
KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

ÜLKEYi MiLLETiN GÜCÜ KURTARACAK
Kurtuluş Savaşı'nın Türk milletinin zaferiyle 
sonuçlanmasının ardından ortaya çıkan yönetim

boşluğunun kaldırılması amacıyla yeni bir yönetim biçimi-
nin belirlenmesi şarttı. Mustafa Kemal ve arkadaşları yap-
tıkları çalışmalar sonucu Türkiye'ye yakışır yönetim şeklinin
Cumhuriyet olduğuna karar verdi. Nihayetinde 29 Ekim
1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.
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29 EKiM 1923’TE CUMHURiYET iLAN EDiLDi

29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile 
görüştükten sonra taslağı hazırlanan Cumhuriyet

önergesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verildi. Meclis
önergeyi kabul etti. Böylece ülkemizde cumhuriyet yöne-
timi kuruldu. Atatürk kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk
Cumhurbaşkanı oldu. Cumhuriyet'in ilanı yurtta sevinç
ve coşku ile karşılandı.
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iLK CUMHURBAŞKANI ATATÜRK OLDU

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisi'nde yapılan bir anayasa değişikliğiyle 

Türkiye'nin yönetim biçimi Cumhuriyet olarak belirlendi.
Bunun 101 pare top atışıyla kutlanması aynı gün meclis 
tarafından kararlaştırıldı. Bizler de yeni Türkiye Cumhuriye-
ti'nin kuruluş günü olan 29 Ekim'i her yıl ülkece coşku içinde
kutlamaya devam ediyoruz.
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101 PARE TOP ATIŞIYLA KUTLANDI
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BEYİN GÖÇÜ VAR

Mimar Fatma Kılıç 
Damga'ya konuştu. Mimarla-

rın sorunlarının gün geçtikçe büyüdü-
ğünü belirten Kılıç, “Baktığımızda
dört bir yanda inşaatlar görüyoruz
ama, bu inşaatlar ne yazık ki belli bir
kesimin elinde ve kalıp isimlerle gidili-
yor. Yeni nesile fırsatlar sunulduğunu
görmüyorum. Yeni mezunlarımıza

baktığımızda, hemen
hemen hepsi yurt dışına
yerleşme hayali içerisin-
deler. Bu nedenle de
beyin göçü çok yaşıyo-
ruz” dedi. 
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“Tek bir egemenlik var, o da Milli egemenliktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” diyerek
yola çıkan Mustafa Kemal Atatürk, zorlu bir mücadelenin sonunda gelen zaferin ardından 29 Ekim
1923’te Cumhuriyet’i ilan etti. Anadolu’nun küllerinden doğan o Cumhuriyet bugün 97 yaşında...

CUMHURIYETCUMHURIYET
97 YASINDA97 YASINDA

En büyük varlığımız Cumhuriyetimiz 
97 yaşında...
Her Cumhuriyet Bayramı'nda ne
yazıp ne söylüyorduk; Cumhuriyet
anadır, kardeştir, bacıdır, 
babadır, yardır!
Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, gü-
vendir, erdemdir, tutkudur!
Cumhuriyet, özgürlüktür, bağım-

sızlıktır, hürriyettir, demokrasidir!
Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, 
bilimdir, ilimdir!
Cumhuriyet kimsesizlerin 
kimsesi, evsizlerin evi,
yurtsuzların yurdudur!
Cumhuriyet, kalptir, 
yürektir, kandır, bağdır!

Cumhuriyet her şeydir...

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 3’te

KIRMIZI CiZGiYi
SAKIN ASMAYIN!
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SAKIN ASMAYIN!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo 
dergisinin çirkin karikatürü hakkında “Benim 

Peygamberime hakaret eden bu namussuzlarla ilgili
benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. Üzüntüm
ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, canı-
mızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik
terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır” dedi. Erdoğan,
Azerbaycan-Ermenistan konusunda Putin ile yaptığı
görüşmeyi de anlattı ve “Kırmızı çizgimiz aşılırsa gözü-
müz babamızın oğlunu görmez dedik” dedi. Cumhuri-
yet Bayramı hakkında da konuşan Erdoğan, “Bugünkü
topraklarımızı parça parça bölerek paylaşmayı, milleti-
mizi Anadolu'da esir haline getirmeyi ve hatta tümden
tasfiye etmeyi planlayanların hesaplarını, İstiklal 
Harbimizle bozmuştuk. Milli iradenin üstünlüğü ilkesi
üzerine inşa edilen Cumhuriyetimiz, işte bu geleceğin
sembolüdür” diye konuştu. I SAYFA 7
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BÜTÜN PLANLARINI BOZDUK

Barış Kış söyleşi sayfa 5’te 

Demokrasi ile 
taçlandıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Özgürlük
ve bağımsızlığı karakteri kabul eden Büyük
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, egemen-
liği kayıtsız şartsız millete teslim etmek
üzere kurduğu, kimsesizlerin kimsesi Tür-
kiye Cumhuriyetimizin 97'nci yaşı kutlu
olsun. Ülkemizde adalete olan susuzluğu,
Cumhuriyetimizin kurulu-
şundaki gibi geniş bir
mutabakatla gide-
receğiz. Ve yine
bu geniş muta-
bakat ile Cum-
huriyetimizi
demokrasi ile
taçlandıracağız"
dedi. 
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CuMHuRiYET 
BiR öRNEKTiR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 
yayımladığı Cumhuriyet mesajında, “Cumhuri-

yet, ödediği bedeller düşünüldüğünde, Türk Milleti
için, yalnızca bir idare şekli değildir. Cumhuriyet;
Mazlum milletlere örnek olan bir kurtuluş öyküsünün
tacıdır. Cumhuriyet; Herkes “Bitti” derken, ayağa kal-
kan ve yedi düveli dize getiren Türk Milleti’nin, büyük
mücadelesinin son imzasıdır” ifadelerine yer verdi. 
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COŞKU TÜM
YURDU SARDI

Cumhuriyetin 97’inci 
yıldönümü tüm yurtta büyük

coşkuyla kutlanmaya başladı. Gazi
Mustafa Kemal Atatürk'ün önderli-
ğinde, kahramanlık, fedakârlık,
azim ve kararlılıkla kurulan Cum-
huriyet için kutlama heyecanı tüm
yurdu sardı. Edirne’den Ardahan’a,
Van’dan Muğla’ya kadar tüm yurt
kırmızı beyaz bayraklarla donatıldı.
Birçok şehirde vatandaşlar mey-
danlara koştu. Kent protokolü 
Atatürk anıtlarına çelenk koydu,
saygı duruşunda bulundu.

ç

Cumhuriyet’in 
İstiklal Yolculuğu

HABERİN DEVAMI SAYFA 9’DA

11 TIR’lık insani
yardım konvoyu

Türk Kızılay'ı tarafından Azer-
baycan'ın Dağlık Karabağ böl-

gesindeki çatışmalardan etkilenenler
için kışlık kıyafet, mutfak malzemesi,
battaniye gibi in-
sani yardım mal-
zemeleri taşıyan
11 TIR yola
çıktı. I SAYFA 9
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Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

MiMARLAR
KAÇMAK
iSTiYOR!

Mimar Kılıç, "Bütün milletimizin
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı
kutluyorum" dedi.

KIRMIZI CiZGiYi
SAKIN ASMAYIN!

Meral
Akşener

Kemal 
Kılıçdaroğlu

1914’te başlayan Birinci Dünya Savaşı'ndan yenile-
rek çıkan Osmanlı Devleti, İngilizler, Yunanlılar,

Fransızlar ve İtalyanlar tarafından paylaşıldı. Ulusuna 
inanan, güvenen Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da
Samsun'a geldi. Erzurum'da, Sivas'ta kongreler düzenledi.
Mustafa Kemal, “Tek bir egemenlik var, o da Milli egemen-
liktir. Ülkeyi yine ulusun kendi gücü kurtaracaktır” diyordu.
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KALIN bağırsakların (kolon) duvarlarında
küçük balonlaşma şeklinde gelişen cep olu-
şumlarına ‘divertikül’ deniliyor. Divertikül-

ler tüm kolon boyunca oluşsalar da, en sık ve yoğun
olarak kalın bağırsağın son bölümlerinde gelişiyorlar.
Erişkin yaşta, özellikle de 60 yaş üzerinde her 2 kişi-
den birinin kalın bağırsaklarında, değişen yoğunlukta
divertiküller bulunuyor. Batı tipi beslenmenin yaygın
olduğu ülkelerde görülme sıklığı giderek artan diverti-
küller genellikle sağlık problemlerine yol açmasa da
‘divertiküler hastalık’ adını alan ve nadiren de olsa
hayatı tehdit edebilecek kadar şiddetlenebilen tablo-
lara neden olabiliyor. Acıbadem Bakırköy Hastanesi
Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Emre Sivrikoz diver-
tiküllerin en sık bağırsak iltihabına yol açtığına dikkat
çekerek, “Divertikülit olarak adlandırılan bu tablo,
ceplerden bir veya birkaçının delinmesi sonucu gelişi-
yor. Kendini genellikle karın veya pelvik bölgesinde
ağrı, karında hassasiyet, gaz, şişkinlik ve ateşle belli
ediyor. Bu problemler ataklar halinde tekrarlanabili-
yor. Tedavide gecikilirse iltihap karın boşluğuna ilerle-
yerek hayatı tehdit edebiliyor. Bu nedenle şiddetli
karın ağrısında durumunda zaman kaybetmeden he-
kime başvurmalı” diyor.

Kronik basınç sorumlu tutuluyor

Divertiküller en sık bağırsaklarda enfeksiyon olmak
üzere, çapında daralma, fistüller ve makatta kanama
gibi problemlere yol açıyorlar. Divertiküllerin oluşum-
larıyla ilgili genel olarak kabul edilen teoride; dışkının
sertleşmesi nedeniyle, dışkıyı rektuma ilerletebilmek
için kalın bağırsakta oluşan ‘basınç’, bir başka deyişle
ıkınma, sorumlu tutuluyor. Basınç artışıyla birlikte
kolonun zayıf alanlarında bağırsak duvarı dışarı
doğru bombeleşiyor ve zamanla keseciklere dönüşü-
yor. Kalınbağırsaktaki zayıflama çoğunlukla uzun yıl-
lar kronik basınca maruz kalma sonucu oluştuğu için
en sık 60 yaş ve sonrasında ortaya çıkıyor. Bunun
yanı sıra bazı hastalarda kalınbağırsak bağ doku-
sunda genetik geçişli kalıtsal bir yatkınlığın gösteril-
diği yeni çalışmalar da mevcut.

Genellikle tesadüfen tespit ediliyor

Diverkitüller belirgin bir semptom oluşturmadıkları
için genellikle farklı bir nedenle karın bölgesine yöne-
lik çekilen bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezo-
nans gibi görüntüleme yöntemleri veya kolonoskopi
esnasında tesadüfen saptanıyor. Sık sık karın ağrısı
atakları yaşayan, gaz ve şişkinlikten yakınan orta yaş
grubundaki hastalarda, kolonoskopi divertiküllerin
tanısında etkin bir yöntem olarak yerini koruyor.
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Kolonlarda 
gizli tehlike

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya bakteri ve virüs-
lere karşı bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamıza katkı sağlayan 14 besini anlattı, önemli önerilerde bulundu

SAGLIGINIZ ICIN
14 FAYDALI BESIN

ZEYNEP VURAL

En sık bağırsak enfeksiyonu olmak üzere,
önemli sağlık problemlerine yol açabilen
balonlaşma şeklindeki cep oluşumlarının
adı, kolonlarda gizli tehlike olarak 
nitelendirilen; divertiküller

YAŞAM

S onbaharda havalar soğudukça
nezle, grip, bronşit ve sinüzit gibi
enfeksiyon hastalıklarına yaka-

lanma riskimiz artıyor. Bir yandan da
tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19
pandemisi her yerde. Bizi iş ve sosyal
hayatımızdan uzaklaştıran, hatta hayatı-
mızı bile tehdit edebilecek kadar şiddetli
seyredebilen bu enfeksiyonlardan korun-
mak için almamız gereken en önemli ön-
lemlerden biri, bağışıklık sistemimizi
güçlü tutmak olacak! Acıbadem Kozya-
tağı Hastanesi İç Hastalıkları ve Nefro-
loji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Rıfkı
Evrenkaya bağışıklık tepkisinin her aşa-
masının birçok mikro besinin varlığına
bağlı olduğuna dikkat çekerek, “Çinko,
selenyum, demir, bakır, folik asit ve A,
B6, C, D ile E vitamini; sağlıklı hücreleri
korumak için bir antioksidan olarak ça-
lışmak, bağışıklık hücrelerinin büyüme-
sini ve aktivitesini desteklemek ve antikor
üretmek gibi işlevlerle bağışıklık sistemi-
nin güçlenmesine yardımcı oluyorlar.
Yapılan çalışmalar bu vitamin ile mine-
rallerin eksikliğinin bağışıklık tepkilerini
olumsuz yönde etkileyeceğini ortaya ko-
yuyor” diyor. Dolayısıyla çeşitli ve yeterli
miktarda besin tüketmek, bağışıklık hüc-
releri de dahil olmak üzere tüm hücrele-
rin sağlığı ve işlevi için çok önemli.
Ancak bazı besinler var ki içerdikleri
zengin vitamin ve minerallerle kilit bir
role sahipler. 

Portakal varsa vitami var

C vitamininin bağışıklık sistemimizin ge-
lişmesine yardımcı olduğunu artık hepi-
miz biliyoruz. C vitamininin,
enfeksiyonlarla savaşmada önemli bir
rol üstlenen beyaz kan hücrelerinin üre-
timini artırdığı düşünülüyor. İç Hastalık-
ları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tevfik
Rıfkı Evrenkaya limon, mandalina, por-
takal ve greyfurt gibi neredeyse tüm na-
renciye meyvelerinin C vitamini
açısından zengin besinler arasında yer
aldıklarını belirterek, “Vücudunuz C vi-
tamini üretmediği ve depolamadığı için
bu vitamini içeren besinleri her gün dü-
zenli olarak tüketmeniz çok önemli”
diyor.

Dolmalık biber çok yararlı 

C vitamini denildiğinde aklımıza ilk ola-
rak portakal geliyor. Oysa yapılan çalış-
malara göre; salatası, turşusu, közlemesi
ve dolmasıyla soframızda sıkça yer alan
kırmızı dolmalık biber, portakaldan ne-
redeyse 2 kat daha fazla C vitamini içeri-
yor. Öyle ki 100 gram portakal 53 mg C
vitamini içerirken, aynı miktarda dolma-
lık biberdeki C vitamini 82 mg’a yükseli-
yor. Kırmızı dolmalık biber aynı
zamanda zengin bir beta karoten kay-
nağı. Bu nedenle kırmızı dolmalık biberi
sofranızdan eksik etmemeyi alışkanlık
haline getirin.

Kivide potastum var

Kivi folat, potasyum, K vitamini ve C vi-
tamini dahil olmak üzere birçok temel
besinden zengin bir meyve. Özellikle de
C vitamini içeriğiyle dikkat çekiyor. Por-
takal ve limonla kıyaslandığında, bu na-
renciyelerden 2 kat daha fazla C
vitaminine sahip. C vitamini içeriklerine
göre; 100 gr portakal 53 mg, aynı miktar
kivi ise 92 mg C vitamini içeriyor.

Brokoli lif için zengin

A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra lif ve
diğer birçok antioksidandan zengin olan
brokoli, tabağınıza koyabileceğiniz en
sağlıklı sebzelerden biri. Ancak besin de-
ğerini kaybetmemesi için brokoliyi

mümkün olduğunca az pişirmelisiniz.

Sarımsak bağışıklığı arttırır

Sarımsağın bağışıklık artırıcı özellikleri,
allisin gibi yüksek konsantrasyonda kü-
kürt içeren bileşiklerden geliyor. Yapılan
çalışmalarda; 3 ay boyunca sarımsak
takviyesi alanlarda, almayanlara göre
daha az soğuk algınlığının görüldüğü
rapor edilmiş.

Demir için ıspanak

Ispanak C vitamini, antioksidanlar ve
beta karotenden oldukça zengin bir
sebze. Bağışıklık sistemi için son derece
önemli olan bu içerikleri nedeniyle ıspa-
nağı beslenme listenizden eksik etmeyin.
Brokoliye benzer şekilde, besin değerini
korumak için ıspanağı da mümkün ol-
duğunca az pişirmeye özen gösterin.

Yoğurt olmadan olmaz

Yoğurt, içeriğinde bakteriyel olan ve bak-
teriyel olmayan unsurlar barındırıyor.
Bakteriyel bölümde bağışıklığı destekle-
yen etkileri kanıtlanmış olan probiyotik-
ler bulunuyor. Yoğurtta protein,
riboflavin, folik asit ve kalsiyum da mev-
cut. Bu içerikler de bağışıklığa destek ve-
riyor. Ancak diyabet riski nedeniyle
aromalı ve şeker yüklü türleri yerine,
sade yoğurt tüketmeyi alışkanlık haline
getirin. Sade yoğurdu, sağlıklı meyveler
ve bal ile tatlandırabilirsiniz. Unutmayın
ki yoğurt aynı zamanda harika bir D vi-
tamini kaynağı.

Bademde E vitamini var

E vitamininden zengin olan badem
güçlü bir antioksidan olarak nitelendiri-
liyor. Yetişkinlerin her gün 15 mg E vita-
mini tüketmeleri öneriliyor. Yaklaşık
yarım fincan badem tüketmeniz, öneri-

len günlük gereksinimi karşılayacaktır.

Ay çekirdeği tüketin 

Fosfor, magnezyum, B6, selenyum ve E
vitaminleri gibi maddelerden zengin
olan ay çekirdeği bağışıklık sistemini
destekleyen önemli besinlerden. Sağlıklı
bir vücut için her gün 30 gram (yaklaşık
2 yemek kaşığı) ay çekirdeği tüketme-
nizde fayda var.

Tavuk suyu çorbası için

Hasta olduğumuzda çoğumuzun aklına
ilk olarak tavuk suyu çorbası geliyor.
“Tavuk suyu çorbası bu unvanını bolca
içerdiği B6 vitamininden alıyor” diyen İç
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof.
Dr. Tevfik Rıfkı Evrenkaya, “B6 Vita-
mini, vücutta meydana gelen birçok
kimyasal reaksiyonda önemli bir rol oy-
nuyor. Yeni ve sağlıklı kırmızı kan hücre-
lerinin oluşumu için de hayati önem
taşıyor. Tavuk kemiklerinin kaynatılma-
sıyla yapılan et suyu bağırsakların iyileş-
mesi ve bağışıklık için yararlı olan B6
vitamini, D vitamini ve kobalamin gibi
diğer besinleri içeriyor” diyor.

Yeşil çayı atlama

Yeşil ve siyah çaylar, bir tür antioksidan
olan flavonoidlerden oldukça zenginler.
Yeşil çay aynı zamanda kateşinler de içe-
riyor. Kateşinler bağışıklık fonksiyonunu
geliştiriyor, ancak siyah çayın geçtiği fer-
mantasyon süreci birçok kateşini yok
ediyor. Yeşil çay ise buharda pişiriliyor
ve fermente edilmiyor, böylece kateşinler
korunuyor. Yapılan çalışmalar, yeşil
çayda bulunan çay kateşinlerinin grip ve
bazı soğuk virüslerin çoğalmasını önle-
yebileceğini ve bağışıklık aktivitesini artı-
rabileceğini göstermiş. Yeşil çayın
aksine, siyah çayın fermentasyonu so-

nucu ortaya çıkan theaflavinlerin bağı-
şıklığı desteklediği ifade ediliyor.

Zencefil iltihabı azaltır

Zencefil içeriğindeki mangan ile vücut-
taki iltihabı azaltmaya, mide bulantısını
gidermeye yardımcı olabiliyor ve kronik
ağrıyı azaltabiliyor. Antienflamatuar ve
anti kanser etkilerinin yanında, B6 içer-
mesi dolayısıyla bağışıklığı destekliyor.

Zerdeçal romatoid sağlar

Körinin temel bileşeni olan bu parlak
sarı renkteki acı baharat, hem osteoartrit
hem de romatoid artrit tedavisinde yıl-
lardır bir anti-enflamatuar olarak kulla-
nılıyor. Zerdeçala kendine özgü rengini
veren yüksek konsantrasyonlardaki cur-
cumin, egzersizlere bağlı kas hasarını
azaltmaya da yardımcı olabiliyor. Zerde-
çal içerdiği curcumin ile aynı zamanda
bağışıklık güçlendirici ve antiviral besin
olarak da umut vaat ediyor.

Midye deyip geçme

Midye ve karides gibi bazı kabuklu deniz
ürünleri çinkodan zengin besinlerden.
Diğer birçok vitamin ve mineral kadar
ilgi görmeseler de aslında bağışıklık hüc-
relerimizin çalışabilmesi için vücudumu-
zun çinkoya ihtiyacı var. Günlük çinko
gereksinimi yetişkin erkek için 11 mg, ye-
tişkin kadın için 8 mg'dır. Ancak dikkat!
Vücutta çinko fazlalığı tam aksine bir
etki göstererek bağışıklık sisteminin işl-
evini önleyebiliyor.

Bağışıklık sisteminin
güçlü savaşçıları!

