
'Fikri Hür Vicdanı Hür' kitabını
okuduğumda İsmail
Küçükkaya için aklıma ilk 
bu söz geldi.
İsmail Küçükkaya gazeteci
olmamış, gazeteci doğmuş.

İsmail Küçükkaya
gazeteci doğmuş...

Mehmet Mert’in köşe yazısı sayfa 9’DAsayFa 5Hüseyin şengÜl

Telafisi mümkün
olmayan işler

İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu’nun covid 19 testi pozitif çıkma-
dan önce 21 Ekim Çarşamba günü
apandisitinin alındığı ortaya çıktı.
İmamoğlu’nun 23 Ekim Cuma 
gecesi geçirdiği
operasyondan
dolayı ateşinin
yükseldiğini 
düşünerek has-
taneye gittiği ve
yapılan test
sonucu korona
tedavisine baş-
landığı öğre-
nildi. I SAYFA 5
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Ameliyattan
sonra korona

YENİ AÇIKLAMA GELDİKAVUNCU’YA FETÖ’CÜ DEMİŞTİ

Partisinin İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu hakkında 

FETÖ'cü iddiasında bulunan İYİ
Parti İstanbul Milletvekili Ümit
Özdağ, Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
İYİ Parti’den yapılan açıklamada,
“İYİ Parti İstanbul Milletvekili sayın
Ümit Özdağ'ın, partimiz ve İstanbul 
İl Başkanımız ile ilgili açıklama ve 

ithamları, ka-
muoyunun malu-
mudur. Genel
Başkanımız, baş-
vuru ve talepleri
değerlendirerek,
Sayın Ümit Öz-
dağ'ın Disiplin
Kurulu'na sevkine
karar vermiştir”
denildi.
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Özdağ, disipline
sevk edildi
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Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca'nın açıkladığı İstan-

bul'un korona tablosu herkesi kor-
kuttu.  İstanbul’daki vaka artışının
geçen ayın ortalamasından yüzde
85 fazla olduğunu söyleyen Koca,
“Oran, 16 buçuk milyon nüfusla
birlikte düşünüldüğünde korkutu-
cudur. İstanbul’da durumu kontrol
altına alamazsak, salgın baş edile-

bilir olmaktan çıkacaktır” uyarısını
yaptı. Koca, “İstanbul'da son 
1 hafta içinde vaka artış oranı
yüzde 62. Büyükçekmece yüzde
123, Sarıyer yüzde 120, Bakırköy
yüzde 104, Beylikdüzü yüzde 
104, Bayrampaşa yüzde 99, Şişli
yüzde 98, Kağıthane yüzde 89,
Tuzla, Sancaktepe, Beykoz şeklinde
gidiyor” bilgisini verdi. 
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BÜyÜkÇekmeCe'De yÜZDe 123 arTıŞ!

Fahrettin Koca'nın açıklama-
larının ardından Çapa Tıp

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan
Tükek, “Bu bir şaka değil” yoru-
munu yaptı. “Mümkün olduğunca
sokağa az çıkalım” uyarısnı yapan
Tükek, “Henüz hastanelerde yer ol-
ması sizleri rahatlığa sevk etmesin.
Anında dolabilir. Hiç bu kadar
yoğun olduğumuz bir dönemi yaşa-

madık. Sıkıntıyı, hasta olanlar ve
sağlıkçılar çekiyor. Niye hala tedbir-
lere uymuyorsunuz?” ifadelerini
kullandı. Prof. Dr. Recep Öztürk de
“İstanbul'da yaşayanlar Türkiye'nin
diğer illerine göre daha risk altında.
Yani, sağlam görülen bir kişiyle
temas ettiğimizde bulaş riski bu
hastalığın daha az görüldüğü bir ile
göre en az 2 kat fazla” dedi. 
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QR koduyla
cepten
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oLUmU saka mI 
sanIYorsUnUZ!

