinleyici kitlemiz o
kadar farklı yerlere gitti ki
artık eskisi gibi cd çalar-
lar yok ve tutmamaya
başladı insanlarımız sı-
kılmaya başladı ve bu
yüzden tekli single çalış-
ması yapılarak insanların
neyi sevip neyi sevmedi-
ğini anlayarak oralara yö-
nelmesini anlamış olduk.
Bu yüzden de single çalış-
maları yapılarak albümler
yok oldu maalesef...

lYoutube izlenmelerin-
den gelir sağlıyor musu-
nuz? Size bir gelir 
sağlıyor mu? 
Aslında zamanında yapmış
olsaydım çok büyük geti-
risi olurdu benim için
ama o zamanlar uç
noktada olduğum
için gerek duyma-
mıştım. Şimdi ise
keşke yapmış 
olsaydım 
diyorum.

lYoutuberların müzik
hayatına girmesini nasıl
buluyorsunuz? 
Yani eskisi gibi değil artık müzik
piyasamız ve bambaşka kitlelere yöneliyor
dinleyici kitlemiz bu yüzden ben müzikle
alakası olmayanları bile müziğin içerisinde
görüyorum ve üzülüyorum.

lYoutuberlardan beğendiğiniz, izlediğiniz
isimler var mı? 
Yani çok yok aslında ama Zeynep Bastık
diyebiliriz hakkıyla emeğiyle bir yerlere
gelmiş bir sanatçı oldu.

lİdol ya da idolleriniz var mı? 
Tabiki de var Sibel Can - Mustafa 
Ceceli - Ayla Çelik vs.

lPop
müziği sizce nereye doğru gidiyor? 
Pop müzik artık bambaşka yerlere doğru
ilerliyor. Ne desem bu anlamda yanlış olur
dinleyicilerimize saygı duymak zorundayız.

lBir albüm ya da single çıkarmanın mali-
yeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor
mu?
Müthiş yatırımlar yapılıyor bu anlamda
şimdi rakam vermek olmaz ama inanın çok
iyi paralar harcanıyor bu anlamda ki emeği-
mizin karşılığını malesef alamıyorlar üzüle-
rek söylüyorum.

lPandemi dönemi müzik sektörünü
nasıl etkiledi? 

Yani sizlerde görüyorsunuz, mü-
zikle hayatlarını evlerini geçindi-
ren bir sürü insan var ve evlerine
artık ekmek götüremez halde
oldular bu anlamda. İnşallah
bu kötü zamanları atlatıp yeni-
den eski günlere dönülece-
ğine inanıyorum.

lHayatınızda
değiştirmek iste-

diğiniz şeyler 
var mı? 

Hayatımda samimi
söylüyorum değiş-
tirmek istediğim
hiç bir şey yok
çünkü ben ha-
limden haya-
tımdan
memnun olan
biriyim.

lSahne hayatı-
nız ile dışarıdaki
yaşamınız ara-
sında bir fark 
var mı? 
Kesinlik ben ol-
madığını düşü-
nüyorum. 2011
de çıkan doktor
albümün-
deki

yorumlar da “Hiç de-
ğişmediniz.” deyip

şimdi ise yine aynı yo-
rumları yapan çok sayıda

dinleyicim var. Ben sah-
nede neysem gerçek haya-

tımda da oyum, değişmem.

lKonserlerde uçsuz bucaksız dinle-
yiciler ile arasına barikat koyan sanatçı-

lar hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Yani kendim adına konuşayım hiç böyle bir
durumla karşılaşmadım ama olması gere-
ken de o olmalı diye düşünüyorum çünkü
kimin ne yapacağı bazen belli olmuyor kon-
ser sırasında doğru olan da bariyer kurul-
ması diye düşünüyorum. 

lMüzik ödülleri sizce birer PR 
çalışması mı?
Kesinlikle Pr çalışmasıdır çünkü radyocular
olmasa bu anlamda sesinizi duyuracak
kimseniz olmaz ve onların sayesinde halk
sizi duyuyor ve onlar adına da ödül almış
oluyorsunuz. 

lSosyal aktiviteleriniz var mı? 
2 çocuk annesi olaraktan ve bu pandemi
dönemi olmasından pek sosyal aktivitemiz
yok çünkü sağlık her şeyden önemli diye
düşünüyorum ve çocuklarımla bol bol akti-
vite yaparak sosyalleşiyoruz. 

lSizce ülkemizde müzik neden magazin-
leştiriliyor? 

Magazinleşmek zorunda da
bence çünkü halkın sevdiği

tüm dinleyiciler onların
hayatını merak ediyor

ve magazinlerden
sosyal medyalar-

dan onları takip
ederek bilgiler
alıyor. 

lTek single
ile bir pat-
lama ya-
şayanlar
neden
bir
anda
or-

tadan kaybolup
devamını geti-
remiyorlar? 
Şans diyelim
buna başka
bir şey de-
nemez. 

lModa
danışmanı-
nız var mı?
Giyim konu-
sunda nelere
dikkat ediyor-

sunuz? 
Moda danışa-

nım yok kendi
modamı kendim
yapıyorum. Ken-
dime yakışanını giy-
meye çalışıyorum.
Vücudumla değil sesimle bir yerlere
gelmek istiyorum. 

lPandemi döneminde sahne alabi-
liyor musunuz? Sahne için ne gibi

önlemler aldınız? Pandemi dö-
neminde sahne almıyorum

maalesef. 
‘lSende bir starlık var.’
‘Sende star ışığı görüyo-
rum.’ Gibi cümleleri çok
duyuyoruz. Size göre

starlık nedir? 
Valla herkes kendine göre
bir star bence ki öyle de ol-
ması gerekiyor. Ben de ken-
dime göre bir starım. 

lÜlkemizde veya dünyada mü-
zikte kadınlar mı yoksa er-

kekler mi daha hızlı
yol alıyor-

lar, ya da
daha şanlı-

lar? 
Bence her
ikisi de
aynı. 

lBir
şarkıcı-
nın en
büyük
getirisi

sizce ses
mi, yakışık-

lılık-güzellik
mi, zekası mı

olmalı? Sizce
sizin en belirgin

özelliğiniz nedir?
Hangisi üzerinden ilerle-

nirse başarılı olunur?
Bence tabi ki de ses olmalı diye düşünüyo-
rum. Ama bu dinleyici kitlesine göre göre-
celi değişiyor. Kimi yakışıklılığına vurulur
kimi sesine. Ben ses ve zeka diyorum.

lTek gazete haberi ile bir
anda sahne alma peşinde

olan yeni şarkıcılara ne
gibi tavsiyeler vermek
istersiniz? 
Eğer seslerinde başa-
rılı iseler ve bu an-
lamda tutuluyorlarsa
sesleriyle bir yerlere

gelip zaten sahne al-
mışlardır demektir. 

lSon olarak sevenlerinize
neler söylemek istersiniz? 