Bağırsaklar bağışıklık aktivi-
tesinin ve antimikrobiyal
proteinlerin üretiminin
önemli bir bölgesini oluştu-
ruyor. Prof. Dr. Tevfik Rıfkı
Evrenkaya beslenme şekli-
mizin bağırsaklarımızdaki
mikropları belirlediğine dik-
kat çekerek, “Bol miktarda
meyve, sebze, kepekli tahıl-
lar ve baklagiller içeren yük-
sek lifli bitkilerden zengin bir
beslenme alışkanlığı, faydalı
mikropların çoğalmalarını
ve korunmalarını destekli-
yorlar. Bu besinlere 
prebiyotik, besledikleri mik-
roorganizmalara da probi-
yotik adı veriliyor” diyor.
Kefir, yoğurt, fermente seb-
zeler, lahana turşusu, soya,
kombucha çayı, kimçi (Kore
turşusu) probiyotik besinler-
den. Sarımsak, soğan, pı-
rasa, kuşkonmaz, yerelması,
karahindiba, muz, deniz yo-
sunu, fasulye ve tam tahıllar
prebiyotik besinler arasında
yer alıyorlar.

Abla kardeşine can verdi
UKRAYNALI Svetlana Buçko (55), lösemi
hastası doktor kardeşi Oksana Hodakows-
ka'ya (49), iliğiyle can oldu. Antalya'da ger-
çekleştirilen kemik iliği nakliyle hayata
yeniden merhaba diyen Oksana Hoda-
kowska, kendisine can olan ablasına ömür
boyu minnettar olacağını söyledi. Ukray-
na'da yaşayan Endokrinoloji Uzmanı Dr.
Oksana Hodakowska, ateş ve kemik ağrıları
şikayetiyle başvurduğu hastanede akut
myeloblastik lösemi olduğunu öğrenince
şoke oldu. O güne kadar kendini hiç hasta
hissetmeyen Dr. Hodakowska'ya kemik iliği
nakli olması gerektiği söylendi. Nakil olabi-

leceği hastanelerle ilgili araştırma yapan Dr.
Hodakowska, bir yakınının önerisiyle An-
talya'daki doktorlara ulaştı. Kendisine
kemik iliği verebileceğini söyleyen ablası
Svetlana Buçko ile birlikte Antalya'daki özel
bir hastaneye başvuran Dr. Oksana Hoda-
kowska, Prof. Dr. Rahşan Yıldırım, Prof.
Dr. Bülent Eser ve Uzman Dr. Okan Yayar
tarafından muayene edildi. Kemik iliği nak-
line karar verilen Ukraynalı doktora, abla-
sından nakil yapıldı. Nakilden bir ay sonra
taburcu edilen Oksana Hodakowska, ken-
dini çok sağlıklı hissettiğini belirterek, abla-
sına ve doktorlarına teşekkür etti.
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Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden 
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRakya HalkInIn 
GÖZdeSİ ÖZ keŞan

İstanbul İl Jandarma Komu-
tanlığı Kaçakçılık ve Organize
Suçlarla Mücadele ekipleri

L.I.'nin başta yurtdışına çıkmak isteyen şa-
hıslar ile diğer şüphelilere sahte pasaport,
kimlik ve belge düzenlediği bilgisini aldı.
Yapılan istihbarı çalışmalarla L.I.nın Bah-
çelievler'deki adresini belirleyen ekipler söz
konusu adresi takibe aldı. L.I.'nın sahte
belgeleri Bahçelievler'de ikamet ettiği evde
hazırladığını tespit eden ve bu adresi ta-
kibe alan Jandarma ekipleri operasyon
için düğmeye bastı. Jandarma ekipleri
şüphelinin evine operasyon düzenlediği
esnada sahte sürücü belgesi yapmaya ça-
lıştığı tespit edildi. Jandarma ekipleri evde
yaptıkları aramalarda ülke genelinde hiz-
met veren çeşitli kurumlara (Noter, Nüfus
Müdürlüğü, Belediyeler, Emniyet Müdür-
lükleri vs.) ait sahte mühürler, 1000 sahte

sürücü belgesi, 500 kimlik belgesi 2 kulla-
nıma hazır sahte pasaport, 2000 Türkiye
Cumhuriyeti hologramı bulunan şeffaf
pvc kaplama ile sahte belgelerin yapı-
mında kullanılan özel üretim ve basım
malzemeleri ele geçirdi. 

Sahte paralar da bulundu

Jandarma ekipleri L.I.nın evinde ele geçiri-
len sahte para basım şablonları üzerine
soruşturmayı genişletti ve Gaziosmanpa-
şa'da sahte para basımı yapan M.A.ya
ulaştı. Jandarma ekiplerince M.A.'nın ad-
resinde yapılan aramalarda; piyasaya sü-
rülmeye hazır halde poşetlenmiş, 500 bin
lira tutarında 10 bin adet 50 liralık bank-
notlar ile sahte para üretiminde kullanılan
düzenek ele geçirildi. L.I. ve M.A. çıkarıl-
dıkları adli makamlarca tutuklanarak ce-
zaevine gönderildi. DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, sahte kimlik, sürücü 
belgesi ve pasaport hazırladığı tespit edilen L.I. ile sahte para basımı yaptığı tespit edilen M.A. yakalandı

Olay, dün Arnavutköy'de meydana
geldi. Parkta arkadaşlarıyla oyun oy-
nayan 7 yaşındaki çocuk, bir süre

sonra bisikletiyle dolaşmaya başladı. Çocuk bu
sırada bisikletiyle birlikte yere düştü. Parktaki-
ler tarafından çocuğun ayağının bisiklet peda-
lına sıkıştığı fark edildi. Yardıma koşan ailesi ve
çevredekiler, acı içinde kıvranan çocuğun aya-
ğını sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı ancak ba-

şarılı olamadı. Haber verilmesi üzerine çocu-
ğun yardımına itfaiye ekipleri yetişti. İtfaiye
ekipleri bir yandan acı çeken çocuğu sakinleş-
tirmeye çalışırken, bir yandan sıkışan ayağını
kurtarmaya çalıştı. Yapılan çalışmayla sıkıştığı
yerden ayağı çıkarılan çocuğun sağlık durumu-
nun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, itfaiye
ekiplerinin çocuğun ayağını kurtarma anı cep
telefonu kamerasına yansıdı. DHA

Sahte belgeciler yandı!

Arnavutköy'de 7 yaşın-
daki çocuğun parkta

gezerken bisikletin pe-
dalına sıkışan ayağını

itfaiye ekipleri kurtardı.
Acı içinde kıvranan ço-
cuğun ayağının kurta-
rılma anı cep telefonu

kamerasına yansıdı

Küçük çocuğu itfaiye kurtardı

E senyurt'ta iş yerlerine giderek
haraç toplamaya çalışan ve çeşitli
suçlardan aranması olan M.E son

icraatında yakayı ele verdi. Geçtiğimiz
pazartesi günü saat 21:00 sıralarında bir
bara giden M.E burada daha önce arala-
rında husumet bulunan ve iki gün önce
sokak ortasında silahlı çatışmaya giren
A.T ile karşılaştı. Sözlü tartışma kısa sü-
rede kavgaya dönüştü. Silahını çeken
M.E, A.T'yi ve konu ile alakası olmayan
mekan sahibi B.C’yi bacağından vurarak
olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine
olay yerine sevk edilen Esenyurt Asayiş

Büro Ekipleri zanlıyı kısa sürede yakala-
yarak gözaltına aldı.

Sokakta kurşun yağdırmıştı

Uzun süredir aranan M.E, 6 ay önce si-
lahla yaralama konusuna karışırken, bir
hafta öncede sokakta çatışmaya girip
çevreye kurşun yağdırdığı öğrenildi. Çe-
şitli suç dosyalarında onlarca suç kaydı
bulunan M.E, uzun çabaların ardından
son olayda yakalanarak adliye sevk
edildi. M.E'nin karıştığı olaylar ise 
güvenlik kameralarına yansıdı.
DHA

SuC makIneSI
yakalandI
SuC makIneSI
yakalandI
SuC makIneSI
yakalandI
SuC makIneSI
yakalandI
SuC makIneSI
yakalandI
SuC makIneSI
yakalandI
Esenyurt'ta çeşitli iş yerlerinden haraç toplayan ve
birçok farklı konudan aranması olan suç makinesi,
son icraatında yakayı ele verdi. Zanlının kurşun
yağdırdığı olaylar ise güvenlik kamerasına yansıdı

Gaziosmanpaşa'da bulunan
camiden yapılan ayakkabı
hırsızlığı saniye saniye gü-

venlik kameralarına yansıdı. Geldiğinde
eski bir ayakkabıyı dolaba koyan şüp-
helinin, hızlı bir şekilde 4 rekât namaz
kıldıktan sonra ayrılırken, pahalı olan
başka bir ayakkabıyı alarak gittiği görü-
lüyor. Olay, Gaziosmanpaşa'da bulu-
nan bir camide dün meydana geldi.
Namazın ardından cemaatten bir kişi,
dolaba bıraktığı ayakkabısının yerinde
olmadığını fark etti. Bunun üzerine in-

celenen güvenlik kamera görüntüle-
rinde 55 yaşlarında bir kişinin pahalı
olan ayakkabıyı aldığı güvenlik kamera-
larına yansıdığı görüldü. Kimliği belir-
siz kişinin, geldiğinde eski bir
ayakkabıyı dolaba koyduğu, hızlı bir şe-
kilde 4 rekat namaz kıldıktan sonra pa-
halı olan başka bir ayakkabıyı alarak
camiden ayrıldığı görülüyor. Cami ce-
maatinden olan bir kişi, "Cemaat na-
maza geliyor, ayakkabılarını çalıyor
insanların. Yaklaşık 55 yaşlarında bir
adam, kamera kayıtları da var, ayakka-

bılarını çalmış vatandaşın. Mağdur
ediyor insanları. Ayıp, yazık, günahtır.
Burası ibadethane, insanlar namaz kıl-
maya geliyor buraya." dedi. Yakındaki
bir esnaf, "Camiden hırsızlık olayı bir-
kaç defa daha olmuştu. Özellikle cami-
den ayakkabı çalınıyor. Yaşlıca bir
adam hırsızlık yapmış çok yanlış bir
şey.ö diye konuştu.Adı açıklanmayan
ayakkabının sahibinin şikayeti üzerine
soruşturma başlatan polis, kameradaki
şüphelinin kimliğini tespit edip yakala-
mak için çalışma başlattı.

Hic mi utanmadın!

Mehmet MERT

MERTÇE

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

E
n büyük varlığımız 
CUMHURİYETİMİZ 97 YA-
ŞINDA... Her Cumhuriyet Bayra-

mı'nda ne yazıp ne söylüyorduk; Cumhuriyet
anadır, kardeştir, bacıdır, babadır, yardır!

Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, güvendir,
erdemdir tutkudur!

Cumhuriyet, özgürlüktür, bağımsızlıktır,
hürriyettir, demokrasidir!

Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, bilimdir,
ilimdir!

Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, 
evsizlerin evi, yurtsuzların yurdudur!

Cumhuriyet, kalptir, yürektir, kandır, bağdır!
*

Böyle düşünüp böyle inananın alın elinden
Cumhuriyeti.

Geriye ne kalır ki...
Mesela, en son neyinizi kaybettiniz?
Paranızı, işinizi, eşinizi, annenizi, babanızı!
Evinizi, arabanızı, dostunuzu, arkadaşınızı,

sevgilinizi!
Ya da neyinizden kolayca vazgeçersiniz

yukarıda saydıklarımdan?
Zannediyorum hiç kimse hiç birinden

vazgeçmek istemez.
Peki size bunlardan birisinden vazgeçmen

gerek diye bir şart koşulsa en kolay hangisin-
den vazgeçersiniz.

Yukarıda saydıklarımdan mı yoksa 
özgürlüğünüzden mi, demokrasiden mi,
vatansız kalmaktan mı?

Durup dururken bu soruları neden mi 
soruyorum?

Çünkü; çoğu zaman elimizdeki en kıymetli
değerin farkına, ancak onu kaybettiğimizde
varabiliriz.

O en kıymetli değer elimizdeyken onun
varlığından haberimiz bile olmuyor.

Bir düşünün bakalım Türkiye 100 yıl öncesi
gibi yönetilseydi ne olurdu? Bayrağımızı bu
kadar coşkuyla sallayabilir miydik?

Evlerimizde bu kadar özgür yan gelip 
yatabilir miydik?

İşlerimizi bu kadar özgür yönetebilir 
miydik?

Bütün özgürlüğümüz ve sınırımız ancak ve
ancak bir padişahın iki dudaklarının arasın-
dan çıkan kelimelere bağlı kalacaktı.

Bu saydıklarım çok basit ve çok bilinen bir
olay gibi gelebilir.

Ben yine de her Cumhuriyet Bayramı’nda
bunların konuşulmasından, anlatılmasından,
bilinmesinden yanayım.

*
Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Za-

feri'nde askerlere; “Ben size taarruz emretmi-
yorum, ölmeyi emrediyorum” dediği gibi,
yaşamımız boyunca cumhuriyetsiz bir yaşa-
mın asla ve kata hiçbir şekilde gerçek bir
yaşam olamayacağına kendimizi 
inandırmalıyız.

Burada şu sözü de söylemek zorundayız ki;
evet Türkiye'de belki çok çok az bir ihtimal ile
zaman zaman cumhuriyet tehlikeye uğruyor
gibi görünse de bu tehlikeyi fark etmemiz sa-
dece cumhuriyeti ne kadar çok sevmemiz ve
benimsememizden kaynaklanmakta.

Yoksa ben asla ve katiyen Türkiye'de ciddi
anlamda bir cumhuriyet düşmanlığı, cumhuri-
yet değişkliği, cumhuriyeti gölgede bırakıcı
yönetim anlayışı olacağına inanmıyorum.

Bu olsa olsa akılsızlık olur, kimsenin de
akıldan yoksun hareket edeceğini düşünmek
de ciddi bir akılsızlık olsa gerek.

*
Kısaca dostlar; cumhuriyetin tadını 

çıkartmaya devam edelim.
Cumhuriyet şarkıları söylemeye devam 

edelim.
Cumhuriyeti yaşamaya devam edelim.
Cumhuriyeti hissetmeye devam edelim.
Her bir ihtimale karşı; Cumhuriyeti 

korumaya da devam edelim.
Ve bu güzelliği sonsuza taşımak için 

çocuklar büyütelim.
Gençler yetiştirelim.
Geleceğimizi aydınlatacak nesiller 

yetiştirelim.
Evet tekrar ediyoruz.
Ne diyorduk; Cumhuriyet anadır, kardeştir,

bacıdır, babadır, yardır!
Cumhuriyet fazilettir, huzurdur, güvendir,

erdemdir tutkudur!
Cumhuriyet, özgürlüktür, bağımsızlıktır,

hürriyettir, demokrasidir!
Cumhuriyet, çağdaştır, moderndir, bilimdir,

ilimdir!
Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi, evsizle-

rin evi, yurtsuzların yurdudur! Cumhuriyet,
kalptir, yürektir, kandır, bağdır!

Cumhuriyet varya, Cumhuriyet 
CUMHURİYETTİR!
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız 

Kutlu olsun....

Cumhuriyet her şeydir...

M.E'nin karıştığı
olaylar güvenlik
kameralarına
yansıdı.
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GENCLERE COK
GUVENIYORUZ
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Bilim Yaşam Okulları’nda gerçekleşen ‘Renklerle
Atatürk Portreleri Sergisi’nin açılışına katıldı. Çalık, "Gençlere çok güveniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’ni
başka bir düzleme geçirmek zorundayız. İkinci yüzyıla doğru adımlar atmak zorundayız" dedi

B ilim Yaşam Okulları Görsel Sa-
natlar Öğretmeni Derya Ba-
rutçu tarafından yapılan,

birbirinden renkli on iki Atatürk portre-
sinden oluşan ‘Renklerle Atatürk Portre-
leri Sergisi’nin açılışı, Beylikdüzü
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık
ve belediye protokolünün katılımıyla ger-
çekleşti. Tuval üzerine akrilik boya ile ça-
lışılan, on iki rengarenk portreden oluşan
sergideki eserler, Bilim Yaşam Okulları
tarafından, Beylikdüzü Belediyesi’ne he-
diye edildi. Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, serge açılışında
yaptığı konuşmada, Beylikdüzü Beledi-
yesi’ne hediye edilen Atatürk tablolarının
hem belediye binasının duvarlarını süsle-
yeceğini hem de Beylikdüzü Belediye-
si’nin 2021 yılı takvimini oluşturmak için
kullanılacağını söyledi. 

Çok özel bir proje

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, sergi açılışında yaptığı ko-
nuşmada, duyduğu heyecanı, "İçerde
gördüğüm resimler ve harcanan emek
beni heyecanlandırıyor. Öğretmenimize
teşekkür ediyorum. Bu tablolar, beledi-
yemizin 2021 yılı takvimini oluşturacak.
Çok özel bir proje olacak. Fark yaratan
her okulumuzun yanında olmaya gayret
etmeye devam edeceğim. Beni karşıla-
yan miniklerin sıcaklığı, yüreklerinden
gelen o sıcak enerji de beni çok etkiledi.
Hepsi çok güzel, özel çocuklar. Biz de
onlara layık yöneticiler olmaya gayret

ediyoruz" sözleriyle dile getirdi. 

Doğru adım atmalıyız

Beylikdüzü’nde Cumhuriyet Bayra-
mı’nın en üst düzeyde coşkuyla kutlana-
cağını da sözlerine ekleyen Başkan
Mehmet Murat Çalık, "Belki ilk kez, bu
pandemi koşullarında birbirimizle ku-
caklaşmadan kutlayacağımız bir bayram
olacak ama biz yine coşkuyu, Beylikdü-
zü’nde en üst düzeyde tutmaya gayret
edeceğiz. Gençlere çok güveniyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti’ni başka bir düz-
leme geçirmek zorundayız. İkinci yüzyıla
doğru adımlar atmak zorundayız. Bu
adımları atacak olanlar da genç evlatları-

mız" şeklinde konuştu.  

Heyecanlı ve gururluyuz

Yaptığı konuşmada, sanatın ve sporun
her boyutunu yaşatan bir okul olma
amacıyla çalıştıklarını söyleyen Bilim
Yaşam Okulları kurucusu Cemil İma-
moğlu, "Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile
çok anlamlı bir sergiye ev sahipliği yapı-
yoruz. Yaklaşık bir yıl önce, Başkanımız
okulumuzu ziyaret ettğinde, Görsel Sa-
natlar Öğretmenimiz Derya Hanım, ken-
disine, öğrencilerimizle yaptığı bir
Atatürk portresi hediye etmişti. Bu tab-
loyla ilgili çok güzel geri dönüşler
olunca, Başkanımız, 2021 yılı için beledi-

yemizin takvimini bu portrelerden oluş-
turma teklifini bize iletti. Derya öğretme-
nim çok büyük emek vererek tabloları, 29
Ekim haftasına yetiştirdi. teşekkür ediyo-
rum. Tablolarımızı, Beylikdüzü Belediye-
si’ne hediye ederken bu projede yer
almaktan büyük heyecan ve gurur duy-
duğumuzu bir kez daha ifade etmek isti-
yorum. Birbirinden göz alıcı Atatürk
portrelerindeki emeğinden dolayı Görsel
Sanatlar Öğretmeni Derya Barutçu’ya,
bize ilham olan, umut ve güç veren tüm
öğrencilerimize ve yaptığımız işleri fark
edip takdir eden Belediye Başkanımız
Mehmet Murat Çalık’a teşekkür ediyo-
rum" diye konuştu. 

Bağcılar Genelinde Kullanılmak Üzere Beton Temini 2021 alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

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

İhale Kayıt Numarası :2020/572329
1-İdarenin
a) Adresi :GÜNESLI MAH. KIRAZLI CAD. 1 34212 BAĞCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124100646 - 2124100645
c) Elektronik Posta Adresi :fen@bagcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2650 m³ Beton Alımı İşi

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

b) Teslim yeri :Bağcılar Geneli
c) Teslim tarihi :İşe başlama tarihini müteakip 300 gün içinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Güneşli Mah. Kirazlı Cad. No:1 34212 Bağcılar/ İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :24.11.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin

yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-

ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri

veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

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

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

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

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 Bağcılar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edi-

lebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

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

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

pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, 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 (Atmış) 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: (1243491)

BAĞCILAR GENELİNDE KULLANILMAK ÜZERE BETON TEMİNİ 2021
BAĞCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

97 YIL ÖNCE
BÜYÜK YEMİN

Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle yayınladığı

mesajında, "Cumhuriyet, aynı
zamanda 97 yıl önce edilen

büyük bir yemindir" dedi
Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, 29
Ekim Cumhuriyet Bay-

ramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.
Başkan Yılmaz, mesajında "Des-
tansı bir kurtuluş mücadelesi ve
onurlu bir direniş sonucunda kuru-
lan Cumhuriyetimizin 97’nci yıldö-
nümünü büyük bir manevi sevinçle
kutluyoruz. Atatürk’ün ‘Benim en
büyük eserim’ dediği Cumhuriyeti-
miz, O’nun dehası, komutanlık ni-
telikleri, geniş vizyonu ve yüksek
milliyetçilik duygularının milleti-
mizle kaynaşmasının sonucudur.
Cumhuriyet; milletimizin doğudan
batıya, kuzeyden güneye, kadın-
erkek, yaşlı-genç demeden; kan,
gözyaşı ve bin bin emekle inşa et-
tiği emsalsiz bir şaheserdir. Bu şa-
hesere sahip çıkmak, korumak ve
kollamak her Türk vatandaşının
vazgeçilmez görevi olmalıdır. Bu
sebeple Türkiye Cumhuriyeti; şehit
kanıyla, savaş meydanlarındaki
kahramanlıklarla ve hakkını hiçbir
zaman ödeyemeyeceğimiz fedakâr-
lıklarla vücut bulmuş ve sonsuza
kadar yaşamayı da ziyadesiyle hak
etmiştir. Cumhuriyet, aynı za-
manda 97 yıl önce edilen büyük bir
yemindir. Cennet vatan Türki-
ye’mizi lider ülke seviyesine ulaştır-
mak, milletimizin her bir ferdinin

müreffeh bir yaşam sürmesini ka-
lıcı hale getirmek; bugün bizlerin,
yarın gelecek nesillerin elindedir"
dedi. 