Ümit Özdağ

Ekrem İmamoğlu

Cumhuriyet’in 97’inci yılı 
anısına Gazi Mustafa Kemal

Atatürk’ün Selanik’te doğduğu ev,
birebir ölçülerinde Büyükçekme-
ce’de yapılıyor. Temel atma töre-
ninde konuşan Hasan Akgün, “Adı
Büyükçekmece Atatürk Evi ve Mü-
zesi. En önemli
tarafı belediye-
nin cebinden bir
tek kuruş para
çıkmadan, 
Büyükçekmece
ailemiz büyük
imece ile bunu
yapıyor. Proje
belediyenin”
dedi. I SAYFA 4
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İmece usulü
Atatürk evi

TEMELİNİ ATTILAR

Hasan Akgün

Maltepe’de Cumhuriyet’in
97’inci yıl coşkusu Tuluyhan

Uğurlu’nun eşsiz piyano resitaliyle
taçlandı. Pandemi önlemleri sebebiyle
seyircisiz olarak Prof. Dr. Türkan Say-
lan Kültür Merkezi’nde gerçekleştiri-
len etkinlikte sahne alan Uğurlu,
resital sonrası Kuvayı Milliye ruhuna
atıfta bulunarak hem Atatürk’ü, hem
de Mevlit Kandili sebebiyle Hazreti
Muhammed’i andı. I SAYFA 4
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Ünlü piyanistten
29 Ekim resitali

TULUYHAN UĞURLU SAHNE ALDI

DAVUTOĞLU’NA SERT TEPKİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı
Ahmet Davutoğlu, katıldığı

özel yayında, MHP lideri Bahçeli'yi
hedef alarak, “Sayın Bahçeli son de-
rece başarısız bir liderdir. Siyasi artık-
lar veya bir şey varsa Bahçeli önce
aynaya bakmalı” sözlerine MHP

Genel Sekreteri
İsmet Büyükata-
man'dan tepki
geldi. Büyükata-
man, Davu-
toğlu’nun
siyasetin kuklası
olduğunu ifade
ederek kullanıp
atılacağını dile
getirdi. I SAYFA 7

ç

Siyasetin kuklası
kullanıp atılacak

İsmet Büyükataman

DURUMU CİDDİLEŞTİ

Geçen günlerde yeni tip 
koronavirüs teşhisi konulan

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza 
Akpolat'ın hastaneye kaldırıldığı 
duyuruldu. Akpolat “Tedavi sürecim
hastanede devam ediyor. Arayan

soran, geçmiş
olsun mesajlarını
ve dualarını ileten
tüm dostlarıma
teşekkür ediyo-
rum. İyileşeceğiz.
Cumhuriyet Bay-
ramımızı yeniden
meydanlarda hep
birlikte kutlayaca-
ğız” dedi. I SAYFA 7
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Akpolat hastanede
tedavi görüyor

Rıza Akpolat

Hamileler 
salgına karşı
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Hamileler 
salgına karşı
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Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve devlet 

erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'i
ziyaret etti. Erdoğan, Anıtka-
bir Özel defterine, “Bize 
emanetiniz olan cumhuriyeti
ileriye taşımak, hedefleri ve
hayalleriyle buluşturmak için
var gücümüzle çalışıyoruz.
Ülkemizin önünü kesmeye
yönelik içeriden ve dışarıdan
saldırılar, mücadele azmimizi
güçlendirmekte, kararlılığı-
mızı daha da artırmaktır” 
diye yazdı. I SAYFA 7
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Sağlık Bakanı Fahrettin
Koca’nın “İstanbul'da son

bir hafta içinde vaka 
artış oranı yüzde 62”

açıklamasının ardından
peş peşe uyarılar geldi.

Çapa Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Tufan Tükek, 

“Bu bir şaka değil. Henüz
hastanelerde yer olması

sizleri rahatlığa sevk
etmesin. Anında 

dolabilir. Niye hala 
tedbirlere uymuyorsunuz?”

diye sordu

Memleket Hareketi'ni başla-
tan Muharrem İnce, İstan-

bul'da hareketin yol haritasını ve
harekete katılan isimleri açıklaya-
cağı toplantı öncesinde önemli
açıklamalarda bulundu. “Şu anda
kararsızlar yüzde 36 ile birinci
parti. Böyle bir şey olabilir mi?
Demek insanlar bir yerde umut
bulamıyorlar.  CHP'nin oylarının
yüzde 60 olması lazım. Ama böyle

bir durum yok. Haftadan
haftaya, her gün yeni bir
skandal duyuyoruz. Hafta
geçmiyor, 'bu hafta yine ne
çıkacak acaba' diye bekliyo-
ruz. Kimisi Azerbaycan'a tam
destek olamıyor, kimisi 'Ata-
türk' diyemiyor. Gün geçmiyor
bir başka şey olmasın. Türkiye'de
yönetilmiyor, CHP de yönetilmi-
yor ne yazık ki?” dedi. I SAYFA 9
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en BÜyÜk ParTi yÜZDe 36 ile kararsıZlar