Beni dinleyen ve yılmadan senelerce
bekleyip aynı kitlemle beraber ilerleyen bir
dinleyici kitlesine sahibim ve bu anlamda
onlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum ve
onları çok seviyorum iyi ki varsınız
diyorum. 
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Sefa Topsakal, 17 Eylül 1990 senesinde Trabzon’da dünyaya gel-
miştir. Aslen Trabzonlu olan Sefa Topsakal Başak burcudur. Sefa

Topsakal eğitim hayatına Trabzon’da tamamlamıştır. “Trabzon Güzel
Sanatlar Lisesi”nden mevzun olduktan sonra “Karadeniz Teknik Üni-
versitesi Fatih Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü” kazanan
Sefa Topsakal  okuldan başarıyla mevzun olmuştur. Üniversitedeyken
“Doktor” parçasına yorumunu sosyal platformlara yükleyerek büyük
bir kitleye yakalayan Sefa Topsakal, bu sayede müzik yapımcıları-
nın da dikkatini çekmiştir. İlk albümünü 2011 senesinde çıkaran

başarılı şarkıcı kendine özgü sesi ve yorumuyla dinleyicisi
tarafından çok sevilmiştir. 2015 senesinde “Dipsiz
Kuyu” albümü ile yeniden dinleyicisiyle buluşan

Sefa Topsakal, bir süredir işlerine ara
vermiştir.

sefa Topsakal 

KiMdiR?

BAMBAsKA BıR POP!
Birbirinden güzel şarkılarıyla isminden sıkça söz ettiren Sefa
Topsakal,  Damga'ya konuştu. Müzik kariyerine ve hayatına

dair önemli bilgiler veren ünlü isim, “Pop müzik artık
bambaşka bir yere doğru gidiyor. Biz de gidilen 

bu yerde en iyisi olmak için 
çalışıyoruz” dedi

SİNGLE
ÇIKTI 

ALBÜMLER
BİTTİ.

YAŞADIĞIM
HAYATTAN

DOLAYI
MUTLUYUM

SİBEL CAN 
BENİM

İDOLÜMDÜR

KISA KISA
lHangi mesleği yapmak istemezsiniz?
Mesleklerimizin hepsi birbirinden de-
ğerli. 

lEn nefret ettiğiniz şey nedir?
Birinin beni karşıma geçip taklit 
etmesinden. 

lHangi takımı tutuyorsunuz? 
Trabzonspor-Milli takımımız. 

lUğurlu sayınız? 
Uğurlu sayım yok. 

lEn sevdiğiniz renk? 
Pembe, kırmızı. 

lKıskanç mısınız? Egonuz yüksek
midir? 
Her ikisi de yok. 

lEn son izlediğiniz film, dizi? 
Sen Çal Kapımı. 

lEn son gittiğiniz konser?
Volkan Konak.
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UeFA Euro 2020 resmi Twitter he-
sabının, "Haftanın en iyi perfor-
mansı" anketine milli oyuncu
Yusuf Yazıcı damga vurdu. Bu se-
zona fırtına gibi başlayan Yusuf,

13 maçta 9 gole imza atarak Avru-
pa’da adından söz ettirmeye
devam ediyor. Ligdeki son Lorient
maçını da boş geçmeyen ve 2 gol 1
asistlik performans sergileyen

Yusuf Yazıcı; Cristiano Ronaldo,
Ciro Immobile ve Zlatan Ibrahi-
movic’i geride bırakarak, yaklaşık
50 bin kişinin oy kullandığı ankette
76.9 oy oranıyla ilk sırada yer aldı. SP  R

YuSuf YAZıcı, YıLDıZ iSiMLeRe fARK ATTı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1264505)

Gençlik ve Spor Bakanı 
Dr. Mehmet Muharrem
Kasapoğlu, ülkenin dört bir
yanına yatırımların artarak
devam edeceğini belirterek,
"Amacımız tarımıyla 
sanayisiyle, ekonomisiyle,
kültürüyle, eğitimiyle,
sağlığıyla, ulaşımı ve
altyapısıyla her alanda 
zirveye oynayan bir Türkiye.
Hamdolsun ki bu anlamda
sağlam ve bir manada da
istikrarlı yapıya kavuşmuş
olduk "dedi

SPOR ICIN
YATIRIM 
MUJDESI

2021 Yılı İçin Metal Çöp Konteyneri ve Pedallı Tambur Kapaklı Yerüstü Çöp Konteyneri alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi-
ler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/639410
1-İdarenin
a) Adresi : BATTALGAZİ MAHALLESİ KUBBE CADDESİ 4 34935 

SULTANBEYLİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2163984884
c) Elektronik Posta Adresi : temizlik@sultanbeyli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 110 Adet Metal Çöp Konteyneri ve 100 Adet Pedallı Tambur Kapaklı 

Yerüstü Çöp Konteyneri olmak üzere 2 toplam 2 kalem mal alımı işi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:128 (Katı Atık 
Aktarma Merkezi) Sultanbeyli /İST

c) Teslim tarihleri : Yüklenici firma ihale konusu malları, sözleşmenin imzalanmasından 
itibaren 45 gün içerisinde adrese teslim edecektir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Afet Koordinasyon 

Merkezi Toplantı Salonu Sultanbeyli/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 22.12.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetim-
deki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten ge-
riye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bede-
lin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
Yüklenici ürüne ait Ek1’de belirtilen Metal Çöp konteyneri için TS EN 1461, TS EN 12532, ve Pedallı Tam-
bur Kapaklı Yerüstü Çöp Konteyneri için TS EN 10346, TS EN 1461, TS EN 13071-1 ve TS EN 13071-2+A1
TSE standartlarına uygunluk belgelerinin sunulması zorunludur. Ürünlerin tesliminde farklı bir yerden
alınması durumunda standartlara uygunluk belgesinin malın tesliminde idareye sunulması zorunludur.
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Alımı yapılacak iki kalem içinde 1 adet numuneyi tutanak ile Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edilecek
olup bu tutanak teklif ekinde sunulacak ve numunesi olmayan firmaların teklifleri geçersiz sayılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çöp Konteyneri ve/veya Yerüstü Çöp Konteyneri ve/veya Yeraltı Çöp Konteyneri alımı işleri benzer iş ola-
rak değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
5 (yüzde 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 Battalgazi Mah. Kubbe Cad. No:4 Temizlik İşleri Müdürlüğü Sultan-
beyli/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.