Mestevliler pusu kurmuş

"Bizler bu ülkü ve hedeflerimizi
gerçekleştirmekle meşgul olurken,
önümüze set oluşturmak isteyen
müstevliler de pusu kurup bekle-
mektedir" diyen Yılmaz, "Tarihin en
zor dönemlerinde nice fırtınalarla
baş eden büyük milletimiz, dâhili
ve harici işbirlikçiler tarafından

planlanan sinsi oyunları bozguna
uğratacak, ülkemizin üzerine adeta
bir kâbus gibi çökme niyetinde
olan kara bulutları darmaduman
edecek güçtedir. Salgın felaketi ya-
şadığımız şu günlerde ise doğudan
batıya, kuzeyden güneye milletimi-
zin tüm fertlerinin kardeşlik bağla-
rıyla bağlanmaları, sımsıcak
duygularla birbirine kenetlenerek
Cumhuriyet’imize sahip çıkmaları
elzemdir. Bu bağlamda pandemi
günlerinde milli dayanışmayı ön
planda tutarak yardım elini esirge-
meyen tüm hemşerilerime teşek-
kürlerimi iletiyorum. Hayatını
kaybeden vatandaşlarımıza Al-
lah’tan rahmet, hastalarımıza acil
şifalar temenni ediyorum. Devleti-
mizin bağımsızlığı, milletimizin bir-
liği ve Cumhuriyetimizin
devamlılığı için hayatlarının baha-
rında teröristlerin hain saldırıları
neticesinde şehit olan kahraman
güvenlik kuvvetlerimize Allah’tan
rahmet diliyorum. Muazzam mü-
cadelelerle fikri hür, irfanı hür ve
vicdanı hür nesillerin yetişmesini
temin eden başta Gazi Mustafa
Kemal Atatürk olmak üzere bütün
kurucu kahramanları saygıyla anı-
yor, Silivrili hemşehrilerimin Cum-
huriyet Bayramı’nı kutluyorum"
ifadelerini kullandı. 

Cumhuriyet sonsuza
kadar yaşayacaktır

Büyükçek-
meCe Belediye
Başkanı Dr.

Hasan Akgün, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk ön-
derliğinde kazanılan Milli
Mücadele ile tarihte eşine
çok az rastlanır bir başarı
gerçekleştirildiğinin altını
çizerek; "Tüm zorluklara
karşın inanç ve kararlılık
örneği olarak kazanılan
bu zafer, milletimize ka-
yıtsız şartsız egemenliği
sağlayan Cumhuriyeti re-
jimini armağan etmiştir.
Türk milleti, kendisine
emanet edilen Cumhuri-
yetine sonsuz kadar sahip
çıkacaktır" ifadesini kul-
landı.

Daha fazla önemli

"Türkiye’nin bağımsızlı-
ğına kasteden düşmanları
karşısında tek yürek
olmuş yüce ulusumuzun
Ebedi Başkomutanımız
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk önderliğinde gi-
riştiği bağımsızlık müca-
delesinden zaferle
çıkmasının ardından ku-
rulan Cumhuriyetimizin
97’inci yıl dönümünü kut-
lamanın gurur ve coşku-

sunu yaşıyoruz" diyen
Akgün, "Büyük Atatürk
önderliğinde kazanılan
Milli Mücadele ile tarihte
eşine çok az rastlanır bir
başarı gerçekleştirilmiştir.
Cumhuriyetimizin 97. yı-
lını kutladığımız bu gün-
lerde vatanımızın
bölünmez bütünlüğüne
ve ulusumuzun birliğine
her zamankinden daha
fazla önem vermekteyiz.
Çünkü biliyoruz ki; Cum-
huriyet, temel nitelikleri
ile ülkesi ve milletiyle bö-
lünemez bütünlüğü ifade
eder. Cumhuriyet, her şe-
yini kaybetmiş bir milletin
ulusal bağımsızlığını ka-
zanabilmek için giriştiği
milli mücadelenin sonu-
cudur. Cumhuriyet yoksa
özgürlük de yoktur, gele-
cek de. Büyük zorluk ve
fedakârlıklara katlanarak
kurulan Cumhuriyeti biz-
lere emanet eden Ebedi
Başkomutanımız Ata-
türk'ün, şehitlerimizin,
ebediyete intikal etmiş ko-
mutanlarımızın ve gazile-
rimizin aziz hatıraları
önünde bugün bir kez
daha saygıyla eğiliyoruz"
açıklamasında bulundu. 

Cumhuriyet’in
97’inci yıldönümü kap-
samında bir dizi etkin-

lik düzenleyen Büyükçekmece
Belediyesi, Türkiye’nin saygın
kolleksiyonerlerinden Şerif An-
tepli’nin Atatürk pullarını sergi-
ledi. Büyükçekmece Belediyesi
Hizmet Binası Dumlupınar Salo-
nu’nda gerçekleştirilen Atatürk
Pulları Sergisi’nin açılış töreni Be-
lediye Meclis Üyesi Fatih Çınar,
Belediye Başkan Yardımcıları
Ömer Kazancı, Başak Sancar,

Başkan Danışmanları Reşit Oral,
Sacide Bolcan ve Şerif Antepli ta-
rafından gerçekleştirildi.

Sergi için özenle seçildi 

Çocukluğundan beri pul koleksi-
yonculuğu yaptığıni belirten Şerif
Antepli; “Bunların arasında Ata-
türk pulları önemli bir yer tutuyor.
5 bine yakın Türk pulları arasında
700 civarında Atatürk pulları var.
Burada Atatürk’ün hayatıyla ilgili,
yabancı ülkelerin Atatürk’e olan
ilgisiyle ilgili pulları ve Atatürk’ün

Türkiye’ye armağan ettiği birçok
değerler pullara aksetmiş. Onları
sergiliyorum. Tabi ki buradakiler
kadar değil daha fazla koleksiyon
ama buranın yerine göre çok
özenle seçilmiş pulları sizlerle
paylaşmak istiyorum” dedi. 

Pullar sergilendi



M imar Fatma Kılıç
meslektaşlarının so-
runlarının gün geç-

tikçe büyüdüğünü söyledi.
Damga'ya konuşan Kılıç, “Bir-
çok alanda olduğu gibi, mi-
marlık alanında da eski
değerin yitirildiğini görüyoruz”
dedi. Mimarların ülkeyi terk

etmek istediğini belirten Kılıç,
“ Bir şekilde bunun durdurul-
ması lazım ve ülkemize ka-
zandırılması lazım. Bu ülkede
güvende olduklarını hissettir-
mek lazım” önerisinde bu-
lundu. Gaziantep'te CHP'den
milletvekili adayı da olan Yıl-
dız siyasetle ilgili, “Doğrula-
rıma en yakın parti, ailemizin,
köklerimizin partisi CHP ol-
duğu için, CHP'de görev
almak isterim. Bana ne görev
verirlerse yapmaya hazırım.
Toplumsal projelerde bir ba-
kıma olmak istiyorum” dedi. 

nMimarlığınızın ilk yıllarıyla
günümüz arasında bir değer-
lendirme yaptığınızda, ana 
eksende ne gibi değişiklikler
gözlemliyorsunuz?
Bizim zamanımızda mimarlık
aslında çok daha değer görü-
yordu diyebilirim. Son yıllarda
özel okulların artmasıyla beraber, belki de
öğrencilerin tam anlamıyla donanım sa-
hibi olmadan mezun olduklarından söz
edebilirm. Birçok alanda olduğu gibi,
mimarlık alanında da eski değerin yiti-
rildiğini görüyoruz. Günümüzde tek-
noloji gelişse de eğitim anlamında çok
ilerlemediğimizi, bu yüzden de eskiye
oranla şimdilerde mezun olanların pek
donanım sahibi olmadan, parlak fikir-
leri olmadan okul bitirip iş dünyasına
karıştığını, hatta karışamadığını söyleye-
bilirim. Bu dediğim gibi her meslekte var,
dolayısıyla mimarlık eski yıllarda çok daha
değer görürken, şimdi o kadar gördüğünü
düşünmüyorum.

nKültür ve mimarlık ilişkisi hakkında ne dü-
şünürsünüz? Günümüz mimarlarının vizyon
gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Anadolu'da mimarlık hak-
kında fikir bile yürütemez-

ken, günümüzde
insanlar

köy-
lerine
ev bile yap-
tırmak istedikle-
rinde bir proje ile hareket
etmek istiyorlar. Bizim köyümüzde çok güzel
projelerimiz var mesela. Artık mimarın ne
yaptığını anladılar ve mimara önem veriyor-
lar. İnsanlar artık fonksiyonlu ve güzel bir
yerde yaşamak istiyor. Mekanlarını güzel ta-
sarlamak istiyor ve her çocuğuna ayrı oda is-
tiyor. Az önce çok ufak bir yorumda
bulundum ama; mimarlık aslında teknoloji-
nin gelişmesiyle beraber en üst seviyeye
ulaştı. Mekanı tasarladığınızda düşündüğü-
nüz şeyin içerisinde, tasarladığınız kişiyi gez-

direbiliyorsunuz. Yani o kişi, mutfağını, ban-
yosunu ya da binasının nasıl olabileceğini
görebiliyor. 

nProjelerinizden bahseder misiniz, hangi 
tasarımlarda imzanız var?
Mimarlık mesleğine vermiş olduğum 22 yıl-
lık bir emeğim var. Bu süreçte çeşitli proje
müdürlükleri, CEO'luk faaliyetlerim oldu.

Yurt
dışı proje-
lerim oldu. Azerbay-
can ve Irak'ta Ulaştırma Bakanlığı binası
proje müdürlüğünü yaptım. Savaşın içinde

ve zor koşullarda görevimizi yap-
tık. Taksim'in göbeğinde iki otel

projemiz oldu. Çok sayıda
konut projemiz oldu,

Türkiye'nin birçok ille-
rinde de projelerimiz

var. 22 seneye çok
şey sığdırdık.
Şuan da Ha-
dımköy'e bir
kağıt fabri-

kası projemiz
var. Buraya hem

ölçekli, hem de bölgeye değer ka-
tacak bir proje sunduk. 

nMesleğinizin en büyük sorunu ne
size göre? Bildiğimiz gibi eski-
den imza yetkisi sorunu
vardı, şimdi yok... 
İmza yetkimiz, telif hak-
kımız var. Hatta 70 yıl o
projede mimarın izni ol-
madan en ufak değişik-
liğe bile gidilmiyor. Her

sektörde olduğu gibi mimarlıkta da sorunla-
rımız var. Özellikle bizler bir şekilde, orta
kuşak olarak niteliyorum kendimi; bizden
sonraki kuşak çok zor durumda olacak. Mi-
marlığa verilen değeri görmedikleri gibi ka-
zancı da elde edemiyorlar. Baktığımızda dört
bir yanda inşaatlar görüyoruz ama, bu inşa-
atlar ne yazık ki belli bir kesimin elinde ve
kalıp isimlerle gidiliyor. Yeni nesile fırsatlar

sunulduğunu gör-
müyorum. Yeni me-
zunlarımıza
baktığımızda, hemen
hemen hepsi yurt dı-
şına yerleşme hayali
içerisindeler. Bu ne-
denle de beyin göçü
çok yaşıyoruz. Özel-
likle mimarlık ve
mühendislik alanla-
rında... Bir şekilde
bunun durdurulması
lazım ve ülkemize
kazandırılması
lazım. Bu ülkede gü-
vende olduklarını
hissettirmek lazım.
Çalışmadıklarında
da ayaklarının üze-
rinde durduklarını
hissettirecek bir sis-
temin olması gereki-
yor. Ne yazık ki
birçok alanda olma-
dığı gibi, mimarlık

alanında da yok. 

nPandemi süreciyle beraber in-
sanlar artık daha çok Tiny Hose
dediğimiz, doğanın içerisinde
yer alan, müstakil evlere yö-
neldi. Böyle olması mimarlara
nasıl etki eder, size yine iş düşer
mi?
Mimarlık bitmez, sürekli vardır.
Bir şekilde insanlar öyle yerleri

tercih ediyor. Birçoğu da şehir ha-
yatından bıkmış, kaçış noktası ola-

rak gören insanlar. Yeni nesil yine
teknolojinin içerisinde ve gökdelenler

de olmayı tercih ediyor. Bizim aslında
kentsel olarak tasarımlara yön vermemiz

gerekiyor. 

nKentsel dönüşüm projesine girelim biraz,
neler söylemek istersiniz?
Kentsel dönüşümde
mevcut binayı yıkıp
herhangi bir alt ya-
pısını düşünme-
den, ada bazında
düşünmeden
oralara daha çok
yüksek katlı veya
konutlu yapılar
üretiyoruz.

Yani oradaki alanın yükünü artıyoruz ama
altyapı sorununu çözmüyoruz. Bu an-
lamda İmamoğlu ve Çalık Başkan'ın dü-
şüncelerini çok doğru buluyorum.
Çözüme yönelik fikirler sunduklarını söy-
lemek istiyorum. Çok önceden yapılması
gerekenler yapılmadı. Bir bölgenin alt-
yapı sorununu çözmeden imara açmak
yanlıştır. Biz bugüne kadar bunu yap-
madık. Bu yapılırsa, o zaman bu ülkenin
yatay mimar diye söz edilen kısıma geçil-
miş olacak. Mevcut konutlarımıza da ada
bazında çözümler üretilmesi lazım. Bir ma-
halleyi alıp belki 5'e böleceksiniz, belki tek tip
projeler olacak ve altyapısı sorunları çözül-
müş bir proje olacak.  Kaldırımlar, bisik-
let yolları... Bu şekilde gidersek
İstanbul'u güzelleştirmiş olacağız.
Uzun vadede bunu düşünmek 
gerekiyor. 

nKanal İstanbul sizce de bir 
cinayet projesi mi?
Birincisi; doğaya yaptığımız bir cina-
yet. Var olan bir doğal dengeyi bozu-
yorsunuz. Bunlara gerek yok.
Ülkemiz çok güzel bir ülke. Dünyanın
neresine giderseniz gidin, gerçekten
özlüyorsunuz. Doğası havası, kültürü,
mimarı... Altyapı sorunlarımız mev-
cutken ve önümüzde bekledi-
ğimiz bir deprem gerçeği
varken Kanal İstanbul ne
kadar mantıklıdır bir durup
düşünmek lazım. Bu anlamda
Ekrem İmamoğlu'nun düşüncele-
rine katılıyorum.

nBir de siyasi geçmişiniz var; Gazian-
tep 8. sıradan Cumhuriyet Halk Partisi
milletvekili adayı olmuştunuz. Biraz si-
yasete geçmişinizden söz edelim, siya-
setle olan bağınız bugün ne durumda?
Aslında çocukluğumuzdan beri Atatürk
ilke ve inkilapları doğrultusunda yetiş-
tik. Bunları benimseyerek yaşadık. Biz-
lere, kadınlara, topluma, çiftçiye
Atatürk'ün kazandırmış olduğu değerleri
düşünerek ve bu doğrular ekseninde ha-
reket ediyorum. Bu nedenle bu çizgide
yürümek istedim. Doğrularıma en yakın
parti, ailemizin, köklerimizin partisi CHP
olduğu için, CHP'de görev almak isterim.
Bana ne görev verirlerse yapmaya hazı-
rım. Toplumsal projelerde bir bakıma
olmak istiyorum. Yetiştiğim bölgede bazı
projelerde yer almak isterim, oranın top-
lumsal ve coğrafi gerçeklerini gördüğü-
müz ve onlarla büyüdüğümüz için oralara
katkımızın olmasını istiyorum. 2016 yı-
lında aday olmuştum. Öğrencilik yılla-
rında küçük hareketlerimiz oldu ama,
2016'da ilk resmi girişimim oldu.

nSiyasetle uğraşmanıza neden olan et-
kenler nelerdir peki?
Bir sıfat kazanmak için siyasetle uğraş-
mıyorum. İş hayatında ve top-
lumda kendi mimarlık
mesleğimle yerim var. Bir şe-
kilde fayda sağlamak için
siyasette hareket etmek is-
tiyorum. Benden bu ko-
nuda faydalanılsın
istiyorum özetle. İlerleyen
zamanlarda siyasetle ilgili
yapmak istediklerim var.
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SÖYLEŞİ 5
Mimar Fatma Kılıç Damga'ya
konuştu. Mimarların
sorunlarının gün geçtikçe
büyüdüğünü belirten Kılıç,
“Baktığımızda dört bir yanda
inşaatlar görüyoruz ama bu
inşaatlar ne yazık ki belli bir
kesimin elinde ve kalıp 
isimlerle gidiliyor. Yeni nesile
fırsatlar sunulduğunu 
görmüyorum. Yeni
mezunlarımıza baktığımızda,
hemen hemen hepsi yurt
dışına yerleşme hayali 
içerisindeler. Bu nedenle de
beyin göçü çok yaşıyoruz” dedi 

MIMARLAR
KACMAK
ISTIYOR!

BARIŞ 
KIŞ

SÖYLEŞİ

nTürkiye’nin şuan içinde bulunduğu durumu nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun izlemiş olduğu
politikayı benimsiyor ve başarılı buluyorum. Son zaman-

larda sağlanan başarı ortada. Ülkemizin  herşeyin en güze-
lini hak ettiğini düşünüyorum. Temel sorunlarımızın bir an
evvel çözüme kavuşmasını ve tükenmekte olduğunu gör-
düğümüz insanlarımızın düşüncelerini, istediklerini hak

ve adalet çerçevesinde yaşamalarını istiyorum.
Türkiye kıymetli bir yer. Toplumumuz, insanları-

mız, değerlerimiz ve kültürümüz yakın za-
manda daha da rahata kavuşsun

diye umuyorum. 

TÜRKiYE 
KIYMETLi BiR YER

nİktidar Partisi'nin pandemi sürecinde
sizinde aday olduğunuz partiye mensup

belediyelerin kampanyalarını engelleme,
onların vatandaşlara yardım etmelerini 
olanaksız kılmaya yönelik siyasi tutumlarını

nasıl karşılıyorsunuz?
İnsanları askıda ekmeğe
muhtaç etmemek gereki-

yor. Te-

melde
bu işlerim

çözülmesi ge-
rektiğini düşünüyorum. Bu bakış
açısı hoş değil. Ağalık sistemini

anımsatan hareketler biraz da. Zengin ve
fakir arasındaki o makas, çok açıldı. Bu 
konuda çok konuşmak istemiyorum ama,
açılan makas aralığı oldukça rahatsız edici
düzeyde. Pandemi sürecinde yapılan 
yardımlar, yapılamayan yardımlar üstüne
şimdi ne desek çok anlamlı olmaz. Büyük 
bir salgınla mücadele veriyoruz. Belediyele-
rimizin çalışmaları herkes tarafından 
görüldü, CHP'li belediyelerin bu anlamda
yaptığı yardımlar alkışlanacak nitelikte. 
Dilerim bu salgın bir an önce ülkemizin 
yakasından düşer. Siyasi arena da düşünele-
cek şeyin insanlığı düşünmek gerektiği 
olduğuna inanıyorum. Sağlık söz konusu
olunca, parti gözetmeksizin her iyi iş yapan
kesimi alkışlarız. Önce insan sağlığı gelir. Bu
konuda siyaset konuşulacak en son şey 
olmalı diye düşünüyorum.

CHP’Li BELEDiYELER
GERÇEKTEN BAŞARILI

Mimar
Fatma Kılıç,

topluma
fayda 

sağlamak
için siyasetle

iştigal 
ettiğini 

belirterek,
“İlerleyen

zamanlarda
siyasette 

hedeflerim
var” diye
konuştu. 