VAR GUCUMUZLE ÇALIŞIYORUZ

“KYK Borçları Silinsin” kampanyası 
kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu KYK mağduru gençlerle buluştu.
Kılıçdaroğlu, “Siz bursu veriyorsunuz bir de geri
istiyorsunuz. Geri isteyecekseniz iş vereceksiniz.
Bunun adı sosyal devlet değil sosyal tefeciliktir”
diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Sosyal devlet, düşük
gelirlinin yanında olan devlettir. Türkiye 
Cumhuriyeti sosyal devlet mi? Sosyal devleti
sorgulayacaksınız” önerisinde bulundu. I SAYFA 7
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BUnUn adI 
tefeCİLİk!

Cumhuriyet Bayramının 97. 
Yıldönümü yurdun her köşesinde,

genç yaşlı herkesin katılımıyla kutlandı.
Edirne'den Hakkari'ye renkli manzaralar
oluştu. Dağların zirvesinden, Mavi Va-
tan’a kadar yurdun her köşesinde kırmızı
beyaz bayraklar dalgalandı. Resmi 
törenler pandemi nedeniyle istenen dü-
zeyde olmasa da 7’den 70’e 83 milyon
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı coş-
kuyla kutlamanın bir yolunu buldu. 
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BÜTÜN TÜRKİYE
KIRMIZI

BEYAZ
7’DEN 70’E

BÜYÜK 

KUTLAMA

sarıgÜl’le Dirsek
TemasımıZ yok!
Muharrem İnce, Mustafa
Sarıgül konusunda ise
“Bizim hiçbir dirsek 
temasımız yoktur, 
kendisine de başarılar 
diliyorum" diye konuştu.
İnce, Cumhurbaşkanlı-
ğına adaylığı konusunda
da "Kısmet, bakalım" dedi. 
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BiR SKANDAL!

Yol ve köprülere 
dİnamİk tarİfe!

İktidardan köprü ve otoyollar için yeni bir
hamle geldi. 2021 yılı için, yoğun olmayan

saatlerde fiyatı ucuzlatıp geçişi cazip kılabile-
cek, kullanım adedi artınca fiyatı ucuzlatacak
dinamik bir fiyat tarifesi üzerinde çalışılıyor.
Dinamik fiyatlama modeli Avrupa'da bazı 

ülkelerde uygulanıyor. Söz konusu modelde
kullanıcıların talebi tüm gün ve saatlerde

özel yazılımlarla takip ediliyor. I SAYFA 9
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HABERİN DEVAMI SAYFA 14’TE

Daha iyi şeyler
yapabilirim

Muharrem İnce, partisi CHP'ye 
yüklenerek, “Her gün yeni bir skandal
duyuyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam
destek olamıyor, kimisi 'Atatürk'
diyemiyor” eleştirisinde bulundu

Kemal Kılıçdaroğlu

Hamileler 
salgına karşı

uyanık olun

HER GÜN YENi
BiR SKANDAL!

Muharrem
İnce
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ÜSKÜDAR Üniversitesi NPİSTANBUL
Beyin Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri
Uzmanı Dr. Can Tumba, Covid-19 testi

pozitif çıkan çocukların psikolojisine dair önemli açık-
lamalarda ve ailelere tavsiyelerde bulundu. Covid-19
pandemisinin bireyler üzerinde fiziksel ve ruhsal etki-
ler oluşturduğunu ifade eden Dr. Can Tumba, “Has-
talık her ne kadar çocuk ve ergen grubu dışındaki
popülasyonları hedef alsa da Covid-19 nedeniyle ka-
rantinaya alınan çocuk ve ergenlerin sayısı da azım-
sanmayacak ölçüde. Pandemi ile birlikte fiziksel
sağlık kadar ruh sağlığının da korunmasının ne kadar
önemli olduğu gerçeğini daha da yakından anlamış
durumdayız. Bu noktada kaygı yönetimini daha iyi
yapmak, belirsizliği aza indirmeye çalışmak ve yeterli-
lik algısını arttırmayı hedeflemek son derecede değerli
hamleler olacaktır” diye konuştu.