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

ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu

bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

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

vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

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

rinde bırakılacaktır.

2021 YILI İÇİN METAL ÇÖP KONTEYNERİ VE PEDALLI TAMBUR KAPAKLI YERÜSTÜ ÇÖP KONTEYNERİ
SULTANBEYLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

G ençlik ve Spor Bakanı Dr.
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, amaçlarının tarı-

mıyla sanayisiyle, ekonomisiyle,
kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla,
ulaşımı ve altyapısıyla her alanda
zirveye oynayan bir Türkiye oldu-
ğunu ifade etti. Bakan Kasapoğlu,
Erzincan Valisi Mehmet Makas,
AK Parti Erzincan milletvekilleri
Burhan Çakır, Süleyman Karaman,
Erzincan Belediye Başkanı Bekir
Aksun, AK Parti Erzincan İl Baş-
kanı Cavit Şireci ve ilçe belediye
başkanlarını Bakanlık merkez bi-
nada kabul etti. Görüşmede, Erzin-
can'a yapılacak gençlik ve spor
yatırımlarını kapsayan protokollere
imzalar atıldı.

Hizmet etmeye devam

Bundan birkaç ay önce Erzin-
can'ı ziyaret ettiğini dile getiren
Bakan Kasapoğlu, "Erzin-
can halkının misafirperver-
liği ile o günkü
seyahatimizin hala tadı
damağımızda kaldı
desek yanlış olmaz.
Kardeşlik ve dostluğun
diyarı Erzincan'a inşal-
lah yeniden gelmenin
planlarını da yapıyoruz.
Milli miras olan şehri-
miz bizler için çok önemli
bir değere sahip. O yüz-
den şehrimiz için hizmet et-
meye, yatırımları sürdürmeye
kararlıyız" diye konuştu. Bakan
Kasapoğlu, Türkiye'nin 2018 yılı
Temmuz ayında geçtiği Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi'nin pek
çok açıdan koordinasyonu, kurum-
lar arası eşgüdümü güçlü noktalara
getirdiğine işaret ederek, ''O yüzden-
dir ki gerek paydaşlarımızda, ge-

rekse de yerel yönetimlerimizle
hamdolsun bakanlığımızda bu sü-
reçte geliştirdiği çalışmalar, ürettiği-
miz yeni yatırımlara önemli oranda
güç ve hız kazandırdı. Biz de adım-
larımızı bu çerçevede sayın Cum-
hurbaşkanımızın önderliğinde onun
güçlü ve vizyon sahibi önderliğinde
gece gündüz demeden tüm ekibi-
mizle birlikte çalışıyoruz" şeklinde
konuştu.

Zirveye oynayacağız

Bakan Kasapoğlu, ülkenin dört bir
yanına yatırımların artarak devam
edeceğinin altını çizerek, "Amacımız
tarımıyla sanayisiyle, ekonomisiyle,
kültürüyle, eğitimiyle, sağlığıyla,
ulaşımı

ve alt-
yapısıyla her alanda zirveye oyna-
yan bir Türkiye. Ülkemizin spordaki
iddiasını, gençlerinin yarınlarını ve
bugünün rekabetçi dünyasındaki

donanımını güçlendirme adına çok
daha yukarılara taşımak istiyoruz.
Hamdolsun ki bu anlamda sağlam
ve bir manada da istikrarlı yapıya
kavuşmuş olduk" dedi.

Güzel bir stat yapıyoruz

Erzincan'ın bundan 18 yıl önce
yüzme havuzu olmayan bir kent ol-
duğunu belirten Kasapoğlu, şöyle
dedi: "Erzincan'ının 18 yıl önceki
haline baktığımızda açıkçası burada
olan herkes yakından biliyor ki bir
yüzme havuzu olmayan bir kentti.
Bir atletizm pisti olmayan bir şe-
hirdi. Buna benzer spor anlamında
pek çok açıdan mahrumiyetin ol-
duğu bir şehri el birliği ile 600 mil-
yon liradan fazla spor ve gençlik
yatırımıyla buluşturduk. Erzincanlı

hemşerilerimizim hamdolsun
hizmetine sunduk. Oradaki

çalışmalarımız tüm hızıyla
devam ediyor. Türki-

ye'nin en modern stat-
larından birini
Erzincan'a kazandırı-
yoruz. İnşallah onun
açılışını da en kısa
zamanda hep bir-
likte gerçekleştirece-
ğiz. 2 öğrenci
yurdumuz varken şu
bu rakam 12'ye çık-

mış durumda. Kap-
asitesi ise 2 binlerden

10 binlere geldi. Daha
önce gençlik merkezinin ol-

madığı vilayetimizde şu an 3
gençlik merkezi ve 1 genç ofisi-

miz var. Bu manada da 120 bin
gencimizin bundan ciddi şekilde
faydalandıklarını paylaşmak istiyo-
rum. Hamdolsun şu ana kadar ne
söz verdiysek ne planladıysak onları
gerçekleştirdik." DHA

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Erzincan'a yapılacak yatırımlar
ise söyle: ''1 adet 1000 seyirci kapasiteli spor salonu yapımı,

1 adet spor salonu, 1 adet kamp eğitim merkezi, 2 adet aydın-
latmalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 5 adet kapalı sentetik

çim yüzeyli futbol sahası, 6 adet doğa sporları tesisi (Kano,
rafting, motokros ve bisiklet, atlı safari, binicilik, dağcılık,
yamaç paraşütü ve offroad dalları için), 100 adet basket-

bol potası yapımı, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
futbol sahasının bakım ve onarımının gerçekleştiril-

mesi, Yüzme havuzu, spor salonu, tenis kortu
ve halı sahadan oluşan 9 adet spor te-

sisinin bakım ve onarımının
yapılması.''