BAKAn Pekcan, videokonfe-
rans yöntemiyle 'Türkiye-Dani-
marka Ortak Ekonomi ve

Ticaret Komisyonu' (JETCO) ikinci dönem
toplantısına katıldı. Pekcan, sanayi, hiz-
metler ve tarım sektörlerindeki ikili ticari
ve ekonomik işbirliğinin artırılması ile
bilim ve teknoloji; değer zincirleri; yenile-
nebilir çevre uygulamaları ve girişimcilik
başta olmak üzere pek çok konuda iki
ülke kurumları arasında
görüşmeler sağlandığını
ve işbirliği olanaklarının
değerlendirildiğini söy-
ledi. Bakan Pekcan,
"Özellikle sürdürülebilir
çevre ve şehircilik konu-
larında pek çok yenilikçi
iş birliği alanı olduğunu
değerlendirdik. Biz de
bu yönde atılacak her
türlü ekonomik inisiyati-
fin arkasında olacağız.
Öte yandan, ikili ticareti-
mizde ulusal para birim-

lerinin kullanılmasının önemine de top-
lantı protokolünde yer verdik. İki ülke ara-
sında, araştırma, inovasyon ve KOBİ'lerle
ilgili çalışma grubu kurulmasına; ayrıca
sağlık alanında bir MOU (uzlaşı belgesi)
imzalanmasına yönelik ortak görüş ve ka-
rarlılık ortaya koyduk" dedi.

Çalışmalardan ötürü kutladı

Toplantıda, Türkiye ile AB arasındaki
Gümrük Birliğinin gün-
cellenmesi sürecine de-
ğindiklerini hatırlatan
Pekcan, "Her iki taraf da
Gümrük Birliği güncelle-
mesinin ekonomik açı-
dan faydalı bir adım
olacağı noktasında hem
fikir olarak görüşlerimizi
paylaştık. Türk ve Dani-
marka heyetlerine, her
iki ülkeden katılım sağla-
yan kurumlara göster-
miş oldukları katkılardan
ve çalışmalarından ötürü 

teşekkür
ediyorum" diye ko-
nuştu. İki ülke arasındaki ticaret hacmini
de artırmak için görüştüklerini kaydeden
Pekcan, "Danimarka ile ülkemiz arasında
hali hazırda 2 milyar dolarlık bir ticaret
hacmi var. Amacımız ilk etapta bu ikili ti-
careti dengeli olarak 5 milyar dolarlık bir
seviyeye çıkarmaktır. Ülkemiz ekonomisi-
nin dinamizmini ve her geçen gün gelişen
teknolojik altyapısını göz önünde bulun-
durduğumuzda firmalarımız ile Danimar-
kalı firmaları arasında yeni ve yenilikçi
ortaklıklar kurulabileceğini öngörüyoruz.
Savunma sanayinden yenilenebilir ener-
jiye, ilaç ve kimya sanayinden otomotive
kadar özellikle orta ve yüksek teknoloji
içeren sektörlerle ilgili işbirliği noktasında
önemli potansiyeller görüyoruz. İleri
tarım teknolojileri ile birlikte, çevre ve atık
yönetimi konusunda da ciddi işbirliği
alanları mevcut. Keza hizmetler sektö-
ründe; lojistik, müteahhitlik, müşavirlik ve
sağlık turizmi ile turizm gibi alanlar ön
plana çıkmakta" diye konuştu.

K ovid-19 sürecinde dünyanın
pek çok yerinde olduğu gibi
Türkiye’de de uzaktan ça-

lışmanın yaygınlaşması, yaşam
alanları ile çalışma alanlarının bir-
leşmesine neden oldu. Gayrimenkul
tercihlerinde öncelikler değişirken
Gurcan Invest kurucu ortağı Bed-
rettin Gürcan’ın verdiği bilgiye göre
Macaristan’da fiyatı 10 bin euro ile
20 bin euro arasında değişen satılık
gayrimenkullere Türk vatandaşları
ilgi gösteriyor. Gürcan, noterden alı-
nacak vekalet sayesinde Macaris-
tan’a gitmeden satın alım ve tapu
gibi resmi prosedürlerin kolaylıkla
yürütülebileceğini, hem yatırım yap-
mak isteyen hem de tatilini farklı bir
ülkede sakin bir yerde geçirmek iste-
yen Türk vatandaşlarının Macaris-
tan’a ilgi gösterdiğini
söyledi. Gürcan, “Özellikle Maca-
ristan’daki suç oranının düşük sevi-
yelerde olması, tatilini ailesiyle farklı
ülkelerde yaparken güvende olmak
isteyenleri Macaristan’da gayrimen-
kul sahibi olmaya yöneltiyor. Ayrıca
gayrimenkul sahiplerine vize başvu-
rularında da kolaylık sağlanıyor.”
dedi.

İster yazlık ister yatırım

Türk vatandaşlarının Macaris-
tan’daki köy evlerini tercih etme-
sinde imkanlardaki çeşitliliğin büyük
rol oynadığını söyleyen Bedrettin
Gürcan “2 bin ile 5 bin metrekare
arasında değişen ve 10 bin eurodan
başlayarak metrekaresi ve mimari-
sine göre 20 bin euroya kadar çıkan
gayrimenkuller, ucuz ve akıllı yatı-
rım için de önemli fırsatlar sunuyor.
Hukuken sorunsuz, yabancılar tara-
fından satın alınmaya uygun ve de
fiyat/kalite performansında en iyi
olanlar arasından uzun bir çalışma
sonrasında özel bir portföy oluştur-
duk. Evlerin yaklaşık 5-10 dönüm
arsaya sahip olması, bazı evlerde
üzüm bağları gibi bahçelerin bulun-
ması, yetiştiricilik yapmak isteyen

veya bu alanları farklı şekilde değer-
lendirmek isteyenlerin tercih sebebi
oluyor. Satın aldıkları evleri yazlık
gibi tatil amaçlı kullanmak isteyen-
ler ise vizelerini alarak yılda 3 ile 6
ay kalabiliyorlar. Belirli şartlar sağ-
landığında oturma izni noktasında
da ev sahiplerine kolaylık sağlanıyor.
Böylece AB vatandaşı olmadan se-
yahat kolaylığının önü de açılmış
oluyor.” ifadelerini kullandı.

Güvenlik lokasyon önemli

Macaristan’ın gelişmiş ulaşım im-
kanlarına sahip köy evlerinin gü-
venli bir lokasyonda bulunması
nedeniyle tercih edildiğini belirten
Gürcan, “Macaristan Orta Av-
rupa’nın tam kalbinde kalan ve 7
farklı Avrupa ülkesine komşu bir
ülke. Avrupa’nın en büyük göllerin-
den biri olan ve de Macar Denizi
olarak bilinen Balaton gölü yakınla-
rında ya da Eger Pecs gibi dünyaca
ünlü üzüm bağlarına yakın bölge-
lerde pek çok ev satılıyor. Köy evleri
Budapeşte’ye 1 saat, Viyana'ya 2
saat, Avusturya, Hırvatistan ve Slo-
venya’ya ise birkaç saat uzaklıkta.
Farklı ülkelere yakın olması, özellikle
gezginler için oldukça avantajlı.
Ancak öncelikli tercih sebebi, aileler
için güvenli olması. Gurcan Invest
olarak Macaristan’da bölgelerinde
suç oranlarını detaylıca inceliyor ve
suç oranının en düşük olduğu böl-
geleri belirliyoruz şeklinde konuştu. 

Süreç 1 ayda tamam 

Macaristan'da ev sahibi olmanın
yasal prosedürleri ile ilgili de bilgi
veren Bedrettin Gürcan, “Macaris-
tan’da alım satım için aracılara ko-
misyon ödemesi yapılırken Gurkan
Invest kendi portföyündeki gayri-
menkuller için komisyonsuz alım
kolaylığı sağlıyor. Sadece yüzde 4
tapu harcı alınıyor. Macaristan’da
gayrimenkul satin alımlarının avu-
kat danışmanlığında yürütülmesi
gerektiğinden şahsen başvuru 

yapılamıyor. Avukat masrafı ise alı-
nacak gayrimenkulun toplam tuta-
rına göre 1.000-1.500 euro arasında
değişiyor. AB vatandaşları olma-
yanlar için alınması gereken zorunlu
izinleri ve tapu devir süreçlerini Bu-
dapeşte merkezli partner hukuk ofi-
simizin asistanlığı ile
müşterilerimizin Macaristan’a gel-
mesine gerek olmadan çözebiliyo-
ruz. Türkiye’den alınacak bir noter
vekaleti ile Macaristan’a gitmeden
işlemler halledilebilirken, bütün
süreç 1 ay içinde tamamlanıyor. Ta-
mamen yasal olan bu süreçte her-
hangi bir problemle de
karşılaşılmıyor. Evin satın alımının-
dan sonraki süreçte de inşaat izni
gibi prosedürler oldukça kolay. Ay-
rıca konteyner ev gibi farklı çözüm-
ler de mümkün.” dedi.  DHA
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BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAHAL DÜZENLEME YAPIM İŞİ ALIMI
İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI -4

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1245578)

BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAHAL DÜZENLEME YAPIM İŞİ ALIMI yapım işi 4734 sayılı

Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bil-

giler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası : 2020/580242
1-İdarenin
a) Adresi : Kadımehmet Mahallesi, Bahriye Hastanesi Ykş BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 212 386 1330-2937 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : khb34ga.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı  : 1 Adet BEYOĞLU İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ MAHAL 

DÜZENLEME YAPIM İŞİ ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI - 4
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadımehmet Mahallesi, Bahriye Hastanesi Ykş, 34440 Beyoğlu/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 06.11.2020 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

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

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 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 işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 

yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hisse-

sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-

murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren

belge.

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

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranın-

dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan D-VI.Grup : 1KV Altı Elektrik Tesisat ve Kesintisiz Güç

Kaynağı Tesisat İşleri benzeri iş olarak kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyimi Belgesi Yerine Diplomalarını Sunmak Suretiyle İhaleye Girecek Olan Mühendisler ve Mimar-
lar; Elektrik Mühendisiliği veya Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Mezunu Olmaları Halinde Kamu
ihale Genel Tebliğinin 43. maddesine göre değerlendirilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

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

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-4 Mali Hizmetler Bi-
rimi 2. Kat Satınalma adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da

gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istek-

liyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

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

vereceklerdir.

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

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Türkiye ile son yıllarda 
ikili ilişkilerle yakınlaşan
Macaristan, şimdi de 
gayrimenkul satışı ile 
gündeme geldi. Gurcan 
Invest kurucu ortağı
Bedrettin Gürcan’ın 
verdiği bilgiye göre
Türkler, Macaristan’ın
çeşitli bölgelerinde yer alan
köy evlerine ve yazlıklara
rağbet göstermeye başladı.
Fiyatları 10 ile 20 bin euro
arasında değişen evlerin,
vize kolaylığı da sağladığı
belirtildi

MACARISTAN’DAN
EV ALAN ALANA

VİZE

KOLAYLIĞI

VAR

Macaristan’ın gelişmiş ulaşım imkanlarına sahip köy evlerinin güvenli bir lokasyonda bulun-
ması nedeniyle tercih edildiğini belirten Gürcan, “Macaristan Orta Avrupa’nın tam kalbinde

kalan ve 7 farklı Avrupa ülkesine komşu bir ülke” dedi.

Macaristan’ın tercih sebeplerinden
birinin de Türkiye’nin popüler yazlık
beldelerine kıyasla hem yaşam hem
de tatil maliyeti bakımından çok daha
ucuz bulunması olduğunu kaydeden
Bedrettin Gürcan, “9,7 milyon nüfusu
ile gayri safi yurt içi hasılası kişi başı
24 bin 515 euro olan Macaristan’da
asgari ücret, son kayıtlara göre 495
euro, yani 4.194 Türk lirası. Temel gı-
daları içeren bir alışveriş ise yaklaşık
7,5 euroya yani 70 Türk lirasına denk
geliyor. Köy evlerinin bulunduğu böl-
gelerde bu maliyetlerin daha da düş-
tüğünü söylemek mümkün. Hal böyle
olunca Macaristan’da mülk sahibi
olmak, yaşamın ucuz oması bakımın-
dan da cazip geliyor. Üstelik 7 farklı
ülkeye sınırı olan ve diğer Avrupa ül-
keleriyle gelişmiş otoban ve tren ağı
olan Macaristan’dan pek çok ülke ko-
laylıkla ziyaret edilebilir. Bu açıdan
bakıldığında sadece Macaristan değil
Avrupa’nın en merkezi ülkelerinden
birinde gayrimenkul alım fırsatı sunu-
yoruz.” ifadelerini kullandı. 

AVRUPA’YA
GÖRE UCUZ

Ticaret  Bakanı 
Ruhsar Pekcan, "Danimarka

ile ülkemiz arasında hali
hazırda 2 milyar dolarlık bir
ticaret hacmi var. Amacımız

ilk etapta bu ikili ticareti 
dengeli olarak 5 milyar

dolarlık seviyeye çıkarmak" 
dedi

Danimarka’yla
ticaret artacak
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Kütahya'da market işleten Sefa Koyak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron'un İslam'ı ve Hz. Muhammed’i hedef alan sözlerini protesto etmek
amacıyla, raflarından Fransız ürünlerini indirip satmama kararı aldı

Cemalettin Mahalle-
si’nde market işleten Sefa
Koyak, Fransa’da Müslü-

manların maruz kaldığı saldırılar ve
Macron’un İslam’a yönelik
söylemleri sonrası ‘boykot’ kararı aldı.
Raflarında bulunan Fransız ürünlerini
indirerek iade eden Koyak, “Fransa’da
peygamber efendimize karşı yapılan
hakaret ve Cumhurbaşkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ın çağrısından dolayı
Fransız mallarını boykot kararı aldık.
Firma yetkililerini arayarak bu malları
iade alması için talepte bulunduk. Gelip
mallarını alıp götürecekler. Bu duyarlı-
lığı diğer esnaf arkadaşlarımızdan ve

vatandaşlarımızdan da bekliyoruz. Ka-
rınca misali bir şeyler yapmaya çalışı-
yoruz. İnşallah bunun karşılığı olur ve
Fransız mallarını tüm ülkede boyk-
otunu sağlayabiliriz” dedi. Markete
alışveriş için gelen Nurettin Yıldırım da
boykota destek verdiğini ifade ederek,
“Fransa’da peygamber efendimize ha-
karet edildi. Avrupa Müslümanlar zor
günler geçiriyor. Cumhurbaşkanımız
Fransız mallarının boykot edilmesini is-
tedi. Ben de bir vatandaş ve esnaf ola-
rak katılıyorum. Bundan sonra Fransız
mallarını evime almayacağım ve Fran-
sız mallarını kesinlikle kullanmayaca-
ğım” şeklinde konuştu.



C umhurbaşkanı ve AK Parti
Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, partisinin TBMM

Grup Toplantısı'nda, sözlerine geçtiği-
miz günlerde hayatını kaybeden AK
Parti İstanbul Milletvekili Markar
Esayan'a Allah'tan rahmet dileyerek
başladı. Rusya'nın, İdlib bölgesindeki
Suriye Milli Ordusu güçlerinin eğitim
merkezine yönelik saldırısının, böl-
gede kalıcı barış ve huzurun istenme-
diğinin işareti olduğunu ifade eden
Erdoğan, "Amerika'nın, Suriye'nin
Irak sınırı boyunca oluşturmaya çalış-
tığı yapının, yeni çatışmaların, acıla-
rın, trajedilerin habercisi olduğu da
açıktır. Suriye halkı, bölge dışından
gelen güçlerle onların güdümündeki
terör örgütlerinin ve rejimin strateji

oyunlarının bedelini ka-
nıyla, canıyla

ödüyor. Biz
bu riya-

kar-
lığa,

bu
hak-

sızlığa,
bu adaletsiz-

liğe seyirci kala-
mayız. Çünkü sınırlarımızın

hemen yanı başında yaşanan her ha-
disenin sancısını biz de hissediyoruz.
Hatay'daki olay bunun en son ve mü-
şahhas örneğidir. Suriye topraklarına
çöreklenen ama DEAŞ'la bizim kadar
mücadelesi olmayan güçler, artık bu
orta oyununu bir kenara bırakmalıdır.
Türkiye'nin gücü gerekiyorsa Suriye'yi
tüm terör örgütlerinden temizlemeye
yeterlidir. Ama biliyoruz ki Suriye üze-
rinde yapılan hesapların, ülke halkının
yaşadığı zulmü sona erdirmekle uzak-
tan yakından ilgisi yoktur. Bizim tek
gayemiz kendi güvenliğimizi sağla-
mak, Suriye halkının huzura ve esen-
liğe kavuşmasını sağlamaktır. Bunun

dışında kimsenin ne toprağında ne
petrolünde ne hakkında ne de huku-
kunda gözümüz bulunmuyor" dedi. 

Sorumluluğumuz ağır

Bir asırdır emperyalistlerin oyun sa-
hası haline dönüşen bu kadim coğraf-
yanın artık içine sokulduğu
cendereden kurtulma vaktinin geldiği-
nin altını çizen Erdoğan, "İnşallah bu
kutlu çıkışın en büyük destekçisi de
Türkiye olacaktır. Suriye'yi dilim dilim
bölme çabalarına karşı ortaya koydu-
ğumuz tavır bunun içindir. Libya'nın
geleceğini kukla darbeciler eliyle ka-
rartma girişimlerinin önünü kesme-
miz bunun içindir. İşgal altındaki
Azerbaycan topraklarının kurtarılma
mücadelesine verdiğimiz destek
bunun içindir. Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'nin ve ülkemizin Doğu
Akdeniz'deki haklarını savunma ka-
rarlılığımız bunun içindir. Siyasi, eko-
nomik, kültürel ve askeri gücümüzü
artırmaya, kendimiz yanında kardeşle-
rimize ve dostlarımıza destek olmak
için de ihtiyacımız bulunuyor. Velhasıl
sorumluluğumuz ağırdır. AK Parti
olarak Meclis grubumuzla, genel mer-
kezimizle, teşkilatımızla, belediyeleri-
mizle bu şuur etrafında çalışmak
mecburiyetindeyiz. Kabinemiz de aynı
anlayışla gece gündüz çalışıyor. İnşal-
lah ülkemizi hedeflerine ulaştırarak,
halkımızın güvenine layık olacağız"
diye konuştu. 

Yeni bir gelecek kurduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın
Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl
dönümüne ulaşılacağına işaret ede-
rek, "Milletimizin Cumhuriyet Bayra-
mı'nı şimdiden tebrik ediyorum.
Geçtiğimiz asrın başlarında Balkan-
lardan Kafkaslara, Karadeniz'den
Kuzey Afrika'ya kadar uzanan geniş
bir coğrafyada saldırıya uğrayan dev-
letimize, Anadolu toprakları bile çok
görülmüştü. Bugünkü topraklarımızı
parça parça bölerek paylaşmayı, mil-
letimizi Anadolu'da esir haline getir-
meyi ve hatta tümden tasfiye etmeyi
planlayanların hesaplarını, İstiklal
Harbimizle bozmuştuk. Dönemin
şartlarında razı olabileceğimizin asga-
risini oluşturan, Misakımilli'nin bile
gerisindeki bugünkü sınırlarımızda,
kendimize yeni bir gelecek kurduk.
Milli iradenin üstünlüğü ilkesi üzerine

inşa edilen Cumhuriyetimiz, işte bu
geleceğin sembolüdür" değerlendir-
mesinde bulundu.

Bu pazarda size yem yok

Peygamberimiz ve kendisi hakkında
çirkin paylaşımlar yapan Fransız
Charlıe Hebdo dergisine tepki göste-
ren Erdoğan, "Fransa'da Peygamber
Efendimiz ile çıkan çirkin ve ahlak
yoksunu karikatürleri yayınlayan der-
ginin şimdi de kapaktan yayımladığı
karikatürle şahsımı hedef aldığını duy-
dum. Bu tür ahlaksız yayınlara ne
yaptığını görmek amacıyla da olsa iti-
bar etmeyi dahi zul kabul ettiğim için
karikatüre bakmadım. Benim Pey-
gamberime hakaret eden bu namus-
suzlarla ilgili benim herhangi bir şey
söylememe de gerek yok zaten. Üzün-
tüm ve öfkem şahsıma yapılan iğrenç
saldırıdan değil, aynı mecranın canı-
mızdan aziz bildiğimiz Peygamber
Efendimize yönelik terbiyesizliklerin
kaynağı olmasıdır. Hedefin şahsım
değil, savunduğumuz değerler oldu-
ğunu biliyoruz. Ülkemizde de bunla-
rın uzantılarının olduğunu biliyor ve
görüyoruz. Hatta bu parlemento al-
tında olanlar olduğunu da biliyoruz.
Aile mefumunu bir kenara koymak
suretiyle bu tür saldırının içinde olan-
ları da biliyoruz. Böyle zamanlarda
yekvücut olmak gerekirken hâlâ bun-
lar buralardan oy devşireceklerini
zannediyorlar. Bu pazarda size yem
yok" eleştirisinde bulundu. 

Görüşmeyi anlattı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında
yaşanan savaşa değinen Erdoğan,
"Putin ile buradaki süreci etraflıca ele
aldık. Artık bu işe Kafkaslarda son ve-
relim dedik. İstersen bu işi birlikte çö-
zeriz. Siz Paşinyan ile görüşmeleri
yapın, ben İlham kardeşimle görüş-
meleri yapayım ve bu işe artık tatlı bir
yere bağlayalım. Heyetinizi gönderin,
heyetimizle görüşmeler yapalım. Ama
bu işi çözecek miyiz, çözmeyecek
miyiz? Daha önce de 5+1 kendileriyle
görüştük. Samimi bir adım atacaksak
atalım. Bu işi bitirmek durumundayız.
Biz samimiyiz. Ben sizin de samimi
olduğunuza inanıyorum. İnşallah
bunu neticelendiririz. Kırmızı çizgile-
rimiz aşıldığında kimse kusura bak-
masın babamızın oğlu olsa gözümüz
görmez" didye konuştu. 

Konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle
eleştiren Erdoğan, "Dün Bay Kemal eşimle ilgili bazı laf-
lar etti. Sende zerre kadar yürek varsa sen benimle ilgili
konuş, eşimle ilgili konuşma. Sen ne biçim siyasetçisin
ya? Sana siyasetçi demek için sokaktan binlerce şahit
getirmek lazım. Sende o yürek varsa kalkarsın, siyaset-
çiysen benimle ilgili, siyasetçi arkadaşlarımla ilgili
konuş. Biliyorsun ki onlar seni paçavraya çevirirler. Ya-
kılacak çantalar arıyorsan sizde çok. Yanınızda beyaz
Türkler çok. Onların yakacağı çantalar da vardır, o ayrı
konu. Zeka yoksunu bir adamsın. Airbus'ları satmamızı
istiyorsun. Onunla bunun ne alakası var? Birisi stratejik
bir ürün ve bu sadece Fransa'nın da değil, zavallı, bunun
ortakları arasında İngilizi var, İtalyan'ı var, Alman'ı var...
Bundan bile senin haberin yok yahu! Bu kadar zavallısın.
CHP'ye gönül veren kardeşlerime diyorum ki iyi tanıyın
bu adamı. Ülke için maalesef bu bir sıkıntı" ifadelereini
kullandı. 

SEN ZAVALLISIN!

Yaşananların Avrupa'nın yeniden barbarlık dönemine gi-
dişinin işareti olduğunu savunan Erdoğan, "Fransa ve
genel olarak Avrupa, Macron ve onunla aynı zihniyeti ta-
şıyanların nefret tohumları saçan politikalarını haketmi-
yor. Biz son nefesimizi verdiğimiz gün değil, asıl bu
saldırılar karşısında sessiz kaldığımız mukabelede bulu-
namadığımız gün öldük demektir. Şimdi buradan ben
Batı'ya sesleniyorum; yahu siz değil misiniz Ruanda'da
yüz binlerce insanı katleden? Milyonlarca Cezayirliyi
katleden... Siz değil misiniz Afrika'nın her ülkesine sa-
dece elmas, fosfat, altın var diye giren ve insanları kat-
leden? Ya siz katilsiniz katil! Bugün hâlâ aynı şeylerin
arayışı içerisindesiniz. Lübnan'a gidiyorsunuz. Ne işin
var yahu senin Lübnan'da? Lübnan'da bir felaket yaşa-
nıyor ve istikamet vermeye gidiyor. Ne oldu, aradığını
buldun mu orada? Bulamadın. Niye? Kovdular seni kov-
dular. Vaka bu. Tanındıkça bunlar her yerden kovulacak.
Adeta Haçlı seferlerini tekrar başlatmak istiyorlar. Haçlı
Seferlerinden itibaren Avrupa üzerinden gelen fitne ve
kin tohumları bu topraklara düşmeye başlamış, işte o
vakit huzur bozulmuştur.  Biz sadece dışardan ve içer-
den maruz kaldığımız saldırılara kendimizi savunduk.
Tehcir ve mübadele gibi hadiseler Batılı güçlerin toprak-
larımızda sergiledikleri oyunların acı sonuçlarıdır" dedi. 

SiZ KATiLSiNiZ KATiL!
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İ nkılâp fikri Mustafa Kemal Atatürk’ün zihninde
daha öğrencilik yıllarında oluşmaya başlamıştır.
Buradan yola çıkarak Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun yerine bir cumhuriyet kurma düşüncesini git-
tiği her yere götüren Mustafa Kemal, bazen bu
düşüncelerinden “Cumhuriyet” adını anmadan yakın
çevresine dolaylı da olsa bahsetmiştir.  Daha 1905 yı-
lında topçu stajı için Şam’a gitmeden önce Beyrut’ta
yakın çevresine “Dava yıkılmak üzere olan impara-
torluktan, önce bir Türk devleti çıkarmaktır” diyerek
bir Türk devleti kurulmasının gereğini Cumhuriyet’in
ilanından 18 yıl önce vurgulamıştır.  Mustafa Ke-
mal’in yakın arkadaşlarından Kazım Özalp, Sela-
nik’te geçen bir konuşmayı şu şekilde anlatır;
“Mustafa Kemal ileride devlet kuracağız derdi. Seni
harbiye nazırı yapacağım derdi bana. İzzeddin Çalış-
lar’a ‘Sen, erkân-ı harbiye-i umumiye reisi olacaksın’
derdi. Selanik’ten arkadaşı olan Nuri Conker’e de
‘Sen, iyi vali olursun’ derdi, gülüşürdük. Nuri Bey so-
rardı: ‘Bizim ne olacağımızı anladık. Peki ya sen ne
olacaksın?’ ‘Sizi tayin eden ne olursa o olacağım’
derdi. Yine Selanik’te askerî bir kulüpte yanında bu-
lunan arkadaşlarına, “İnkılâbı, ikmal etmek lazımdır.
Biz bunu yapabiliriz. Ben bunu yapacağım. Evet, in-
kılâp yapacağız. Bugüne kadar yapılan inkılâp kâfi
sayılmaz. Fazlasını yapacağız.” Devlet hizmetleri
veren arkadaşları Mustafa Kemal’e; “Bütün bu işle-
rin içinde sen ne olacaksın?” diye sorduklarında on-
lara şu cevabı verir: “Ben de bu sözleri o makamlara
koyabilen olacağım.” Mustafa Kemal ileride yapmayı
planladığı devrimleri yakın çevresine fısıldasa da hü-
kümet şekli hakkında tek kelime söylememiştir, onu
bir sır olarak yüreğinde taşımıştır, tâ ki 1919 yılına
kadar…

12 Haziran 1919’da Amasya genelgesi yayınlan-
mış, “Milletin istiklâlini yine milletin azim ve kararı-
nın kurtaracağı” ilan edilmiştir. Erzurum’a
geçmeden önce 7-8 Temmuz gecesi sabaha karşı
Mazhar Müfit ve Süreyya Beylerle yaptığı görüş-
mede, konuşmaya başlamadan önce bir şart ileri
sürer; “Defterin bu yaprağı kimseye gösterilmeyecek;
görüşme, sonuna kadar mahrem kalacak, bir ben, bir
Süreyya, bir de sen bileceksin. Şartım budur” der ve
devam eder; “Zaferden sonra şekli hükûmet cumhuri-
yet olacaktır. Bunu size daha önce de bir sualiniz ne-
deniyle söylemiştim. Bu bir. İki; padişah ve hanedan
için zamanı gelince gereken işlem yapılacaktır. Üç;
tesettür kalkacaktır. Dört; fes kalkacak, medeni mil-
letler gibi şapka giyilecektir.” Bu anda kalemi elinden
düşüren Mazhar Müfit Kansu, Mustafa Kemal’e ba-
karak: “Darılma ama Paşam sizin de hayalperest ta-
rafınız var” der. Mustafa Kemal: “Bunu zaman
belirler” diye cevaplandırır. Sen yaz der; “Beş; Latin
harfleri kabul edilecek.” Mazhar Müfit Kansu;
“Paşam kâfi, kâfi, cumhuriyet ilanını muvaffak ola-
lım da üst tarafı yeter” diyerek yanlarından ayrılır.
Mustafa Kemal o kıymetli sırrını iki yakın arkada-
şıyla paylaşmış ancak arkadaşları bile Cumhuriyet’in
kurulmasına ihtimal vermemiştir.

Cumhuriyet düşüncesi öyle bir anda ortaya çıkmış
değildir. Mustafa Kemal, asla “ben yaptım oldu” zih-
niyetiyle hareket etmeyen, öngörüleri onlarca yıl son-
rasına kadar uzanan, âdeta ufkun ötesini gören bir
asker ve siyaset adamıydı. Hürriyet ve istiklâl aşkı ile
çarpan devrimci yüreğinde cumhuriyet sevdasını yıl-
larca gizli bir sır olarak büyütmüş, adeta bir dantel
gibi ilmek ilmek işleyerek, her safhasını büyük bir ti-
tizlikle planlayarak olgunlaştırmış ve zamanı geldi-
ğinde de kararlılıkla uygulamaya koymuştur; “Yarın
Cumhuriyet ilan edeceğiz.”

Yıllar önce öngördüğü gibi 29 Ekim 1923 
tarihinde Cumhuriyet ilân edilir. Bağımsız Türkiye
Cumhuriyeti Devleti, dünyadaki saygın ve onurlu 
yerini alır. 

Ölmez bu vatan farz-ı muhal ölse de hatta
Çekmez kürenin sırtı o tabut-u cesimi.*

“Bağımsızlık benim karakterimdir” diyen 20.
Yüzyılın bu en büyük devrimcisinin sarsılmaz temel-
ler üzerine inşa ettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti
bugün 97 yaşında. Basiretsiz ve çapsız siyasilerin
elinde çok yara bere aldı… Kavramları ve kurumları
delik deşik edildi ama yıkılmadı, yıkamadılar, yıka-
mayacaklar… Çünkü o, bir anda ortaya çıkan ve sı-
nırları emperyalist devletler tarafından cetvelle
çizilen suni devletçiklerden değildi. O, binlerce yıllık
tarihe sahip bir milletin, Türk’ün, Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’ydi. Sınırları kanla çizilmişti. Toprağının
her zerresi şehitlerin kanıyla sulanmış bir mübarek
vatan toprağının üzerinde kurulmuştu. Bir büyük dev-
rimci ve silah arkadaşları, şehitler, gaziler ve halk,
Türk halkı kurmuştu. 

Cumhuriyet’imizin 97. kuruluş yılı kutlu olsun.
100. yılı için ham hayal kuranlar, hiç heveslenmesin,
yıkılmaz! Al kanlarla bezenmiş ay yıldızlı bayrağı
sönmez!

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına, tüm şehit ve
gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatan size
minnettardır.  

*Ceyhun Atıf Kansu

Atatürk ve Cumhuriyet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Charlie Hebdo dergisinin çirkin karikatürü hakkında “Benim Peygamberime
hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe gerek yok. Üzüntüm ve öfkem

şahsıma yapılan iğrenç saldırıdan değil, canımızdan aziz bildiğimiz Peygamber Efendimize yönelik 
terbiyesizliklerin kaynağı olmasıdır” dedi. Erdoğan, Azerbaycan-Ermenistan konusunda Putin ile yaptığı

görüşmeyi de anlattı ve “Kırmızı çizgimiz aşılırsa gözümüz babamızın oğlunu görmez dedik” dedi

KIRMIZI CIZGIYI
SAKIN ASMAYIN!

Artık bu ergen tavırdan vazgeç
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Fransa ile yaşanan gerilimle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üslubunu
eleştirdi. Akşener, "Türk dış politikasını, egona meze yapmaktan artık vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen tavırlı
liderlerine, hak ettikleri cevabı, aynı ergen tavırla değil, devlet adamlığıyla ver" dedi

İYİ Partİ lideri Meral Akşener,
TBMM’de partisinin grup top-
lantısında konuştu. Gündeme

ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşe-
ner, yarın (bugün) Cumhuriyetin
97'nci yıl dönümünün kutlanacağını
anımsatarak, “Yani, Türk milletinin
şeref gününü kutlayacağız. Bizler bu
şerefi, evlerimizde, ailelerimizle, sev-
diklerimizle kutlayacağız. Bizler bu şe-
refi, iş yerlerimizde çalışma
arkadaşlarımızla kutlayacağız. Bizler bu
şerefi, sosyal medyada dostlarımızla kutla-
yacağız. Bizler bu şerefi, fırsat bulduğu-
muz her yerde, milletçe tek yürek
olarak kutlayacağız. Ata-
türk gerçeğini, Cumhu-
riyet gerçeğini, tam
bağımsız Türkiye
gerçeğini, şerefle ya-
şamaya devam ede-
ceğiz” dedi.

Batı'dan da iyi
biliyoruz

"İnançlar kadar,
inanç hürriyeti
kadar, inançlara
saygı da kıy-
metlidir. Çünkü

dünya saygıyla güzelleşir. Hele o saygının
muhatabı, Rabbimizin elçileriyse, bu çok

daha kıymetlidir.
Maalesef bugün,

bütün dünyada,
gerçek gündem
ile muktedirle-
rin gerçeklikleri
arasında,
büyük bir

makas var"
diyen Akşener,
"Hangi ülkede işler
kötüye gitse, hemen

bir günah keçisi bu-
lunup, her şey ona

yükleniyor. İslam düşman-
lığı da, yabancı düşman-

lığı da, bunun en
yaygın örneklerin-

den. Saygısız ve
düşmanca bir

dil ile söyle-
nen yalan-
lar,
vatandaş-
ları oyala-
manın en

popüler
yolu. Biz

bunu, ülkemizden de iyi biliyoruz, Batı'dan
da iyi biliyoruz. Milli çıkarlardan önce, kendi
şahsi çıkarları üzerinden siyaset yapanları,
ülkemizde de görüyoruz, Batı'da da görüyo-
ruz. Nefretten beslenen siyasetçilerin, Dün-
ya'ya verdikleri zararı, tüm Dünya
milletleriyle beraber, biz de yaşıyoruz" diye
konuştu. 

Macron'a destek çıktın!

"Kendi iktidarını kurtarmak için, Peygambe-
rimize hakaret etmeyi, Müslümanlara haka-
ret etmeyi mübah gören, Emmanuel
Macron'u, ve onun temsil ettiği bu barbar
zihniyeti kınıyorum. Ne var ki, bizim kına-
mak ve kınanmaktan öte dertlerimiz var"
sözleriyle Fransa'yı kınayan Akşener, "Dünya
da yansa, vatandaşımızın derdini öncelemek
zorundayız. Kınamakla kalmayıp, ülkemizi
güçlü, vatandaşımızı müreffeh kılmalıyız ki;
Macron gibiler böyle densizlikleri yapmadan
önce 40 kere düşünsünler! Türkiye'nin ka-
rakteri, bize saygısızlık yapana hakaret
etmek değil, bize saygısızlık yapanı pişman
etmektir. Ama bu, lafla olmaz. Ağız dalaşına
girmek, güçsüzlerin, acizlerin başvurduğu
bir yoldur. Güçlü olan, ağız dalaşına girmez.
Güçlü olan, “Ey Fransa, Ey Amerika, Ey İs-
rail” deyip, perde arkasında al gülüm, ver
gülüm yapmaz. Güçlü olan, vatandaşını

boykota çağırıp, kendi işini milletine yıkmaz.
Güçlü olan, gerekeni yapar. Ama güçlü
olmak için, akıllı bir dış politika yürütmek
gerekir. Güçlü olmak için, üreten, sağlam bir
ekonomiye sahip olmak gerekir.
Güçlü olmak için, memlekette demokrasiyi,
hukuku ve adaleti hakim kılmak gerekir. Ha-
karete karşı, daha büyük bir hakaretle cevap
verirseniz, Macron'un Fransız kamuoyun-
daki gücünü artırırsınız. O nedenle Sayın
Erdoğan'a sesleniyorum; Takındığın bu ta-
vırla, Macron'u pişman etmedin, bilakis
Macron'a destek çıktın. Türk dış politi-
kasını, egona meze yapmaktan artık
vazgeç. Yabancı ülkelerin ergen
tavırlı liderlerine, hak ettikleri
cevabı, aynı ergen tavırla
değil, devlet adamlığıyla
ver. Bulunduğun ma-
kama yakışan da, ül-
kenin menfaatine
olan da budur"
eleştirisinde
bulundu. 

FAKİRLİĞİN BİR İTİRAF BELGESİ
Ülke yönetiminde

aklın vazgeçilmez ol-
duğunu belirten Akşe-

ner, "Yaşadığımız zorluklar
karşısında, aklımızı kullana-

mazsak, düze çıkmamız mümkün
olmaz. Ülkemizin ve milletimizin gele-

ceğini etkileyecek, bir bütçe dönemine
daha girdik. İşte o sözünü ettiğim akla, bu-

günlerde çok daha fazla ihtiyacımız var. Ne var
ki, iktidarın hazırladığı bütçede akıl var mı, işte orası

koca bir muamma… Şöyle özetleyeyim: 2021 bütçesi,

iktidarın 2023 hedeflerini, 2053'e erteliyor. Yani bugünün so-
runlarını gidermiyor, dertli vatandaşımıza, 30 yıl sonrasının
hayallerini pazarlıyor. 2021 yılı bütçesinin ve üzerine oturduğu
Yeni Ekonomi Programı'nın, bir vizyonu olmadığı gibi, ülkemiz
için çizdiği bir yön de yok. Ana hatlarından anlıyoruz ki; Bu
bütçe, Türkiye'nin fakirleştiğinin itiraf belgesidir. Bu bütçe, Tür-
kiye'nin, aynı 1990'lı yıllarda olduğu gibi, yeniden “bütçe
açığı – borçlanma – faiz sarmalına” girdiğini söylüyor. Bu
bütçede, kişi başı milli gelir, 14 yıl öncesine dönüyor. Bu büt-
çede, yatırımların oranı 2002'nin bile altına düşüyor. Yani bu
bütçe, milletin derdini çözecek bir hizmet bütçesi değil, bir ça-
resizlik bütçesidir" ifadelerini kullandı. 
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Yüzyıla sığmayan lider

D ünya, Atatürk'ü yeniden keşfediyor. 
Almanya’da 52 yıldır çıkan Alman Damals
isimli tarih dergisi, Ekim 2020 sayısının

yarısını Atatürk’e ayırdı. Uluslararası History Life
dergisinden sonra, "Çağdaş Türkiye’nin kurucusu"
başlığı ile kapak yapılan Atatürk’e özel hazırlanan
dergide 30’dan fazla sayfaya yer verildi. Derginin
Yayın Yönetmeni Atatürk için muhteşem bir tanım-
lama yaparak "Nefes kesici hızla ülkeyi değiştiren
bir devrimci" olarak tanımladı. Giriş yazısı hariç beş
bölümden oluşan her bir bölümünü Almanya’daki
ünlü Türkolog ve tarihçilerin yazdığı ‘’Atatürk Özel
Sayısı"nda ayrıca yüzyıl önceden yüzyıl sonrasını
gören bakış açısıyla bugünün değerlendirilmesi de
yapıldı.  

Derginin kapağında Atatürk'ün kalpaklı bir 
fotoğrafı ve, “Atatürk, modern Türkiye'nin kuru-
cusu” başlığı yer alıyor. Yayın Yönetmeni Stefan
Bergmann, “Ata'nın temposu” başlıklı yazısında,
yıkılan ve dağılan Osmanlı İmparatorluğu'ndan
modern Türkiye'yi doğuran Mustafa Kemal 
Atatürk'ün mücadelesini kaleme almış.

Bergmann, ‘Atatürk, hızla ülkesine reform 
getirdi. Din ve devlet işlerini ayırdı, hukukta, 
giyim- kuşamda ve ekonomide batı standartlarını
getirdi. Latin alfabesini kabul etti” dedi.

Derginin 14.sayfasında, ‘Birisi tümü için… 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması monarşinin 
yıkılması demektir. Artık bir sultan yok. Atatürk
artık ülkenin cumhurbaşkanı oldu.’ yazıyor. Derginin

16. sayfasında
‘’Mustafa Kemal
ve Boğaz’ın hasta
adamı” başlığı
ile, Osmanlı'nın
son yüzyılını,
Mustafa Kemal'in
doğumunu ve ba-
tının Osmanlı'yı
nasıl paylaştığını
anlatıyor. Dergi-
nin tamamı 
muhteşem bir 
Atatürk arşivi.

Bergmann 
makalesinde;
Batı, Osmanlı'ya 

yenilgisinden sonra Sevr anlaşmasını dayatmıştı.
Mustafa Kemal, “yüreğini ortaya koyup” Yunan
işgal ordusunun karşısına çıktı ve orduları yenip
1923'te Lozan anlaşmasını imzaladı ve bugünkü
Türkiye'nin sınırlarını garanti altına aldı. Ülkeyi
boydan boya yeniden yapılandırma, toplumu yeniden
ayağa kaldırma onun en büyük amacı oldu. Biz
onunla birlikte yol alanları ve karşıtlarını da yazdık.
Son olarak da, Atatürk'ten bugün ne kaldığını 
irdeledik” ifadesini kullandı.

Ölümünden 82 yıl sonra bir Alman dergisine
kapak olup haber olmayı başaran dünyanın tanıdığı
bir lidere sahibiz. Üstünden neredeyse bir yüzyıl 
geçmesine rağmen gelecek yüzyıllara ışık tutan fikir,
düşünce ve sözlerinin hala geçerliliğini koruduğu 
evrensel bir liderin açtığı yolda ilerliyoruz.

Yokluk ve yoksulluğun içinde imkansızlıklar
ülkesinin umudu olup dünyaya kafa tutatacak güç ve
iradeye sahip bir liderin evlatları, torunlarıyız.
Başka bir sebepten dünya bizi kıskanıyor mudur bi-
linmez ama dünya milletleri tarafından üstünden 97
yıl geçmesine rağmen dergilere kapak olup ‘Nefes 
kesici hızla ülkeyi değiştiren bir devrimci’ olarak 
adlandırılan Atatürk’e sahip olduğumuz için 
dünyanın bizi kıskandığı kesin!