Kaygı, korku ve çaresizlik ön planda

Covid-19 nedeniyle karantinaya alınan çocuklarda en
fazla kaygı, çaresizlik ve korku duygularına rastlana-
bileceğini söyleyen Tumba, “Kaygı artışına bağlı uyku
düzensizlikleri, yalnız hissetme, üzüntü, sinirlilik, ta-
hammülsüzlük ve konsantrasyon güçlüklerine çocuk
ve ergen yaş grubunda çok sık rastlanır. Benzer şe-
kilde salgın, hastalık bulaşı, karantina gerekliliği, ken-
dini ve çevreyi hastalıktan koruma gibi kavramların
farklı yaş gruplarında farklı şekillerde algılanması son
derece doğaldır” ifadelerini kullandı

Türk müziğinin usta sanatçılarındanSe-
lami Şahin, sosyal mesafe kurallarına
uygun olarak gerçekleştireceği konserlerle

sevenleriyle buluşacak. İlk olarak 31 Ekim Cumar-
tesi akşamı Ankara Günav 'da sahne alacak olan
duayen sanatçı, hayranlarıyla bir araya gelebilmenin
mutluluğunu yaşayacak. 7 Kasım Cumartesi ak-
şamı ise "Müzik Boğazdan Gelir" konsepti ile İstan-
bullu dinleyicilerine konser verecek olan Selami
Şahin, gece yarısına kadar sürecek olan bu etkinlikte
olağanüstü bir performans sergileyecek. Bebek’ten
kalkıp Beylerbeyi’ne geçecek olan özel bir teknede
en sevilen şarkılarını seslendirecek olan büyük us-
taya Semi Jazz Orkestrası eşlik edecek.
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Av. Uğur SAYANER
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Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Jale Dal Ağca, hamilelik döneminde
Covid-19’a karşı dikkat edilmesi gereken kuralları anlattı, önemli öneriler ve uyarılarda bulundu

HAMILELER SALGINA
KARSI UYANIK OLUN

YAŞAM

T üm dünyayı sarsan Covid-19 en-
feksiyonundan korunmak hami-
lelik döneminde ayrı bir önem

sahip. Bunun nedeni ise hamilelik süre-
cinde bağışıklık sistemindeki değişimle-
rin anne adaylarını viral solunum yolu
enfeksiyonlarına daha duyarlı hale getir-
mesi ve Covid-19 enfeksiyonunun daha
ağır seyredebilmesi. Sonbaharla birlikte
Covid-19’un yanı sıra damlacık yoluyla
bulaşan nezle, grip, farenjit, tonsilit ve
sinüzit gibi diğer üst solunum yolu en-
feksiyonlarının sık görülmesi, süreci
daha da zorlu bir hale getirebiliyor. Yük-
sek ateş, baş ağrısı, yaygın vücut ağrısı
ile seyreden gribe influenza virüsleri
neden oluyor ve bu 2 enfeksiyon aynı
anda oluştuğunda daha ağır tablolar
oluşabiliyor. Acıbadem Kozyatağı Has-
tanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uz-
manı Dr. Jale Dal Ağca, Covid-19’un
belirtilerinden biri olan yüksek ateşin ha-
milelik sürecinde bebeği olumsuz yönde
etkileyebileceği uyarısında
bulunarak, “Anne karnındaki bebeğin
özellikle ilk 3 ayda tüm yaşamsal
organ ve dokuları tamamlandığı için
bu süreçte enfeksiyonlardan korun-
mak ayrı bir öneme sahip. Bunun
yanı sıra diyabet, hipertansiyon,
astım ve alerji gibi kronik hastalığı
olan anne adaylarının sonbahar
gibi mevsim geçişlerinde Covid-19
ve diğer viral enfeksiyonlara karşı
yatkınlıkları artıyor. Dolayısıyla bu
dönemde mevcut kronik hastalıklarının
kontrolü daha önem kazanıyor” diyor.
Peki, anne adayları sonbahar mevsimini
sağlıklı geçirmek için hangi önlemleri al-
malılar?

Günlük ısı değişimlerine dikkat!

Aşırı terlemek ve üşümek bağışıklık siste-
mini olumsuz yönde etkiliyor. Bu ne-
denle günlük ısı değişimlerini dikkate
alarak giyinmeniz çok önemli. Sonba-
harda ısı değişimlerine uygun, sentetik
olmayan, pamuklu kıyafetleri tercih
edin.

Bu 5 kuralı asla unutmayın!