Neler 
yapılacak?

Bir ayrılık şarkısı seç!
Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur'da Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'un evinde
Misli.com 2'nci Lig temsilcisi Turgutluspor'a 2-1 yenilerek elendiği maçın ardından ev
sahibinde teknik direktör Robert Prosinecki üzgün olduğunu belirtti

Ligdeki kötü gidişini kupada da
sürdüren Denizlispor'da Prosi-
necki maçın ardından, "Kulübü-
müz ve bizim için ağır bir
mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki
de sonuçları olacaktır. Bununla
alakalı gereken konuşmaları baş-
kanımız ve yöneticilerimizle ya-
pacağız. Ondan sonra hızlı bir
şekilde verilen kararı paylaşaca-
ğız. Maçla alakalı çok konuş-
maya gerek yok. Bireysel
hatalardan bir gol yedik. Sonra-
sında eşitlik golünü attık. Top
bizdeyken topu kornere attık ve
kornerden ikinci golü yedik.
Maçta öne geçmeyi de hak etme-
dik. Kulüple konuşup önümüze
bakacağız" diye konuştu.

Hak ederek kazandık 

Turgutluspor Teknik Direktörü
İbrahim Cezayir, Denizlispor

önünde haklı bir galibiyet aldıkla-
rını söyledi. Maçı muhteşem bir
oyunla hak ederek kazandıklarını
belirten Cezayir, "Denizlispor da
çok iyi mücadele etti. 
Onlar da maçı kazanmak için iyi
bir oyun oynadılar. Bence bugün
seyirciler çok şanslıydı ve keyifli
bir maç izlediler. Bizim için bir
üst tura geçmek ayrı bi anlam 
kazandı. Oyuncularıma maç ön-
cesinde Turgutluspor'da lojistik
ve tesis olarak yakın bir sürede
Süper Lig takımı olabilir diye
açıklamaları yaptım. Onlar da
sağ olsunlar inancın kuru bir 
sözcük olmadığını, eyleme 
dönüştürülebilecek çok önemli
bir kavram olduğunu bizlere
mücadeleleriyle gösterdiler. 
Gerçekten çok mutluyuz. Güzel
bir mücadeleyle bir üst tura çık-
tık" dedi.  DHA

Görkem’e talip çıktı
Hollanda Ligi ekiplerinden Willem II
forması giyen Ümit Milli Takım
oyuncusu Görkem Sağlam, İtalyan
kulüpler Atalanta ve Sassuolo'nun
transfer gündemine girdi. Özellikle
Bergamo ekibi Atalanta'nın, Sağ-
lam'ın maçlarına gözlemci gönder-
diği ve sezon sonuna kadar bu
performansı devam ederse resmi
teklifte bulunacağı öğrenildi. Genç
oyunculara çok önem veren Ata-
lanta Teknik Direktörü Gian Piero
Gasperini'nin son gözdesi Görkem

Sağlam oldu. 1998 doğumlu olan
Sağlam, Almanya'da alt yaş kate-
gorilerinde  41 kez forma giyerken,
Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve
Genç Milli Takımlar Sorumlusu To-
lunay Kafkas tarafından Ümit Milli
Takıma da davet edildi. 2022'ye
kadar sözleşmesi bulunan Sağlam
için bir başka İtalyan ekibi Sas-
suolo da istekli. İtalya kulüplerinin
gündeminde olan Sağlam için iste-
nilen bonservis bedeli ise 1 milyon
Euro.
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Efsaneler efsanesi
Zlatan İbrahimovic
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımların-
dan Milan'da forma giyen 39 yaşındaki yıldız
oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İsveç'te 12. kez
"yılın futbolcusu" seçildi. İsveç'in başkenti Stock-
holm'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nede-
niyle dijital yapılan futbol ödülleri galasında
2020 yılının en iyi futbolcuları seçildi. Ibrahimo-
vic, yılın futbolcusu (Altın top) ödülünü 12. kez
kazandı. Törene İtalya'dan elinde altın topla bir-
likte görüntülü bağlanan Ibrahimovic, 50 ya-
şında da bu ödülü alacağını söyleyerek espri
yaptı. Bir kez daha ödüle layık görüldüğü için
mutlu olduğunu söyleyen Ibrahimovic, "Çok ça-
lışıyorum, istekliyim ve inancımı yüksek tutuyo-
rum. Çok emek harcadığım için de bu yaşta iyi
performans sergiliyorum." diye konuştu.

Türkiye'de mutluyum

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin kalecisi
Kristoffer Nordfeldt, 'yılın kalecisi' ödülüne aday
gösterilen 3 futbolcudan biri oldu. Ödülü Ever-
ton'ın kalecisi Robin Olsen kazandı. Geceye gö-
rüntülü katılan Gençlerbirliği'nin file bekçisi
Nordfeldt, Türkiye'de bulunmaktan memnun ol-
duğunu söyledi. Nordfeldt, "İngiltere'de çok sı-
kıntılı günler geçirdim. Türkiye'de mutluyum ve
memnunum. Gençlerbirliği'nde sürekli forma
şansı bulduğum için kendime olan güvenim geri
geldi. Bu da benim özel hayatımı pozitif etki-
ledi." değerlendirmesinde bulundu.

Haydi Efes Pilsen
Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa
Ligi 11. haftasında bugün deplasmanda Sırbis-
tan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşı karşıya gele-
cek. Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic
Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat
21.00'de başlayacak. Avrupa Ligi'nde bir maçı
eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaş-
mada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kızılyıl-
dız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü
kazanırken, 6'sında mağlup oldu. Anadolu Efes,
Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupala-
rında 696. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlı ekip,
Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada
393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı. Anadolu
Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı
THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynaya-
cak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler ba-
zındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447
mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü ve
adından sıkça söz ettirdi.