İlkeli Söz; ‘Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir
kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun.’ 

Mustafa Kemal Atatürk
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L aleli Camii'nin avizesine takılan
tasarruflu ampuller, yapının esteti-
ğine uymaması nedeniyle sosyal

medyada tartışma konusu oldu. Ünlü Ta-
rihçi Prof. İlber Ortaylı da, sosyal medya
hesabından tarihi Laleli Camii'nin avize-
lerinin fotoğrafını paylaşarak tepki gös-
terdi. Vakıflar Genel Müdürlüğü,
ampullerin değiştirilmesi için çalışma
başlattı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan
Ersoy, camide incelemelerde bulunarak
çalışmalardaki son durum ile ilgili bilgi
verdi. Ersoy, "Ampuller değiştirildi. Bir
kısmı da değiştirilecek fakat ampullerin
fanuslarının üst kısmında kapakları var.
Elimizde yok, onları imal ettirmeye çalışı-
yoruz. Onlar yapıldığında, fanusun üs-
tünde daha emniyetli bir sistem oluşacak
ve ampuller oynamayacak, sağa sola kay-
mayacak, net bir görüntü alacağız. Böy-
lece homojen aydınlatma sistemine
kavuşmuş olacak camii" diye konuştu.

3 türlü ölçüm yapıldı

Burhan Ersoy, "17 Ekim tarihinde sosyal
medyaya bu konu paylaşıldı. Ben de o
gün İstanbul'daydım. İstanbul'da geldim
yerinde baktım. Fakat medyadaki tar-
tışma farklı boyutlarda gelişti. Ben tabii
Vakıflar Genel Müdürü olarak sorumlu-
luğum gereği geldim buraya. Genel mü-
dürlük olarak ne yapabiliriz düşüncesiyle
geldik, yerinde gördük. Yerindelik ilkesine
sadık kalarak geldim. Camide aydınlat-
mayla ilgili bir ölçüm yaptırdık geçen
hafta. 3 türlü ölçüm yapıldı. Avizenin al-
tında, yanından 4 metre mesafelik
alanda, bir de ayrıca diğer 3 tane kasnak
avizeleri de yaktırmak suretiyle genel bir

aydınlatma ölçümü yaptık. Yaparken de,
acaba fazla bir aydınlatma mı var dedik.
Biliyorsunuz, camilerde homojen aydın-
latma sistemi çok önemlidir.  Yani rahat-
sız etmeyecek, çünkü binanın estetiği
aydınlatma ile kapatılmamalı. Zaten bina
estetik bir bina" dedi.

Çok fazla mesaj aldım

Laleli Camii'nin İstanbul'un göbeğinde,

turistlerin en çok ziyaret ettiği mekanlar-
dan biri olması yönüyle de önemli oldu-
ğunu vurgulayan Ersoy, şöyle devam etti;
"Geldim, baktım. Arkadaşlar çalışmalarını
yaptılar. En kısa zamanda aydınlatma ile
ilgili problem çözülecek. Ampul üreticisi
olan arkadaşlardan çok mesaj aldım. Bize
bir görev düşüyorsa emrinizdeyiz dediler.
Bu da bizim Türk insanının ibadethane-
lere ne kadar ilgili ve alakalı olduğunu gös-

teriyor. Bu da beni son derece mutlu edi-
yor. Türkiye'de 5 bin 400 tane tarihi eseri
restore ettik. 18 bin 900 tane tescilli bina-
mız var. Bunların her birinin restorasyonu
ile uğraşıyoruz. Çok meşakkatli bir iş,
genel müdürlük olarak da bu hizmetlerden
ben memnunum. Ama tabii sosyal med-
yada bu tür şeyler gündeme getirilip Vakıf-
lar Genel Müdürlüğü ile ilgili hakaretamiz
tabirler kullanılması beni üzüyor." DHA

İLKELİ KÖŞE

İlke DUYAN

ilkeduyan@gmail.comLaleli Camii'nin avizesine,
yapının estetiğine uymayan

tasarruflu ampullerin takılması,
sosyal medyada tartışmalara

neden olmuştu. Tartışmalar üz-
erine Vakıflar Genel Müdürlüğü
camide çalışma başlattı. Camide

incelemede bulunan Vakıflar
Genel Müdürü Burhan Ersoy,

"Ampuller değiştirildi. Elimizde
yok, onları imal ettirmeye

çalışıyoruz" dedi.

AMPULLER
DEGISTIRILDI

Cumhuriyet’in 
İstiklal Yolculuğu
Beyoğlu Belediyesi, Cumhuriyetin 97. yıldönümü kutlamaları kapsamında
“Cumhuriyet’in İstiklal Yolculuğu” sergisine ev sahipliği yaptı. Sergide,
Cumhuriyete uzanan destansı yolculuğun karelere yansıyan hatıraları yer aldı

beyoğlu Belediyesi, 29
Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları kapsa-

mında İstiklal Caddesi ve Galata
Köprüsü’nde fotoğraf sergisi
açtı.“Cumhuriyet’in İstiklal Yolcu-
luğu” adlı sergilerde, Cumhuriyete
uzanan destansı yolculuğun fotoğ-
raf karelerine ve belgelere yansıyan
hatıraları yad edildi. Sergiye, Be-
yoğlu Kaymakamı Mustafa Demi-
relli ve Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız katıldı.

Bize armağan edildi

Sergide konuşan Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bir mil-
let olarak bize bir cumhuriyet arma-
ğan edildi. Cumhuriyet Bayramını
kardeşçe kutlamanın büyük heye-
canı içerisindeyiz. Bu vesileyle başta
Gazi Mustafa Kemal Atatürk
olmak üzere tüm şehitlerimizi gazi-
lerimizi rahmetle anıyorum. Bizlere
emanet bıraktıkları cumhuriyete bu
aziz devlete sonuna kadar sahip çı-
kacağız. İstiklal Caddesi’nin kurtu-
luş savaşında ayrı bir yeri var.
Savaşın sonunda bu caddeye istik-

lal ismi veriliyor. Beyoğlu Belediyesi
olarak İstiklal Caddesi’nde Kurtu-
luş Savaşını anlatan sergiyle vatan-
daşımızı buluşturuyoruz” dedi.
Sergiye katılan Beyoğlu Kayma-
kamı Mustafa Demirelli ise "Bun-
dan 97 yıl önce yaşanan aynı
gururun bugün de yaşamanın se-

vincini hep beraber idrak ediyoruz.
İstiklal Caddesi Kurtuluş Savaşı
için önemli bir cadde.  Türk Milleti-
nin Cumhuriyet Bayramını tebrik
ediyorum. Bizden sonraki nesillere
de Cumhuriyet Bayramını ulaştıra-
cağımıza söz veriyorum" ifadelerini
kullandı. DHA

11 TIR’lık insani
yardım konvoyu

türk Kızılay'ı tarafından İstanbul'dan
gıda kolisi, battaniye, cerrahi maske,
ayakkabı, oyuncak, kışlık kıyafet, hijyen

malzemeleri yüklü tam 11 TIR Azerbaycan'a gön-
derilecek. Bugün Türk Kızılay Marmara Bölge
Afet Yönetim Merkezi'nden yola çıkan 11 TIR
yaklaşık 5 günlük yolculuğun sonunda Azerbay-
can'a ulaşacak.

Yardımlar devam edecek

Azerbaycan'a gitmek üzere yolan çıkan konvoyu
uğurlayan Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İs-
mail Hakkı Turunç, burada yaptığı konuşmasında,
"Öncelikle temennimiz yıllardır işgal altında olan
Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuş-
ması, oradaki mağdur edilen insanların tekrar
normal hayata dönmeleri. Uzun yıllardır devam
eden bu sıkıntı sadece oradaki Azerbaycan halkını
değil, Türk milletini de çok derinden yaralamıştır.
Başlayan özgürlük mücadelesi, toprakların yeni-
den azadı bizi de sevindirdi. Kardeşlik vazifesi
olarak elimizden gelen ve onların da ihtiyaç duy-
duğu milletimiz tarafından toplanan malzemeleri
buradan gönderiyoruz. 11 TIR'ın içerisinde de
gıda, giyim, temizlik malzemeleri var. Bu devam
edecek" ifadelerini kullandı. DHA

sultan 2'inci Abdülha-
mid Han Türbesi
önünde toplan bir grup,

İslam karşıtı söylemleri nedeniyle
Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron'u protesto etti. Fa-
tih'teki Sultan 2.Abdülhamid Han
Türbesi önünde Yeniden Refah
Partisi tarafından yapılan çağrı
üzerine saat 20.30'da toplanan
grup, sloganlar atıp tekbirler ge-
tirdi. İslam karşıtı söylemleri nede-
niyle Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'u protesto

eden grup adına partinin İstanbul
İl Gençlik Kolları Başkanı Recep
Erol açıklama yaptı. Açıklamada,
"İslam karşıtı söylemleriyle son
haftalarda sabrımızı taşma nokta-
sına getiren ve Müslümanlarla
uzaktan yakından alakası olmayan
yakıştırmaları talihsiz bir şekilde
sarf eden Fransa Cumhurbaşkanı
söylemlerine ve İslam karşıtı ey-
lemlerine devam ettiği sürece bura-
dan Yeniden Refah Partisi olarak
sesleniyoruz: Bizler Müslümanlar
olarak, Hristiyan ve Yahudi vatan-

daşlarımız ile barış içerisinde yaşa-
yan bir milletiz. Cumhurbaşkanla-
rının görevi halkı kışkırtmak değil,
barış içerisinde yaşamalarını sağla-
maktır. Fransız milletinin, bir avuç
marjinal azınlığı dışında Macron
gibi düşünmediğini biliyoruz ve ilk
önce Fransız milletine buradan
sesleniyoruz: Üst akıldan aldığı
emirle medeniyetler çatışmasının
islamofobi ayağını oluşturmaya
çalışan kukla Macron'u durdur-
mak tüm insanlığın ortak vazifesi-
dir" ifadelerine yer verildi. DHA

Macron’u durdurun!Macron’u durdurun!Macron’u durdurun!Macron’u durdurun!Macron’u durdurun!Macron’u durdurun!
İstanbul Valisi Ali Yerli-
kaya, 75 yıl sonra 30 Ekim
Cuma günü ibadete açıla-

cak Kariye Camii'nde incelemelerde
bulundu. Yaptığı incelemelerin ardın-
dan Vali Yerlikaya, sürekli Kariye Ca-
mii'nin önünde beklediği ifade edilen
"Benek" isimli köpeği sevdi. Yerlikaya,
"Çok akıllıymış bu Benek, ama maske-
sini takmamış" diyerek espri yaptı.
Daha sonra Yerlikaya bir süre, "Nalan"
isimli kediyi de sevdi ve her zaman
sahip çıkacaklarını söyledi.

Vali Yerlikaya 
Benek'i çok sevdi
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Sergey Lavrov karantinaya girdi
rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov’un koronavirüs (Covid-19) testi
pozitif çıkan bir kişiyle temasta bu-

lunduğu ve bu nedenle karantinaya girdiği du-

yuruldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan
açıklamada, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un
koronavirüs testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa
girdiği ve ardından kendisini tedbir amaçlı ka-

rantinaya aldığı belirtildi. Lavrov’un kimle te-
masta olduğu açıklanmazken; sağlık durumu-
nun iyi olduğu ifade edildi. Lavrov, 26 Ekim’de
Yunanistan ziyaretinden Rusya’ya dönmüştü.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Avrupa ve Fransa'nın kardeşlik,
refah ve barış iddiasında olduklarını belirterek, "Fransa ve
Avrupa bu konuda doğru söylüyorsa Müslümanların iç işlerine
müdahale etmekten vazgeçsin. Kendi işine baksın" dedi

IRAN’DAN MACRON’A:
SEN KENDI ISINE BAK

Macron öfkesi!
Bangladeş’İn başkenti Dakka'da so-
kaklara çıkan yaklaşık 40 bini aşkın  kişi,
İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraf-
larını yakarak protesto etti. Dakka sokaklarında
"Fransız ürünlerine" boykot sesleri yükseldi. Birçok
Arap ülkesinde Hz. Muhammed Peygambere yö-
nelik çirkin karikatürlere ilişkin açıklamalar nede-
niyle Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a öfke
büyüyor.  Dün ve bugün birçok ülkedeki mağaza-
larda Fransız ürünleri boykot edildi.  Bangladeş’in
başkenti Dakka'da sokaklara çıkan yaklaşık 40 bini
aşkın  kişi, İslam karşıtı açıklamalar yapan Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un fotoğraf-
larını yakarak protesto etti. Kalabalık, Fransız
ürünlerini boykot edin" sloganları attı. 

İ ran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Av-
rupa ve Fransa'nın kardeşlik, refah ve
barış iddiasında olduklarını belirterek,

"Fransa ve Avrupa bu konuda doğru söylü-
yorsa Müslümanların iç işlerine müdahale et-
mekten vazgeçsin." dedi. Başkent Tahran'da
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ko-
nuşan Ruhani, Fransa'da İslam karşıtı söy-
lemler ve Hazreti Muhammed'e yönelik
hakaret içerikli karikatürlere tepki gösterdi.
Peygambere saygısızlığın insani değerlere ha-
karet ve ahlakın ayaklar altına alınması oldu-
ğunu dile getiren Ruhani, "Avrupa ve Fransa
kardeşlik, refah ve barışın insanlık aleminde
hakim olmasının peşinde olduklarını söylü-
yorlar. Fransa ve Avrupa bu konuda doğru
söylüyorsa Müslümanların iç işlerine müda-
hale etmekten vazgeçsin." ifadelerini kullandı.
Peygambere hakaretin "sanat" olmadığını ve
bunun şiddeti teşvik ettiğini vurgulayan Ru-
hani, şöyle konuştu: "Milyonlarca Müslü-
man'ın ve diğer insanların hassasiyetlerini
tahrik etmek sanat değildir. Sanat ve demok-
rasi iddiasındaki kişilerin velev ki istemeden
olsa şiddeti teşvik etmeleri şaşkınlık uyandırı-
cıdır. Özgürlük ne zamandır ahlak dersinin

iptal edilmesi anlamına geliyor? Özgürlük
tüm değerlere saygı gösterildiği zaman top-
luma faydalı olur."

Hakaret etmek terbiyesizlik

İran Cumhurbaşkanı, insanların içindeki öf-
kenin ve diğer tüm sorunların Batılıların
Müslümanların iç işlerine müdahale ederek
yaptığı zulüm ve işkencelerden kaynaklı oldu-
ğunu söyledi.
Ruhani, "Hakaret etmek ve çirkin ka-
rikatürler çizmek ahlak, demok-
rasi ve insanlığın bir parçası
değildir. İslam dünyası, bazı
yöneticilerin yanlış sözlerine
yerinde ve kesin bir tepki
gösterdi. Bu İslam alemi-
nin daima Peygamberin
yolunun takipçisi olacak-
larını gösteriyor. Vahdet
haftası derken Sünni ile
Şiiler arasındaki birliği
kastediyoruz. Aynı kıb-
leye yönelen Müslüman-
lar olarak yan yanayız."
dedi. DHA

Pakistan 
barışa hazır

pakİstan Başbakanı Han, Hindis-
tan'ın BMGK kararları doğrultusunda
Keşmirlilere kendi kaderlerini tayin hak-

kını vermesi ve bölgedeki "askeri kuşatmayı" kaldır-
ması halinde ülkesinin barışa hazır olduğunu
bildirdi.  Pakistan basınındaki haberlere göre, Baş-
bakan İmran Han, yerel televizyonlara yaptığı
açıklamada, alt kıta halkının refah bir geleceği için
en çok barışa ihtiyaç duyulduğunu fakat Hindis-
tan'ın Cammu Keşmir'deki "terör saltanatını" gör-
mezden gelemeyeceklerini belirtti. Han, "Biz barışa
hazırız. Fakat bunun için Hindistan'ın Keşmir'deki
askeri kuşatmayı sonlandırması ve BMGK karar-
larına uyumlu olarak Keşmirlilere kendi kaderlerini
tayin hakkını vermesi gerekecek." dedi. Göreve gel-
diği 2018’de Hindistan’a barış teklif ettiğini ve
Hint yönetimine barış için bir adım atması halinde
Pakistan’ın iki adım atacağını söylediğini anımsa-
tan Han, Yeni Delhi yönetiminin barış için adım
atmak yerine 5 Ağustos’ta bölgede yeni bir "adalet-
sizlik” dönemini başlattığını vurguladı. Han, Keş-
mir’de yaklaşık 900 bin güvenlik gücünün 8 milyon
Keşmirli’ye askeri bir kuşatma uyguladığını ifade
ederek, bölgeyi "açık bir cezaevi" olarak nitelen-
dirdi. Öte yandan Han, dünyaya, Keşmirlilerin
karşı karşıya olduğu "zorbalığı ve baskıyı" hatırlat-
maya devam edeceğini kaydetti.

istifa et Paşinyan!
Ermenistan'ın Başbakanı Paşinyan'a bir tepki de Ermenistan'ın ilk
başbakanı Vazgen Mikaeli Manukyan'dan geldi. Makunyan, “Bugün
tarihimizin en utanç verici sayfalarından birinde yaşıyoruz. Ermenistan ve
Ermenistan’In geleceği tehdit altında. Bu hükümet istifa etmeli. Tek
kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyimizi kaybedebiliriz” dedi

azerBaycan ordusu
karşısında verdiği ağır
kayıplar sonrası kendine

destekçi arayan Ermenistan'ın Baş-
bakanı Nikol Paşinyan'a bir darbe
de Ermenistan'ın ilk başbakanı ve
eski savunma bakanı Ulusal Demo-
kratik Birlik Partisi Başkanı Vazgen
Mikaeli Manukyan'dan geldi. Erme-
nistan hükümetini istifaya çağıran

Manukyan, “Bugün tarihimi-
zin en utanç verici sayfala-

rından birinde
yaşıyoruz” dedi. Ma-

nukyan, Ermenistan
hükümetine tepki
göstererek," Kötü
bir dönemdeyiz.
Ermenistan ve
Ermenistan’ın

geleceği tehdit altında. Durumu de-
ğiştirmek, geri dönmek mümkün
mü? Evet! Ama mevcut hükümetle
değil. Bu hükümet istifa etmeli. Tek
kurtuluş bu. Aksi takdirde her şeyi-
mizi kaybedebiliriz" dedi. Öte yan-
dan, Azerbaycan tarafından ağır
yenilgiye uğrayan Ermenistan, askeri
istihbarat biriminin başkanı General
Hovanes'i görevden aldığını du-
yurdu. Ermenistan Başbakanı Nikol
Paşinyan'ın eşi Anna Hakobyan, as-
keri eğitim alacağını duyurdu.42 ya-
şındaki Hakobyan,
Facebok sayfa-
sında birkaç gün
içinde "Ermenistan'ın
sınırlarını korumak için
cepheye gideceğini" 
açıklamıştı

Suriye için
ek bütçe

Bİrleşmİş Milletler (BM), yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla
mücadele için Suriye'ye 211 milyon

dolar ek yardım talebinde bulundu.  Birleşmiş
Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel
Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, BM Güven-
lik Konseyine yaptığı açıklamada, 211 milyon
doların, sağlık gereçlerinin tedariğinin sürdürül-
mesi, savaş nedeniyle yerlerinden olmuş kişilerin
kaldığı kamplarda su ve temizlik işlerinin iyileşti-
rilmesi, okulların öğrenciler ve öğretmenlerin dö-
nüşü için güvenli hale getirilmesi için gerektiğini
söyledi. Lowcock, Suriye'de Kovid-19 vakaları-
nın yüzde 92'sinin izinin sürülemediğini belirte-
rek, birçok ülkedeki gibi "salgının boyutunun
Suriye'de de çok daha büyük olabileceğine" işa-
ret etti. Mark Lowcock ayrıca Suriye'de doğru-
lanmış Kovid-19 vaka sayısının 13 bin 500
civarında olduğunu kaydetti.

İsrail F-22
alacak

İsrail yönetiminin, Washington’dan
sadece ABD’nin kullandığı F-22 

Raptor tipi savaş
uçağını satın 

almak için
girişimlerde
bulunduğu
duyuruldu

avrupa Hastalık Önleme ve Kont-
rol Merkezinin verilerine göre,
(ECDC) 27 Ekim itibarıyla Belçi-

ka'da 100 bin kişideki yeni tip koronavirüs
(Kovid-19)  vaka sayısı son 14 günde 1391 ola-
rak kaydedildi.
Belçika'nın Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünün
verisine göre ise bu sayı 1448'e çıktı. Böylece
11,4 milyon nüfuslu Belçika, Avrupa'da Kovid-
19 salgınında nüfusa oranla en fazla vakanın
görüldüğü ülke haline geldi. Birkaç gün önce en
üst sıradaki Çekya ise Belçika'nın arkasında ge-
liyor. Çekya'da 100 bin kişide görülen vaka sa-
yısı 1380. Çekya'yı ise 760 vaka ile Lüksemburg,
732 ile Slovenya, 694 ile Hollanda, 687 ile Lich-
tenstein, 629 ile Fransa takip ediyor. Avrupa'da
100 bin kişideki en az vaka sayısı ise 41 ile Es-

tonya'da. Estonya'dan sonra gelen Norveç'te bu
sayı 44, Finlandiya'da 50, Yunanistan'da 82, İs-
veç'te 117, Almanya'da 144, Danimarka'da 148.

Çekya'da ölüm oranı en yüksek

Avrupa'da 100 bin kişiye düşen Kovid-19 kay-
naklı ölüm sayılarında ise Çekya 12,3 ile birinci
sırada geliyor. Çekya'dan sonra 100 bin kişide
en fazla ölüm sayısı 5,8 ile Belçika ve 5,5 ile
Macaristan'da oldu. İspanya'da bu sayı 4,1 ve
Polonya'da 3,8 olarak kaydedildi. Avrupa'da 27
Ekim itibarıyla toplam vaka sayısı 6,26 milyonu
geçti. 1,16 milyondan fazla vaka ile Fransa bu
sıralamada en üstte yer alırken onu 1,09 milyon
ile İspanya, 894 bin ile İngiltere, 542 bin ile
İtalya, 449 bin ile Almanya ve 333 bin ile Bel-
çika takip ediyor.

İsraİl yönetimi, daha önce ABD’nin
Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) F-35
satışına karşı çıkmayacağını duyur-

muştu. Tel Aviv yönetiminin, ABD’den henüz kimseye
satmadığı F-22 Raptor tipi savaş uçağını satın almak
üzere girişimlerde bulunduğu öğrenildi. F-22 Raptor,
Lockheed Martin firması tarafından, hava üstünlüğü
odaklı, düşük radar izi ile yüksek görünmezlik sağla-
maya yönelik üretilen avcı uçağıdır. Amerika Birleşik
Devletleri Hava Kuvvetleri'ne göre, F-22 uçakları Birleşik
Devletler Küresel Saldırı Görev Gücü'nün önemli bile-
şenlerindendir. Yüksek maliyeti, Rus ve Çin beşinci jene-
rasyon uçak projelerindeki ertelemeler, ABD'nin
yurtdışına satış yasağı, daha ucuz ve yetenekli F-35'lerin
geliştirilmesinde yeterince ilerlenmiş olması sebepleriyle,
Nisan 2009 da ABD Savunma Bakanlığı 187 adet olan
siparişlerine yenisini eklemeyeceklerini açıklamış ve
Eylül 2009'da imzalanan 2010 yılı ABD Ulusal Sa-
vunma bütçesinde F-22 için kaynak ayrılmamıştır. Ja-
ponya ve Avustralya’nın ilgisine rağmen ABD
tarafından ihracatına izin verilmeyen F-22'nin tek kulla-
nıcısı olan Amerikan Hava Kuvvetlerinde Mayıs 2010
itibariyle 168 adet bulunmaktadır.

Belçika’da virüs yayılıyor
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C umhuriyetin 97. Yıl dönü-
münde ünlü tiyatro sanatçısı
Cem Kurtoğlu’nun anlatı-

mıyla hayat bulan Atatürk’ün Yolu
“Cumhuriyet” özel yayını 29 Ekim
Perşembe günü saat 20.00’de Bah-
çeşehir Koleji’nin resmi youtube ka-
nalında yayında olacak. İlk mimari
büroları, Osmanlı Bankası’nın ilk
binası, ilk kot pantolon üretimi. İs-
tanbul’un tarihinde birçok ilke ta-
nıklık etmiş, görenleri kendine
hayran bıraktığı belirtilen tarihi han,
Cumhuriyetin ilanının 97. yılı şere-
fine Bahçeşehir Koleji öğretmenle-
rine kapılarını açtı. Marşlar
söylendi, Atatürk'ün doğduğu top-
raklardan Cumhuriyet'in kurulma
sürecine kadar yaşanılanlar müzik
eşliğinde hikayelerle anlatıldı. Ata-
türk’ün annesine duyduğu özlem,
gaziliği, Çanakkale savaşındaki ba-
şarısı, güçlükle gerçekleştirdiği kon-

greleri, halkın ona inanmışlığını ve
sonrasında cumhuriyetin kurulu-
şunu anlatan hikâyenin senaryosu
Bahçeşehir Koleji Müzik Bölümü
Başkanı Murat Demirlioğlu tarafın-
dan yazıldı. Hikâyede seslendirilen
ve herkesin kulağına aşina marşlar
ve türkülerin yanı sıra özgün tema-
tik bestelerde de Murat Demirlioğlu
ve Bahçeşehir Koleji Orkestra so-
rumlusu Kerem Güney imzası
vardı.

Sanatın kalbi burada

Tarihi dokunun doğal sahne atmos-
ferine dönüştüğü handa öğretmen-
lerden oluşan 30 kişilik orkestra, en
güzel Cumhuriyet şarkılarını seslen-
dirdi. Cumhuriyet coşkusu İstan-
bul’un kalbinde yaşandı. Bahçeşehir
Üniversitesi tarafından restoras-
yonu devam eden ve bittikten sonra
Bahçeşehir Üniversitesi Konserva-

tuarı ana binası olarak hayatına
devam edecek tarihi handa sanatın
kalbi atmaya devam edecek.

Han hakkında bilinmeyenler

İstanbul’da Bankalar Caddesi’ne
paralel sokaklardan biri olan Eski
Banka Sokak‘ta bulunan Saint Pi-
erre Han, 1732’de Fransız Ticaret
Temsilciliği ve lojman olarak inşa
edildi. Fransız romantik şiirinin ba-
bası olarak kabul edilen André Ché-
nier, 1762’de, bu ilk inşa edilen
yapıda doğdu. 1770 yılında yapı
yangın geçirince kargir bir hana
dönüştürdü. 1838-1845 yılları ara-
sında Rus Elçiliği’nin inşası için İs-
tanbul’a gelen Mimar Gaspare
Fossati‘nin Ayasofya restorasyo-
nuna (1847-49) henüz başlamadan,
Saint Pierre Han’ın bağlı olduğu
(ayaktaki son) Saint Pierre Kilise-
si’ni de 1841 yılında inşa etti. DHA

KÜLTÜR SANAT
PERŞEMBE 29 EKİM 2020

Sultangazi İlçesi Dahilinde Kullanılmak Üzere Muhtelif Bitki Alım İşi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/575522
1-İdarenin
a) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Kat:2 

SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593530 - 2124593533
c) Elektronik Posta Adresi : parkvebahceler@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kalem Malzeme Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Fidanlığı
c) Teslim tarihi : 04/12/2020 tarihinde işe başlanır. İşin süresi 20 takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 Sultangazi /İstanbul
b) Tarihi ve saati : 19.11.2020 - 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 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 % 40 oranından az olmamak 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:
11 kalem malzeme için numune istenecektir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya özel sektöre ağaç ve bitki satış işi yapmış olmak
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 Sultangazi Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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 üze-
rinde bırakılacaktır.

SULTANGAZİ İLÇESİ DAHİLİNDE KULLANILMAK ÜZERE MUHTELİF BİTKİ ALIM İŞİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1244863)

AmAsrA Cevizlik Vadisi'nde bulu-
nan ve Roma İmparatoru
Claudius döneminde Roma yol ağı-

nın bir parçası olarak yapılan Kemerdere Köp-
rüsü, geçen yıl restorasyona alındı. Büyük kaya
parçalarından yapılan, ayağında 7 askerin mız-
rak savaşı ile bir aslanın silik kabartmasının bu-
lunduğu köprünün yakınında Kuşkayası yol
anıtı bulunuyor. Zaman zaman defineciler tara-
fından talan edilen köprünün restorasyonu ve
temizlik çalışmaları bir ay sonra tamamlanarak,
turizme açılacak. 38 metre uzunluğundaki tarihi

köprünün ana gövdesindeki taşlar tek tek işaret-
lenerek, yeniden yerine yerleştirildi. Su getirmek
için pişmiş topraktan yapılan su boruları da gün
yüzüne çıkartıldı.

Roma dönemine yolculuk

Amasra Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Hü-
seyin Boran, "Burası yıkılmış ve harabe bir şekil-
deydi, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Amasra
müzemizin kontrolünde, köprünün tadilatına
başlandı. Şu anda köprümüzün restorasyonu
bitme aşamasına geldi. Bu köprünün en önemli

özelliği ise 3 bin yıl önce Roma döneminde
sporcuların olimpiyatlardaki su oyunlarına ve
koşulara bu köprü üzerinde ve altındaki derede
yarışmalara hazırlanmasıdır. Bununla ilgili geç-
miş dönemlerde olimpiyatlarda başarı sağlamış
bir sporcunun aldığı tarihi belge, yine Amasra
Müzesi'nde sergilenmektedir. Köprümüz 1 ay
içinde tamamlanarak, önemli bir eseri turizme
kazandırmış olacağız. Artık Amasra’ya gelen
misafirlerimiz bu köprüyü görerek, Roma döne-
mine kısa bir yolculuk yapmış olacak" dedi.
DHA
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3 bin yıllık köprü restore edildi

Tarihi 250 yıl 
öncesine dayanan,

Osmanlı’nın ilk
bankasının ve ilk 
mimari büroların

bulunduğu St. Pierre
Han’da 29 Ekim

Cumhuriyet Bayramı
için Bahçeşehir Koleji

öğretmenleri
tarafından özel 

bir etkinlik
gerçekleştirildi

CUMHURIYET COSKUSU
ST. PIERRE HAN’DA

Bartın'ın tarihi ve turistik
ilçesi Amasra'da, Roma

dönemine ait Kemerdere
Köprüsü restore edildi.

Amasra Kültür ve Turizm
Derneği Başkanı Hüseyin
Boran, "3 bin yıllık tarihi
köprümüzü ziyaret eden

misafirlerimiz kısa da olsa
Roma dönemine bir 

yolculuk yapmış olacak" dedi

ÖZEL
ETKİNLİK

Kalyon Kültür’ün Her Yerde Sanat Derneği ile gerçekleştirdiği
yeni sergisi ‘Bir De Buradan Bak’, 30 Ekim Cuma günü
Nişantaşı Taş Konak’taki Kalyon Kültür binasında açılıyor. Sergi,
farklı yaşlardan ve etnik kökenlerden gelen, çoğunluğu mülteci
çocukların çektikleri analog fotoğraflara odaklanıyor

Günümüz kültür ve
sanat üretiminin geç-
mişle kurduğu bağ-

lara dikkat çeken Kalyon Kültür,
‘Bir De Buradan Bak’ sergisine ev
sahipliği yapmaya hazırlanıyor.
‘Bir De Buradan Bak’ sergisi, fo-
toğrafçı Serbest Salih tarafından
yürütülen DARKROOM proje-
sinde farklı yaşlardan ve etnik kö-
kenlerden gelen, çoğunluğu
mülteci olan çocukların çektikleri
analog fotoğraflara odaklanıyor.
Kalyon Kültür’ün tarihi binasının
yer alan sergi çocukluk dönemini
ve çocukların bakışını yine çocuk-
ların gözünden, olduğu gibi sergi
mekanına taşırken; izleyicilerine
ev, yabancı, ortasında ve bir arada
temaları üzerinden kurgulanan
yeni bir deneyim alanı sunuyor.

Anda kalmak güzeldir

Sergiyle ilgili verilen bilgide “Geç-
mişe ya da geleceğe gitmeden

anda kalmayı en iyi çocukken be-
ceririz. Zamanın en çocuksu hali
şimdiki zamandır sanki. Bu bü-
yülü aralıkta hayaller ve gerçekler
kolaylıkla bir araya gelebilir. Ço-
cukluğumuzdan kalan bir oyun-
cağın anılarımızdaki yeri, henüz
küçükken duyduğumuz bir şarkı,
aynada kendimizi gördüğümüz
bir an ve belki bir rüya gibi başını
sonunu hatırlayamadığımız
parça parça anların hepsi kağıt
üzerinde anlam bakımından eşit-
lenirken, her birimiz için bam-
başka anlamları yüklenirler.
Kalabalıkların ortasında ama bi-
riciktirler.” ifadeleri yer aldı. Küra-
törlüğünü Sezgi Abalı ve Sinan
Eren Erk’in üstlendiği ‘Bir De Bu-
radan Bak’, 30 Ekim 2020 ile 3
Ocak 2021 tarihleri arasında, Pa-
zartesi hariç her gün 11:00-19:00
saatleri arasında Kalyon Kül-
tür’de sanat severlere açık 
olacak. DHA

Bakalım film paylaşacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı arşivindeki filmlerin kamuoyu ile paylaşılabilmesi amacıyla
hazırlanan ve Osmanlı Devleti'nin son günlerinden 1980'lere dek pek çok olaya tanıklık
eden belge filmleri barındıran web sitesinin yıl içinde açılması planlanıyor

Somut ve soyut kültürel mirası kay-
detmede, görsel belleğin oluşma-
sında ve dünya mirasının gelecek

nesillere aktarılmasında görsel işitsel materyal-
lerin büyük önemi bulunuyor. 27 Ekim Dünya
Görsel İşitsel Miras Günü için bu sene UNESCO
tarafından "Dünyaya Açılan Pencereniz (Your
Window to the World)" teması belirlendi. Filmler
ve ses kayıtlarının da toplumsal, kültürel, ekono-
mik, sosyal ve siyasal yapılara dair pek çok bilgi
içermesinin yanı sıra estetik ve sanatsal özellik-
lere de sahip olduğu için kültürel mirasın en
önemli parçalarından biri olarak muhafaza edilip
gelecek nesillere aktarılması büyük önem taşı-
yor. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinden alı-
nan bilgiye göre, Sinema Genel Müdürlüğü de bu
amaç doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Bakanlığın film arşivinde bulunan filmlerin ka-
muoyu ile paylaşılabilmesi için İngilizce ve
Türkçe dillerinde hizmet vere-
bilen ve bu sene içerisinde
açılması planlanan bir web si-
tesi hazırlandı ve filmler siteye
yüklendi. Kalan filmlerin diji-
talleştirilme işlemleri devam
ederken dijitalleştirilen filmler

siteye peyderpey yükleniyor. Sitede Osmanlı
Devleti'nin son günlerinden 1980'lere dek pek
çok olaya tanıklık etmeyi sağlayan belge filmler
bulunurken, sitenin bu bağlamda dünyaya ve
geçmişe açılan bir pencere olacağı düşünülüyor.

13 bin 500 makara film bulunuyor

Görsel işitsel materyallerin bozulmadan uzun yıl-
lar hayatta kalabilmeleri için başta sıcaklık ve
nem olmak üzere uygun koşullarda muhafazası-
nın sağlanması gerekiyor. Filmlerin muhafaza
edildiği kutuların ana malzemesi bile filmlerin
uzun ömürlü olmasında önem arz ediyor. Sinema
Genel Müdürlüğünün bu tür şartları yerine geti-
ren bir ortam oluşturmak için başlattığı çalışma-
lar, aksatılmadan devam ediyor. Genel Müdürlük
film arşivi bünyesinde değişik taban ve ölçülerde
yaklaşık 13 bin 500 makara film yer alırken,
RFID sistemi kayıtları ile kutulanmaları tamam-

landı. Filmlerin arşiv dışına yet-
kili personelin izni olmaksızın
çıkışını engellemek amacıyla
manyetik etiketleme ve bu eti-
ketlerle entegre çalışan arşiv-
leme programı ve güvenlik
sistemleri bulunuyor. 

Bir de burdan bak!

29 Ekim’e
29 sanatçı

Türkiye’nin en büyük vakıf üni-
versitelerinden biri olan İstan-
bul Aydın Üniversitesi, Türkiye

Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97’nci yılının
kutlanacağı 29 Ekim Perşembe günü bir
sanat etkinliğine öncü olacağını duyurdu.
Üniversitenin, Azerbaycan Devlet Res-
samliq Akademisi ile birlikte gerçekleştir-
diği “29 Ekim 29 Sanatçı” isimli sanal
resim sergisi, Türkiye, İran, Azerbaycan
ve KKTC ülkelerinden sanatçıları bir araya
getiriyor. Sergiye Azerbaycanlı ünlü ses
sanatçısı Azerin de destek verdi. Organi-
zasyona özel bir video mesajı ile destek
veren ünlü sanatçı, Cumhuriyetimizin ila-
nının 97. yıldönümünün kutlayarak, Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Azerbay-
can Cumhuriyeti’nin kurucusu Mehmet
Emin Resulzade’ye gönderdiği ve “Türk’ün
bağımsızlık bayrağını sen dalgalandırdın,
o bayrak inmesin diye senin elinden alıp
Türkiye üzerinde dalgalandırdım. Bu bay-
rak inmez demişsin, inmeyecek” ifadele-
rini taşıyan mektubu okudu. Azerin, “İşte
bizim bu kadar derin bağlarımız var. Bu
bağlar bugün de devam ediyor. Azerbay-
can’ın toprak bütünlüğü için hayati önem

arz eden Ka-
rabağ’da da
Türkiye bize
omuz veri-
yor. Bu ser-
giyle de
görüyoruz ki

bu bayrak sanat dünyasında da dalgalanı-
yor. Sanatçılarımızın bu eserleri, sanat
dünyasında da birlik ve beraberliğimizi,
kardeşliğimizi, adaleti ve hakkı dünyaya
haykırışımızdır. İnşallah bu gibi etkinlikler
yakın gelecekte Karabağ’da da olacak”
ifadelerini kullandı. Öte yandan Azerbay-
can klasik müziğinin duayen ismi Alim Qa-
simov’un kızı, sanatçı Ferqane
Qasimova’da sergiye bir mesaj gönderdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayan
Qasimova mesajında, “Allah devletlerimizi
ve milletimizi baki kılsın. Sevgiler aziz Tür-
kiyem. Hep yücel, hep yüksel” dedi.
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BölgeSel Amatör Lig ekiplerin-
den İstanbul Sinop, Sinop kam-
pında çıktığı ilk hazırlık maçında
Tersanespor U 19 takımını 9-0
mağlup etti. 
Gerze Stadı'nda oynanan maçta

genç ağırlıklı bir kadroyla sahaya
çıkan temsilcimiz ilerleyen dakika-
larda 8 oyuncu daha değiştirerek
genel anlamda kadrosunun son du-
rumunu da görmüş oldu. 
Dostluk maçının ardından teknik

direktör Hüseyin Aydoğan'ın da ta-
kımın performansından memnun
kaldığı belirtildi. 
İstanbul Sinop'un kamp boyunca
hazırlık maçları oynamaya devam
edeceği ifade edildi.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankara-
gücü'nde Başkan Fatih Mert, Demirören
Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda
bulundu. Başkan Fatih Mert, 1 yönetici, 4
sağlık çalışanı, 2 yardımcı antrenör ve 7
futbolcunun koronavirüs testlerinin pozi-
tif çıktığını, 4 futbolcunun testlerini ne-
gatfi çıkmasına rağmen karın ağrısı ve
ishalden dolayı antrenmana çıkamadığını
ayrıca 3 futbolcunun da sabah antren-
manı öncesinde aynı şikaketleri yaşadığını
ve idmanda yer alamadıklarını belirtti.
Fatih Mert, "3 futbolcumuzun yarın
sabah test sonuçları çıkacak. Süreci takip
ediyoruz. Sayımızın artması durumunda
prosedür neyse uymak zorundayız. İnşal-
lah sayı artmaz ve maçlarımıza çıkarız.
Ancak şu anda durum tam net değil. Son
testlerin ardında durum belli olacak.
Sporcularımızda sayı artarsa TFF Sağlık
Kurulu'nun almış olduğu kararlar doğru-
sunda hareket edeceğiz. İnşallah sayımız
artmaz ve hafta sonu maça çıkarız" diye
konuştu.

9-10 kişiyle çalışıyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Fuat
Çapa ise DHA’ya yaptığı açıklamasında
şunları söyledi: “Rizespor maçından
sonra Ankara’ya geldiğimiz ilk günden iti-
baren koronavirüs teste pozitif çıkan sayı-
mız bir anda artmaya başladı. Salı günü
ise yardımcı hocalarımızdan 2 tanesinin
pozitif olduğunu öğrendik ve hastaneye
yattılar. O gün bugündür hastanedeler
ama bakıldığında sayının her gün artması
bizleri çok zora sokuyor. 7 futbolcumu-
zun dışında 4 futbolcumuzun testlerinin
negatif çıkmasına rağmen, karın ağrısı ve
ishalden evlerindeler. Bu sayıya sabah 3
kişi daha eklendi aynı şikayetlerden.
Onlar da çıkamıyorlar. 9-10 kişi ile idman
yapıyoruz. Sıkıntı yaşayan ve yaşamayan
takımlar adına rekabet ne kadar doğru.
Dünyada yaşanan bu kriz doğal olarak
ülkemizde de yaşanıyor. İnşallah en kısa
sürede bu süreç atlatılır ve yeniden eski
güzel günlerimize döneriz.”
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AnKARAgüCü
AlARMA gEçti

F ederasyonun açıklayacağı
tarihe göre hazırlıklarına
ara vermeden devam

eden Mavi Beyazlıların önceli-
ğini altyapı oyuncularına verdiği
kaydedildi. Beylikdüzüspor Tek-
nik Direktörü Fuat Cörüt bir
yandan lige hazırlandıklarını bir
yandan da altyapıdan A takıma
oyuncu kazandırmak için müca-
dele verdiklerini söyledi. Cörüt
"Altyapıdan oyuncular yetiştir-
mek için altyapımızdaki hocala-
rımızla beraber çalışmalar yapıp
mücadele veriyoruz. Bu yönde
çalışmalarımız tüm hızıyla sürü-
yor. Altyapı da birbirinden de-
ğerli işinin uzmanı hoca ekibi
oluşturduk ve beraber koordineli
çalışıyoruz. Beylikdüzüspor’un
alt yapıdaki hedefinin her
zaman için aşağıdan yukarı
oyuncu yetiştirmek olduğunu
belirtmek isterim. Bu sezon ile
gelecek sezon arasında A takıma
en az 8-9 tane oyuncu çıkaraca-
ğımızın müjdesini verebilirim.
Şu andaki çalışmalarımız tama-
men altyapımızdaki yetenekleri
daha daha iyi şartlara getirip

onları gelecek yılların futbolcu
adayları arasına hazırlamak. Bu
yönde hemen hergün tesislerde
oyuncu gelişimlerimizi takip
edip raporluyoruz. Teorik ve
pratik eğitimler veriyoruz. U-
19’dan U-8 Takımlarımıza
kadar akademi antrenörlerimizle
çalışmalarımız da sürüyor.
Kulüp tesislerimizden tüm kul-
lanım alanlarına kadar bu sü-
reçte yeni farklı çalışmalar
yapıyoruz. Amacımız Beylikdü-
züspor’u her anlamda layık ol-
duğu yere taşımak ve altyapıdan
çıkacak oyuncularıyla daha iyi
günler görmesini sağlamaktır."
ifadesini kullandı.