Süper Lig’de 22 Kasım Pazar günü sahasında
yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde
Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenerek
57 günlük galibiyet özlemine son veren Trab-
zonspor, bu kez Ankaragücü karşısında deplas-
mandaki hasrete son vermeye çalışacak. Ligin 3.
haftasında iç sahada Yeni Malatyaspor karşı-
sında alınan 3-1'lik galibiyetin ardından 3 puana
hasret kalan Karadeniz ekibi, 5 maçlık galibiyet
hasretini Büyükşehir Belediye Erzurumspor kar-
şısında sonlandırdı. Dış sahada 124 gündür 
kazanamayan Trabzonspor, şimde de 
deplasmandaki galibiyet hasretine son 
vermeyi hedefliyor. 

Türkiye Yelken Federasyonu Başkanı Özlem Akdurak, Dünya Yelken Federasyonu (World
Sailing) Başkan Yardımcılığı'na seçilmesinden gurur duyduğunu ve yeni görevinin Türk

yelkenciliğinin daha da ileri taşınmasına katkıda bulunacağına inandığını söyledi

YELKENLE GELEN
BUYUK GURUR

T
ürkiye Yelken Federasyonu Başkanı
Özlem Akdurak, yeni görevine ve
2021 yılı yelken faaliyetlerine ilişkin

açıklamalarda bulundu. Yeni görevinin,
yelkenciliğin geleceğinin belirlenmesinde
doğrudan etkili olduğunu anlatan Akdu-
rak, "Yelken dünyasının en önemli kararla-
rını alan ve yelken sporunun geleceğini
şekillendiren Dünya Yelken Federasyonu
Yıllık Olağan Toplantısı'nda, 128 ulusal fe-
derasyon oy kullandı. 77 ülkenin oyuyla,
15 aday içinde başkan yardımcısı seçildim.
Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yar-
dımcılığı'na seçilmek gurur verici. 2020-
2024 dönemi için seçildiğim yeni
görevimin, Türk yelkenciliğinin daha da
ileri taşınmasına katkıda bulunacağına
inanıyorum."değerlendirmesinde bulundu.

Tanıtıma fayda sağlayacak

Türk sporu ve yelkenciliğinin geldiği nok-
tayı uluslararası platformda yansıtmak

için elinden geleni yapacağını vurgulayan
Akdurak, şöyle devam etti: "Dünya Yelken
Federasyonunun tüm komite ve çalışma
grupları toplantılarıyla, yoğun bir gündem
içinde belirlenen yeni görevim, önemli ya-
rışlara ev sahipliği yapılmasından, olimpik
program kararlarına, kaliteli malzemeden
ulaşıma kadar bir çok konuda gelişmeler-

den hızlı ve etkin bir şekilde haberdar ola-
rak, ülkemizde alınması gereken kararları
hızlandırmak açısından son derece
önemli. Bu durum, Türkiye'de yürütülen
yelken faaliyetlerinin tanıtımı adına fayda
sağlayacak."

Olimpiyatlar için çalışacağız

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ne-
deniyle bir çok uluslararası yarışın iptal
edildiğini hatırlatan Akdurak, 2021 yılı
sportif faaliyetlerine ilişkin şunları kay-
detti: "Salgın nedeniyle 2021 yılına ertele-
nen olimpiyatların ardından olimpik ve
gençlik sınıflarındaki uluslararası müsaba-
kaların tamamına yakını da yapılamadı.
Ayrıca yine bu süreçte gerçekleşen ünvan
yarışlarının bir bölümüne seyahat kısıtla-
maları sebebiyle birçok ülke katılamadı,
bazı yarışların adları değiştirilerek dünya
ve Avrupa şampiyonluğu unvanları verile-
medi. Gelecek yılın en önemli organizas-

yonu olan 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda
madalya kazanmak arzusuyla var gücü-
müzle çalışacağız."

Yaşayıp göreceğiz

2020 yılının son uluslararası yarışı olan
RS:X Avrupa Şampiyonası'nın olimpiyat
seçmeleri için önem arz ettiğini dile getiren
Akdurak, "Portekiz’de gerçekleşecek bu
yarış olimpiyat seçmesinin Avrupa ayağı
olduğu için çok büyük önem taşıyor.
Kasım ayı sonunda yapılması planlanan
bu yarış için henüz bir iptal kararı görün-
müyor. RS:X Avrupa Şampiyonası'nın
iptal olmamasını ve sporcumuz Onur
Cavit Biriz’in erkekler kategorisinde olim-
piyat kotasını alacağını ümit ediyoruz.
Uluslararası önemli yarışların 2021 taslak
takvimi de oluşturuldu ancak pandemi ne-
deniyle bu takvimin ne ölçüde hayata geçi-
rilebileceğini hep birlikte yaşayarak
göreceğiz." ifadelerini kullandı. DHA

YENİLMEZ KARAGÜMRÜK
Fatih Karagümrük, 5'i Süper Lig, 9'u TFF 1. Lig, birer de TFF 1. Lig play-off ve 
Ziraat Türkiye Kupası maçı olmak üzere 16 karşılaşmadır iç sahada kaybetmiyor
Kırmızı-siyahlı ekip, son 11 ayda iç sa-
hada yaptığı 16 resmi müsabakada rakip-
lerine yenilmedi. Bu sezon Ziraat Türkiye
Kupası'nda Nevşehir Belediyespor'a pen-
altılarda 4-3 üstünlük kurarak 4. tura yük-
selen Fatih Karagümrük, yarın Vefa
Stadı'nda ağırlayacağı Esenler Erokspor'u
da geçerek serisini devam ettirmek istiyor.
Fatih Karagümrük, iç sahadaki son yenil-
gisini 22 Aralık 2019'da TFF 1. Lig karşı-
laşmasında Ankara Keçiörengücü'ne karşı
yaşadı. Rakibine 2-0 mağlup olan İstanbul
ekibi, normal sezonda sonraki 9 maçta ye-
nilgi yüzü görmezken, 5'inde galip geldi,
4'ünde ise berabere kaldı. Fatih Karagüm-
rük, TFF 1. Lig play-off yarı finalinde Ak-
hisarspor ile iç sahada yaptığı
karşılaşmada ise 3-3 berabere kalmıştı.
TFF 1. Lig'de son 10 iç saha maçında
rakip fileleri 22 kez havalandıran kırmızı-
siyahlı ekip, kalesinde 13 gole engel ola-
madı.