En iyi şekilde çalışıyoruz 

Pandemi sürecini en iyi şekilde
değerlendirmeye çalıştıklarını
kaydeden Cörüt "Bu maçların
oynanmadığı dönemde altyapı-
dan A takıma oyuncu kazandır-
mak için mücadele veriyoruz.
Beylikdüzüspor’un hedefi her
zaman için bir önceki yıldan bir
adım daha ileriye gitmektir. Her
zaman her kategoride başarıyı
hedefliyoruz. Ama bunu hedef-
lerken tabii ki futbolun doğrula-
rını yaparak çalışıyoruz.
Aşağıdan yukarıya oyuncu ka-
zandırmak için teknik ekibimizle
mücadele veriyoruz. Biz oyun-
cuların büyük bölümünü altya-
pımızda yetiştirmek için
uğraşıyoruz. Amacımız Beylik-
düzüspor’a oyuncu kazandır-
mak ve sistemli bir şekilde ilçe
futbolu ve Türk futboluna yeni
yetenekler yetiştirmektir." dedi.

İstanbul sİnopspor 9 gol bİrden attı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert
yaptığı açıklamada, "Sayımız her gün
artıyor. İnşallah sayımız artmaz ve
hafta sonu maça çıkarız" dedi

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 2'nci maçında perşembe
günü İsrail temsilcisi Maccabi Tel-Aviv ile
oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'in 6'ncı hafta mücadelesinde 2-
0'lık mağlubiyet aldığı Çaykur Rizespor
maçının ardından çalışmalarına ara ver-
meden devam eden Demir Grup Sivass-
por, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı
Maccabi Tel-Aviv karşılaşmasının hazır-
lıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik
direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ba-
sına kapalı olarak gerçekleştirilen antren-
man 1,5 saat sürdü. Çaykur Rizespor
maçında forma giyen sporcular yenileme
çalışması yaparken, diğer sporcular ise
ısınma hareketleriyle antrenmana başladı.
Ardından top kapma, pas ve pres çalış-
ması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra
koşu çalışmaları yaptı. İdman yarım sa-
hada yapılan çift kale maç ve şut çalışma-
sıyla sona erdi.
DHA

YiğidO siKi
çAlişiYOR

BEYliKdUzUspOR
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Pandemi sürecini de değerlendiren
Cörüt "Şuanki Pandemi sürecine ba-
kacak olursak, Pandemi süreci ger-
çekten zor bir süreç her anlamda. Şu
anda hayatımızın her şeyini Covit be-

lirliyor. Onun için kurallara uyarak tüm
uyarıları dikkate alarak bu sürecin
geçmesini beklemeliyiz.  Tabiki hepi-
miz futbolu özledik ama şartlar oluş-
madan bu işin çok zor olacağını

biliyoruz. Tff'nin vereceği karara göre
de her duruma hazır bekliyoruz. Plan-
lamalarımızı bu yönde yapıp her kara
saygı duymamız gerektiğini belirtmek
istiyorum." şeklinde konuştu.

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Planlarımızı yaptık ve hazırız

Pandemi 
nedeniyle lig

hazırlıklarını genç
takım ağırlıklı bir

kadro ile sürdüren
Beylikdüzüspor Fuat

Cörüt yönetiminde
antrenmanlarını 

kendi tesislerinde
sürdürüyor

Rekorların takımı Vakıfbank
VakıfBank'ın Türk kadınını ve Türk sporunu dünyaya tanıtmak amacıyla sürdürülebilir sosyal sorumluluk anlayışıyla 34 yıl önce kurduğu ve
bu süreçte elde ettiği Dünya ve Avrupa Şampiyonlukları kazanan VakıfBank Spor Kulübü, ikinci kez Guinness Dünya Rekorları'na girdi
Sarı-Siyahlılar, 13 kez düzenlenen Ka-
dınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyona-
sı'nda 2013, 2017 ve 2018 yıllarında
namağlup şampiyon olurken, bir kez ikinci,
iki kez de üçüncü olmayı başardı. Ayrıca
Kadınlar FIVB Kulüpler Dünya Şampiyo-
nası'nda ''En çok madalya kazanan kulüp''
olan VakıfBank, bu şampiyonlukları kaza-
nırken finallerde sırasıyla Brezilya ekipleri
Unilever Volei, Rexona-Sesc Rio ve Minas
Tenis Clube'yi 3-0'lık skorlarla geçti. Türk
kadınının gücünü dünyaya göstermeye
devam edeceklerini ifade eden VakıfBank
Genel Müdürü ve kulüp başkanı Abdi Ser-
dar Üstünsalih, ''1986 yılında kurduğumuz
VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünya-
nın en büyük voleybol okuludur. Bu alanda
yaptığımız yatırım, spor tarihimiz için bir
mihenk taşıdır. Türk kadınının gücünü
göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler
sunmak en büyük hedefimizdir. Biz, spor-
cularımızı yetiştirip Türk sporuna katkı
sağlama misyonuyla hareket ediyoruz.
Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başa-
rıya giden yolda kendilerine yardımcı olu-
yoruz. Böyle başarılarda sadece
VakıfBank'ın değil 'Türk kadınının başarı-
sı'nın altını çizmenin çok daha anlamlı ol-
duğuna inanıyoruz. VakıfBank olarak tüm
gücümüzle kadınlarımızın yanında olmaya
devam edeceğiz'' dedi.

Kızlarımız için çalışıyoruz 

Türk voleyboluna sayısız oyuncu kazandır-
dıklarını ifade eden Üstünsalih, ''1986 yı-
lından bu yana Türk voleyboluna sayısız
oyuncu yetiştiren bir kulüp olarak şu anda
3000'i aşkın genç kızımızı spor hayatına
hazırlıyoruz. Dünyanın en iyi voleybol te-
sisi olan VakıfBank Spor Sarayı'nda sadece
voleybolcu değil, başarılı Türk kadınları
yetiştiriyoruz. Her zaman Türk kadınına
en iyisinin yakışacağını düşünerek çalışıyo-
ruz. Böylesi güzel gelişmelerde daha iyisini
yapmak için motivasyonumuzu katlıyor.
Bu şampiyonluklarda emeği olan tüm tek-
nik ve idari kadromuz ile sporcularımıza ve
bizi destekleyen herkese teşekkür ediyo-
rum'' diye konuştu. 

Türkiye Kadın A Milli Takımı, Avrupa Şampiyo-
nası Grup Eleme maçında karşılaştığı Rusya'ya 4-
2 mağlup oldu.Moskova'da Sapsan Stadyumu'nda
oynanan karşılaşmada Milli Takımımızın gollerini
77'nci dakikada Derya Arhan ve 86'ncı dakikada
Didem Karagenç attı. Rusya'nın gollerini ise
13'üncü dakikada Nelli Korovkina, 22 ve 46'ncı da-
kikalarda Margarita Chernomyrdina, 49'uncu da-
kikada Natalya Mashina kaydetti. Kadın A Milli
Takımımız, 27 Kasım'da Estonya ile deplasmanda,
1 Aralık'ta Rusya ile kendi sahasında karşılaşacak
ve Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçlarını ta-
mamlayacak. Kadın Milliler, Avrupa Şampiyonası
Elemeleri A Grubu'nda oynadığı 8 maçta topladığı
2 puanla beşinci sırada bulunuyor. 

OLMADI BE KIZLAR!
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Yeşil sahalara 4 yıl önce veda eden eski milli
futbolcu Bilgin Defterli, Demirören Haber
Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Almanya'da Türkspor Dortmund'da yar-
dımcı antrenörlük görevine getirilen ve ku-
lübün LandesLiga'da mücadele eden erkek
takımını çalıştıracak olan Defterli, kariye-
rinde hayallerine ulaştığını dile getirdi. Bil-
gin Defterli'nin açıklamaları şöyle: "Futbol
oynadığım dönemlerde hep erkek futbol ta-
kımı çalıştırmak istiyordum. Çünkü erkek-
lerle büyüyüp erkeklerle yetiştiğim için bana
zor gelmiyordu. Hani hep soruyorlar; 'Kor-
kuyor musun onlarla çalışmaktan?' Hiçbir
zaman korkmadım çünkü alışkın olduğum
bir ortam. Onlarla çalışmak bana ayrı bir
zevk verecek diye düşünüyorum."

Kadın futbolcular ağlayabilir

"Kadınlarla çalışmak duygusal anlamda
daha farklı. Erkeklerle çalışmak daha sert,
daha bir hırslı oluyorsunuz. Kadın futbol-
cuya bağırdığın zaman ağlayabiliyor, erkeğe
bağırdığın zaman ağlamıyor. Dönüp tekrar
hareketleri yapmaya devam ediyor. Kadın
futbolcular maalesef öyle değil. İsterdim ka-
dınlarla çalışmak ama hedefimde hep erkek-
ler vardı. Bu da bana kısmet oldu."

İyi bir takımla anlaştım

"Futbolu bırakalı dört sene oldu. Ben as-
lında hemen futbola dönmek istemedim,
sahaya hemen kendimi atmak istemedim,
çünkü biraz sivil hayatı yaşamak istedim.
Futbola başlayalı 22 yıl olmuş. Ben hiç sivil
hayatı yaşayamamıştım. O yüzden kendimi
hemen sahaya atmadım. Ama şimdi böyle
bir şans geldi. Değerlendirmek istedim, iyi
bir takım ile anlaştım. Sürekli yükselişte
olan bir takım. Türkspor Dortmund ile an-
laştım, hayırlısı, bekliyorum heyecanla."

Herkes bu anı bekliyormuş

"Kadınların hiçbir şey yapmadığını düşünü-
yorlar. Kadınlardan futbolcu mu olur falan
diye düşünceler oluyor, çok rastladım buna,
hiç yabancı değilim. Ama şimdi antrenörlük
başka bir şey. Belki biraz başlarda bocala-
rım ama zamanla alışırım diye düşünüyo-
rum. Herkes antrenör olmamı bekliyormuş,
çok güzel mesajlar aldım. Dediğim gibi zor

gözüküyor ama benim için kolay."

Takım 1973 de kuruldu

"Türkspor Dortmund 1973 yılında kurulan
gerçekten köklü, iyi bir takım. Kulüp baş-
kanı daha önceden tanıdığım birisi, hedef-
leri olan bir insan. Galatasaray'ın eski
oyuncularından Kevin Grosskreutz'un an-
trenörlük yaptığı bir takım. Dünya şampi-
yonluğu yaşamış milli bir oyuncunun görev
aldığı, antrenör olduğu bir takıma geldim.
Landesliga oynuyor, hedefleri büyük, inşal-
lah bizlerle birlikte daha iyi yerlere gelecek.
Dortmund'da tabii bir kadın antrenör olma-
sına değişik bir gözle bakılacak diye düşü-
nüyorum. Benim bir takım arkadaşım vardı,
o da OberLiga'da antrenörlük yaptı. Ben de
ikincisi olacağım, benim için de bir ilk ola-
cak. Heyecanla bekliyoruz, ben de onlar da
bekliyorlar şu anda." DHA

Kadınlar da teknik
direktör olabilir
Türkiye Kadın Milli Futbol Takımı'nın bir dönem kaptanlığını da yapan 40 yaşındaki Bilgin
Defterli, Almanya'da Türkspor Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevine getirildi. Eski
futbolcu Defterli, kulübün LandesLiga'da mücadele eden erkek takımını çalıştıracak

Azerbaycan temsilcisi Karabağ, UEFA
Avrupa Ligi I Grubu 2. hafta maçında
bugün İspanya'nın Villareal takımı ile İs-
tanbul'da karşılaşacak. Yaklaşık 30 yıldır
işgal altındaki toprakları Dağlık Karabağ'ı
kurtarmak için mücadele eden ve Erme-
nistan'ın sivil yerleşim yerlerine yaptığı sal-
dırılara maruz kalan Azerbaycan'daki
savaş durumu nedeniyle UEFA, Karabağ-
Villareal müsabakasının tarafsız sahada
oynanmasını istedi. UEFA'nın farklı ülke-
lerle ilgili teklifini güvenlik ve provakasyon
endişeleri gerekçesiyle kabul etmeyen Ka-
rabağ Futbol Kulübü, bunun üzerine Türk
kulüplerine mektup yazdı. Türk kulüple-
rinden "Stadyumumuz her zaman Kara-
bağ takımının hizmetindedir." şeklinde
yanıt alan Azerbaycan temsilcisi, müsaba-
kayı Türkiye'de oynamayı teklif etti. UEFA
da Karabağ'ın teklifini kabul ederek, karşı-

laşmanın İstanbul'daki Başakşehir Fatih
Terim Stadı'nda yapılmasına karar verdi.
Saat 20.55'te başlayacak müsabakayı
Çekya Futbol Federasyonundan hakem
Pavel Orel yönetecek. Karşılaşma, beIN
Sports'tan yayımlanacak.

Gruptaki ilk maçını kaybetti

Karabağ, I Grubu'ndaki ilk maçından
mağlubiyetle ayrıldı. Azerbaycan ekibi, I
Grubu'nda Villareal'in yanı sıra Türki-
ye'den Demir Grup Sivasspor ve İsrail'den
Maccabi Tel-Aviv takımlarıyla mücadele
ediyor. Grubun ilk haftasında İsrail temsil-
cisine konuk olan mavi-beyazlılar, karşı-
laşmayı 1-0 kaybetti. Villareal ise
sahasında Demir Grup Sivasspor'u 5-3
mağlup etti. Gruptaki diğer karşılaşmada
Demir Grup Sivasspor, yarın aynı saatte
Maccabi Tel-Aviv'i ağırlayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
Spor İstanbul, 24 Ekim Cumartesi günü
Tarihi Yarımada Bisiklet Turu ve 25
Ekim Pazar (bugün) günü gerçekleştiri-
len ‘İstanbul’u Koşuyorum’ Caddebos-
tan Etabı Gazi Koşusu ile tüm
İstanbulluları hafta sonunda spora do-
yurdu. Yüzlerce sporcunun katıldığı et-
kinliklerde keyifli anlar yaşandı. 24 Ekim
Cumartesi günü düzenlenen ve 360
sporcunun katılım sağladığı etkinlikte
sporcular İstanbul'un en güzel lokasyon-

ları arasında sayılan Tarihi Yarımada'da
pedal atma şansı yakaladı. Turun startını
İBB Destek Hizmetleri Daire Başkanı
Mansur Güneş, İBB Ulaşım Daire Baş-
kanı Utku Cihan, Spor İstanbul Genel
Müdürü İ. Renay Onur, İBBSK Genel
Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve Spor İs-
tanbul Yönetim Kurulu Üyesi Kaan
Akın verdi. Etkinlikte Spor İstanbul
Genel Müdürü İ. Renay Onur ve İBBSK
Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu spor-
cular ile birlikte bisiklet sürdü. 

Beşiktaş’ta uzun yıllar top
koşturmuş eski futbolcu Ali
Eren Beşerler, siyah-beyazlı

yönetim hakkında, “Yöne-
timle herkes arasında biraz

problem var. Yönetim insan-
ları yakalayamıyor. Aslında

tecrübesizler. En büyük sıkın-
tılardan bir tanesi de bu” dedi

Beşiktaş formasını 1996-1997 sezonundan
2002-2003 sezonuna kadar terleten ve
dönemin siyah-beyazlı kadrosunun önemli

oyuncuları arasında bulunan Ali Eren Beşerler,
Beşiktaş'ın ligdeki durumundan, yönetim ve
Teknik Direktör Sergen Yalçın hakkındaki dü-
şüncelerine kadar birçok konuda açıklamada
bulundu. Siyah-beyazlı takımın sezona istediği
gibi başlayamadığını dile getirerek sözlerine
başlayan Beşerler, “Beklediğimiz çıkışı sezon
başında yakalayamadı. Şu ana kadar mağlubi-
yetler, beraberlikler oldu. Hem taraftarların hem
Beşiktaş camiasının istediği ortam şu ana
kadar oluşmadı. Denizli maçını 3-2 yendik, bu
ortam inşallah yavaş yavaş oluşmaya başlar
diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Yönetim insanları yakalayamıyor

Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş yöne-
timini tecrübesiz bulduğunu aktaran Ali Eren
Beşerler, “Yönetimle herkes arasında biraz
problem var. Yönetim insanları yakalayamıyor.
Sürekli çıkıp açıklamalar yapıyorlar, bunlar da
ister istemez kendilerine olumsuz şekilde geri
dönüyor. Aslında tecrübesizler. En büyük sıkıntı-
lardan bir tanesi de bu. İçlerinde önceden fut-
bol oynamış büyüğümüz veya bizlerden biri
olmuş olsaydı bu açıklamalar daha farklı
olurdu. Çünkü işi bilenler biziz. Yönetim kade-
mesinde onlar var ama Türkiye'de hiçbir takımın
yönetimine futbolcular maalesef giremiyor. Hep
iş adamları yönetiyor, aslında futbolu futbolcu-
ların yönetmeleri lazım. Burada eksiklikleri var

yöneticilerimizin. Umarım onu da en kısa zama-
nında giderirler. İletişim problemi yaşıyorlar ta-
raftarla, hocayla gördüğüm kadarıyla. Bir
açıklama oluyor hemen cevap verme gereği du-
yuyorlar. Aslında bu açıklamaları yaparken
enine boyuna iyi tartıp daha sonrasına iyi düşü-
nüp, ne getireceğini ve ne götüreceğini ön
görüp onun sonrasında açıklama yapmaları
lazım” şeklinde konuştu.

Sergen hocanın arkasındayız

Teknik Direktör Sergen Yalçın'a camianın sab-
retmesi gerektiğini vurgulayan siyah-beyazlı
eski futbolcu, “Sergen hocaya 15 sene veril-
mesi lazım. 15-20 sene Sergen hocanın bizim
takımımızda kalması lazım. Biliyorsunuz mali
anlamda kötü zamanlar geçiriyoruz. Kalkıp da
iyi futbolcular alamıyorsunuz. Bütün sorumlu-
luğu, sıkıntıyı Sergen hocanın üzerine yıkamaz-
sınız. Gerçi başarının sahipleneni çoktur ama
başarısızlığın sahibi bir tanedir, o da hocadır
her zaman. Ama ben Sergen hocanın çok büyük
bir hoca olduğuna inanıyorum. Ona sonuna
kadar destek veriyorum. Beşiktaş bu sene 5. de,
6. da bitirse benim için hiç sorun değil. Zaten
Beşiktaş her sene şampiyon olamıyor, olamıyor-
sunuz. Her sene şampiyonluğa oynuyorsunuz
ama olamıyorsunuz. Kendi kökünden, öz kayna-
ğından gelmiş bir oyuncunun kendi kulübünde
antrenörlük yapması ve başarı yakalaması için
ona hakikaten geniş bir zaman verilmesi lazım.
Ona sabretmeleri lazım. Biz sonuna kadar Ser-
gen hocanın arkasındayız” diye konuştu.

BESIKTAS’TA
SIKINTI COK!

BİLGİN
DEFTERLİ
KİMDİR?
Futbola 1996 yılında Dinarsu'da
başlayıp, 1999-2000 sezonunda
Feriköy ile şampiyonluk ve gol krali-
çeliği yaşadı. 2004'te Hatay Sanayi
Spor'dan Almanya FSV Frankfurt ta-
kımına transfer olan Defterli, ardın-
dan gittiği FC Köln ekibinde de bir
sezonda kaydettiği 20 golle gol kra-
liçesi oldu. 1999-2015 yılları ara-
sında A Milli Kadın Futbol Takımı
kaptanlığı yapan, Almanya'da çeşitli
kulüplerde futbol oynayan Defterli,
2012 yılında "Avrupa'nın en iyi kadın
futbolcusu" unvanını aldı. Bilgin Def-
terli'nin UEFA A Lisans diploması var.

Karabağ bugün
İstanbul’da!

İstanbullu spora doydu 

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 2. hafta Karabağ-
Villarreal karşılaşması, Azerbaycan'ın içinde
bulunduğu savaş durumu nedeniyle İstanbul'a alındı