4 ayrı statta oynadı

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendi-
siyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig
kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kul-
lanamayan Fatih Karagümrük, iç saha
maçlarını farklı statlarda oynasa da puan
almasını bildi. Süper Lig'in ilk haftasında
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Yeni Malat-
yaspor'u ağırlayan İstanbul ekibi, rakibini
3-0 mağlup etti. Fatih Karagümrük, 3.
hafta maçında yine aynı statta konuk ettiği
son şampiyon Medipol Başakşehir'e 2-0
üstünlük sağladı. Ligin 5. haftasında Ka-
sımpaşa'yı, Atatürk Olimpiyat Stadı'nın
zemininde yapılan bakım çalışması nede-
niyle Ülker Stadı'nda ağırlayan Fatih Ka-
ragümrük, sahadan 1-1'lik beraberlikle
ayrıldı. Yedinci hafta karşılaşmasını Esen-
yurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynayan
İstanbul ekibi, Büyükşehir Belediye Erzu-
rumspor'u 5-1 yendi. Fatih Karagümrük,
9. haftanın açılış maçında ise Demir Grup

Sivasspor'u Kasımpaşa Recep Tayyip Er-
doğan Stadı'nda ağırladı. Rakibiyle 1-1
berabere kalan İstanbul ekibi, stadını kul-
lanamamasına rağmen iç sahada puan al-
maya devam etti. İstanbul ekibi, Süper
Lig'de iç sahada oynadığı 5 karşılaşmada
12 gol atarken, 3 gol yedi.

Deplasmanda yüzü gülmüyor

Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında
3 galibiyet 2 beraberlikle 11 puan toplayan
Fatih Karagümrük, aynı performansı dep-
lasmanda gösteremedi. İstanbul ekibi,
rakip sahada çıktığı 4 maçta 2 beraberlik
ve 2 mağlubiyetle 2 puan alabildi. Dış
saha karşılaşmalarında Gaziantep FK ve
MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan
kırmızı-siyahlılar, Fenerbahçe'ye 2-1, Ayte-
miz Alanyaspor'a ise 2-0 yenildi. Süper

Lig'de 9 hafta sonunda 17 kez rakip ağları
sarsan Fatih Karagümrük'te, bu gollerin
9'u orta saha oyuncularından geldi. Orta
saha oyuncularından Erik Sabo 5, Badou
Ndiaye 2, Alassane Ndao ve Lucas Biglia
birer golle takıma katkı sağladı. Forvetler-
den Artur Sobiech 3, Mevlüt Erdinç 1 gol
atarken, defans oyuncuları Ervin Zukano-
vic ve Enzo Roco ikişer kez fileleri hava-
landırdı. Kırmızı-siyahlı takım, resmi
müsabakalarda 16 maçtır ağırladığı rakip-
lerine yenilmedi.- İstanbul ekibi, iç saha-
daki son yenilgisini 22 Aralık 2019'da TFF
1. Lig karşılaşmasında Ankara Keçiören-
gücü'ne karşı yaşadı.- 36 yıl sonra yüksel-
diği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen
Vefa Stadı'nı kriterleri karşılamadığı gerek-
çesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük,
iç saha maçlarını 4 ayrı statta oynadı.

Avrupa’da kim
ne yaptı?
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki
en önemli organizasyonu UEFA Şam-
piyonlar Ligi'nde dördüncü hafta, E, F,
G ve H gruplarında oynanan 8 maçla
başladı. H Grubu'nda gecenin öne
çıkan maçında geçen yılın finalisti
Fransız temsilcisi Paris Saint-Ger-
main, sahasında ağırladığı Alman ekibi
Leipzig'i 11. dakikada Neymar'ın pen-
altıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Aynı grupta oynanan diğer mücade-
lede ise Medipol Başakşehir, deplas-
manda İngiltere'nin Manchester
United takımına 4-1 yenildi. Ev sahibi
ekibin gollerini 7 ve 19. dakikalarda
Bruno Fernandes, 35. dakikada penal-
tıdan Marcus Rashford ve 90+2. daki-
kada Daniel James atarken, Medipol
Başakşehir'in golünü 75. dakikada
Deniz Türüç kaydetti. G Grubu'nda
oynanan maçta Barcelona, deplas-
manda Dinamo Kiev'i Sergino Dest,
Martin Braithwaite (2) ve Antoine Gri-
ezmann'ın golleriyle 4-0 yendi. Juven-
tus ise sahasında geriye düştüğü
maçta Ferencvaros'u son dakikalarda
bulduğu golle 2-1 mağlup etti. İtalyan
temsilcisine üç puanı getiren golleri
Cristiano Ronaldo ve Alvaro Morata
attı. G Grubu'nda 12 puanlı Barcelona
ve 9 puanlı Juventus, son 16 turuna
çıkmayı garantiledi. Daha önce Chel-
sea ve Sevilla, gruptan çıkmayı garanti-
lemişti. F Grubu'nda yer alan Borussia
Dortmund, yıldız futbolcusu Erling
Haaland'ın iki kez rakip fileleri hava-
landırdığı maçta Belçika'nın Club
Brugge takımını 3-0'lık skorla geçti.

Avcı bir ilk peşinde

Özlem
Akdurak

Abdullah
Avcı
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Halk sağlığına büyük önem veren Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19
salgınına karşı etkin bir şekilde denetim
ve dezenfeksiyon uygulamaları gerçek-
leştiriyor Salgının başladığı tarihten beri
tüm imkanlarını seferber eden Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, il genelinde toplu

taşıma araçları ve ticari taksilerin hijyen
denetimini gerçekleştirmeye devam edi-
yor. Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri
tarafından yapılan denetimlerde ulaşım
araçlarında sürücüler ve yolcuların sos-
yal mesafe, hijyen ve maske kullanımı
kuralına uyup uymadıkları kontrol edili-

yor. Salgın önlemlerine uyulmadığının
tespiti halinde ilgililer uyarılıyor ve ge-
rekli işlem yapılıyor.

Parklar da dezenfekte edildi

Öte yandan parklar ve oyun grupla-
rında, çocukların daha sağlıklı koşul-
larda oyunlar oynayabilmeleri için
dezenfeksiyon uygulaması yapılıyor Va-
tandaşların sağlığı için çalışmaların ara-
lıksız sürdürdüğünü belirten Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Al-
bayrak, "Toplu taşıma araçlarımızda hij-
yen, sosyal mesafe ve maske kullanımı
denetimlerimizi il genelinde sürdürüyo-
ruz. Bunun yanında vatandaşlarımızın
yoğun olarak bulunduğu alanlarda dü-
zenli olarak dezenfeksiyon uygulaması
yapıyoruz. Salgın yayılımını önlemek
amacıyla tüm imkânlarımızı seferber et-
meye devam ediyoruz. Bu süreçte va-
tandaşlarımızdan beklentimiz, salgın
tedbirlerine titizlikle uymalarıdır. Tüm
vatandaşlarımıza sağlıklı günler diliyo-
rum" ifadelerini kullandı.

Merak eTMesinler
biz Geliyoruz!

Mustafa Sarıgül öncülüğünde yeniden örgüt-
lenme çalışmalarını başlatan TDH'nin Beylik-
düzü İlçe Başkanı Alev Keser, Damga'ya
konuştu. Yaklaşık 25 yıldır siyasette yer alan,
hayvansever ve kadın hakları savucusu kimlik-
leriyle önplana çıkan Keser, turizm ve gıda sek-
töründe faaliyet gösteren aile şirketlerinde de
yöneticilik yapmış bir isim olarak dikkat çeki-
yor. İş yaşamında olduğu gibi siyasette de
önemli başarılara imza atmak istediğini anla-

tan Keser, Beylikdüzü özelinde de neler yapıl-
ması gerektiğini herkesten iyi bildiklerini vur-
guladı. Keser, “Beylikdüzü'nün ihtiyaçlarını ve
problemlerini çok iyi biliyoruz. Ekibimle bu ek-
sikliklere karşı projeler üreterek ilçemize yeni
bir vizyon katmak için yola çıktık.  Beylikdü-
zü'nden çok umutluyum. Henüz kuruluş aşa-
masında olmamıza rağmen ciddi bir geri
dönüş alıyoruz. Bu da heyecanınızı arttırıyor”
şeklinde konuştu. BARIŞ KIŞ

HABER MERKEZİ 

A BD’nin New Jersey eyaletinde
lise öğrencisi Lara Özkan'ın
yazdığı bilim kitabı Ama-

zon’da en çok satanlar listesine gir-
meyi başarırken, başarısı eyalet
sınırlarını aşan Türk kızı, birçok üni-
versitenin kendisine tam burslu eği-
tim teklifinde bulunduğunu, kariyeri
için en uygun okulda eğitim alıp en
kısa zamanda bir bilim insanı olma
hayalini gerçekleştirmek istediğini
söyledi. New Jersey’in Bergen şeh-
rinde Malatya kökenli ebeveyni ve iki
kardeşi ile yaşayan Özkan, henüz 16
yaşında, kanser ve obezite ilişkisi
üzerine yazdığı kitap ile Amazon’da,
alanında en çok satan ilk 5 kitap ara-
sına girmeyi başardı. New Jersey'in
Hackensack semtinde, okuduğu Ber-
gen Bilim ve Teknoloji Akademisi
(BCA) Amerika'nın bir numaralı dev-
let lisesi seçilen ve sınavla girmeye
hak kazandığı okulda lise son sınıf
öğrencisi olan Özkan, birden fazla
araştırma laboratuvarında kanser
araştırmaları ekibinde yer alıyor.

Lise öğrencileri için 
yazmak istedim 

Özkan, yaptığı açıklamada, 14 ya-
şında başlayıp 2 senede bitirdiği
"RNA Sırlaması" isimli kitabını
yazma nedeni hakkında, "Çalışma
yaptığım biyoloji ve data analizi ko-
nularında kaynak sıkıntısı çekince, bu
alanda başlangıç seviyesindeki lise
öğrencileri için bir kitap yazmaya
karar verdim." şeklinde konuştu.
Özkan, "Amazon’da Bio-Medikal
Mühendislik ve Bioistatistik alanla-
rında en çok satanlar listesine girmek
doğrusu benim hiç beklemediğim bir
şeydi. Sadece kaynak amaçlı yazdı-
ğım bu kitap beklediğimden fazla ilgi
gördü. Özellikle Bioinformatik profe-
sörlerinden aldığım yorumlar beni

çok mutlu etti." sözleri ile duygularını
ifade etti. Kitabı yazarken hiçbir gelir
beklentisi içinde olmadığını belirten
Özkan, satıştan toplanan gelirin ta-
mamını Amerikan Kanser Araştırma-
ları Enstitüsüne bağışladığını belirtti.
Henüz lise son sınıfa giden ve 4.0
tam puan ortalaması ile okulun onur
listesinden hiç inmeyen Lara Öz-
kan’ın genç yaşta kitap yazması ve en
çok satanlar listesine girmesi bölge
yöneticilerinin de takdirini topladı.
Lara’nın yaşadığı bölge olan Ber-
gen'de İlçe Komiseri Tom Sullivan,
Türk kızının başarısını sosyal medya
hesabında paylaşırken, "16 yaşında

kitabı yayınlanmış bir yazar olan
Lara Özkan’ın hikayesini duyalım.
'RNA Sıralaması: İlkeler ve Veri Ana-
lizi’ adlı kitabı okuyuculara genetiğin
temellerini öğretiyor ve Amazon’un
en çok satanları listesinde ilk 5'e
girdi. Tebrikler." ifadelerine yer verdi.

Yale'den ödül aldı

Henüz lise eğitimi görmesine rağmen
Amerika'nın en iyi kanser araştırma
merkezleri arasında yer alan Cold
spring Harbors Laboratuvarı'nın
araştırma ekibine girmeyi başaran
genç bilim insanı adayı Özkan, Mo-
leküler Biyoloji, Bioinformatik ve Ge-

netik araştırmacısı olarak beslenme
alışkanlıkları ve kanser ilişkisi üzerine
çalıştığını, bu alanda hazırladığı pro-
jelerle Amerika'nın en prestijli eğitim
kurumları arasında bulunan Yale ve
John Hopkins üniversitelerinden de
ödül aldığını söyledi. Uluslararası
alanda da başarılara imza atan
Özkan, dünyanın en büyük üniversite
öncesi bilimsel araştırma fuarı olan
Uluslararası Bilim ve Mühendislik
Fuarı (ISEF) çerçevesinde düzenle-
nen yarışmada, Matematik, Bilgisa-
yar Bilimi ve Biyoinformatik
alanlarında birincilik ödülüne layık
görüldü.

ABD'nin New Jersey eyaletinde lise eğitimine devam eden Türk kızı Lara Özkan, henüz 16 yaşında
kanser ve obezite ilişkisi üzerine yazdığı kitap, Amazon'da en çok satanlar listesine girmeyi başardı

LARA HEPIMIZE
GURUR YASATTI

Ergene Belediye Başkan Vekili Salih
Tıknas mesajında, Kadına yönelik şid-
det, insanlığa karşı işlenen en büyük
suçlardan biridir. Hayatımızın her dö-
neminde bizlere sevgi, hoşgörü ve öz-
veriyle destek olan kadınlarımız her
zaman el üstünde tutulmayı, sevgiyi
ver saygıyı hak ediyorlar. Atalarımız-
dan aldığımız terbiye ve öğretilerle,
sevgi ve hoşgörü dini İslamiyet’in de
rehberliğinde kadınlarımıza hak ettik-
leri değeri her zaman vereceğimize ve
dünya ülkelerine de örnek olacağımıza

eminim. Toplumun temel yapı taşını
oluşturan aile ve toplumda ki tüm fertle-
rin sevgi, saygı, huzur ve birlik içerisinde
yaşamalarına önemli katkıları olduğuna
inandığım Türk kadını, tarih boyunca
toplumsal hayatta her zaman sevgi ve
saygı gösterecek önemli bir yere sahip
olmuş ve yönetim kadrolarında da
önemli görevler üstlenmiştir. Kadınları-
mız bugün ve her gün daha güvenli bir
dünyada insan onuruna yakışır şiddet-
ten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor.
Unutmayalım ki kadına yönelik şiddet

insanlığa ihanettir diye konuştu.

Şiddet son bulsun

Başkan Vekili Salih Tıknas mesajının
sonunda, “Nedeni ne olursa olsun yer-
yüzünde hiçbir canlı şiddeti hak etme-
mektedir. Doğumdan ölüme kadar
hayatın her anında varlıklarını hissettiği-
miz, bizi biz yapan değerli kadınlarımıza
herkesin gerekli sevgi ve saygıyı göster-
melerini diliyor, kadına yönelik şiddetin
son bulmasını temenni ediyorum” iba-
relerine yer verdi. İRFAN DEMİR

Türkiye Değişim Hareketi (TDH) Beylikdüzü İlçe Başkanı Alev Keser,
Damga'ya konuştu. İlçenin ihtiyaçlarını ve eksiklerini çok iyi bildiklerini
anlatan Keser, “Kimse merak etmesin. Biz geliyoruz” dedi

Genetik veri
analizi önemli
Genç araştırmacı, kanser
alanını seçmesindeki nedeni
şöyle anlattı: "Modern tıp bi-
liminin gelişmesine rağmen,
kanser tam tersine bir çizgi
izlemekte ve katlanarak art-
makta. Bu artışın ve ölümle-
rin modern şehir yaşamı ile
ilgili olduğu konusunda bir-
çok araştırma mevcut, fakat
tam olarak ve nasıl bir bağ-

lantı olduğu konusu
henüz netlik kazan-
mamış. Bu konudaki
en önemli etkenin
yaşam tarzı ve yanlış
beslenme kaynaklı
obezite olduğunu
düşünüyorum. Özel-
likle insan genetiği
veri analizi ile bu
konudaki ilişkileri
aydınlatabileceği-
mizi düşünüyorum."

Tüm dünyayı etkisi altına alan
koronavirüs salgınının ilk baş-
ladığı gün harekete geçen 
Lüleburgaz Belediyesi, Lüle-
burgaz halkının yanında ol-
maya devam ediyor. Salgın
öncesi vatandaşa sosyal des-
tekte bulunmaya devam eden
belediye, pandeminin başla-
dığı ilk günden bu yana yar-
dımları kat be kat artırdı.
Lüleburgaz Belediyesi sadece
ilk 9 ayda 620 aileye yaklaşık
210 bin TL nakdi destekte bu-
lunarak vatandaşa nefes oldu.
İhtiyaç sahibi, kimsesi olma-
yan vatandaşların kimsesi
olmak anlayışıyla yola çıkan
Sosyal Destek Hizmetleri Mü-
dürlüğü ekipleri sadece geçti-
ğimiz hafta 45 ailenin derdinin
dermanı oldu. Belediye, hiçbir
geliri olmayan ihtiyaç sahibi
45 aileye geçtiğimiz hafta
nakdi yardımda bulunarak va-
tandaşının yanında olduğunu

bir kez daha gösterdi.

123 litre dezenfektan 

Belediye, vatandaşa yönelik
gerçekleştirdiği yardımların
yanı sıra koronavirüs salgı-
nıyla da mücadeleye devam
ediyor. Belediye bu kapsamda
kent genelinde maske, dezen-
feksiyon kullanımına devam
ederken geçtiğimiz hafta 13
bin 895 eldiven, 3 bin 440
maske, 123 litre dezenfektan
kullandı.

17 aileye temizlik hizmeti 

Tüm bunların yanı sıra Lüle-
burgaz Belediyesi kimsesi ol-
mayan, engelli, yaşlı ve bakıma
muhtaç 17 ailenin evini her ay
düzenli aralıklarla temizlemeye
devam ediyor. Bir kişinin de ki-
şisel bakımını tamamen ücret-
siz bir şekilde gerçekleştiren
belediye, vatandaşın yanında
olmaya devam ediyor. DHA

Lüleburgaz Belediyesi sadece geçtiğimiz hafta 45 ai-
leye nakdi yardımda bulundu. Bunun yanı sıra bele-
diye 16-20 Kasım tarihleri arasında 13 bin 895 eldiven,
3 bin 440 maske, 123 litre dezenfektan kullandı

Lüleburgaz
yara sardı

Kadınların 
her daim

yanındayız

Temizliğe devam