Hamilelik döneminde sosyalleşmek psi-
kolojimiz üzerinde olumlu etkiye sahip.
Ancak sosyalleşirken bu 5 kuralı asla
unutmayın: Kalabalık mekanlara girme-
yin. Maske kullanın, temas ettiğiniz kişi-
lerin mutlaka maske kullanmalarını
sağlayın. 1.5 metrelik sosyal mesafe ku-
ralını asla ihlal etmeyin. Öpüşmekten ve
tokalaşmaktan kaçının. Ellerinizi yüzey-
lere temas ettikten sonra en az 20 saniye
boyunca su ve sabunla yıkayın, bulun-
duğunuz ortamda bu mümkün değilse,
dezenfektan kullanın.

Uykusuz kalmayın

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Dr.
Jale
Dal Ağca sağlıklı bir uyku düzeninin ba-
ğışıklık sistemini desteklediğini belirte-
rek, şunları söylüyor: “Güçlü bir vücut
direnci için uykusuz kalmayın, günde en
az 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Son
3 ayda bebeğin büyümesi nedeniyle
uyku kalitesi azalabiliyor. Dolayısıyla bu
dönemde yatak ve yastığın kalitesi çok
önem kazanıyor. Uykunun kalitesini ar-
tırmaya yönelik bel, sırt ve bacak destek
ürünlerinden faydalanabilirsiniz”

Grip aşısını mutlaka yaptırın!

“Hamilelikte güvenle yaptırabileceğiniz
aşılardan biri, grip aşısıdır. Grip aşınızı
mutlaka yaptırın” diyen Dr. Jale Dal
Ağca bunun nedenini şöyle anlatıyor:
“Özellikle Covid-19 pandemi döne-
minde, her 2 hastalığın birlikte olması
ağır bir tablonun gelişme riskini artırabi-
leceği için grip aşısı olmayı ihmal etme-
yin. Grip aşısı hem sizi hem de
doğumdan sonra ilk 6 ay bebeğinizi
gripten koruyacaktır”

Bitki çayları tüketin, ancak…

Bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için

bebeğinizin de sağlığını olumsuz etki-
lemeyen bitki çaylarından tüketebilir-
siniz. Günde 2 fincandan fazla
olmamak şartıyla; zencefil, ıhla-
mur, kuşburnu veya kekik çayı tü-
ketmeniz, bağışıklık sisteminizi
destekler. Zencefil, hamilelik döne-
minde bulantı ve kusma şikaye-

tinde de fayda sağlıyor. Ancak
dikkat! Anason, ebegümeci, ısırgan,

rezene, meyan kökü, ahududu yap-
rağı, biberiye, adaçayı ve civanperçemi
gibi bitkilerden yapılan çaylar aşırı tüke-
tildiklerinde rahimde kasılmaları uyarıp,
düşük ya da erken doğuma neden olabi-
liyorlar.

Doktorunuz öneriyorsa, besin
takviyeleri alın

Eğer ihtiyaç duyarsanız, bağışıklık siste-
mini güçlendiren ilaç veya besin takviye-
lerini doktorunuza danışarak
kullanabilirsiniz. Doktorunuzun öneri-
siyle alacağınız C ve D vitamini ile
Omega-3 içeren takviyeler vücudunuzun
güçlenmesine katkı sağlayacaklardır.
Hamilelik döneminde gelişebilecek
anemi- kansızlık sorunu da, doktorunu-
zun önereceği demir-B12-Folik asit tak-
viyeleriyle önlenebilir.

Sağlıklı ve dengeli
beslenmek şart!

“Güçlü bir bağışıklık sistemi için sağlıklı
ve dengeli beslenmeniz çok önemli”
uyarısında bulunan Dr. Jale Dal
Ağca önerilerini şöyle sıralıyor: “Kar-
bonhidrat miktarı yüksek gıdalardan
uzak durun, kilo alımınıza dikkat edin.
Taze ve mevsimine göre sebze ile meyve
tüketmeye özen gösterin. Kalsiyumdan
zengin gıdalardan beslenmenin hamile-

lik kalitesini arttırdığını unutmayın.
Evde yapılmış yoğurt, peynir, süt ve
kefir, vazgeçilmez kalsiyum kaynakları-
dır. Protein miktarı yüksek, şeker oranı
düşük gıdaları da sofranızdan eksik et-
meyin”

Her gün 30 dakika yürüyün

Düzenli yürüyüş yapmak solunum kon-
disyonunu artırması sayesinde vücudu-
muzu enfeksiyonlara karşı daha dirençli
hale getiriyor. Vücut bağışıklığınızı art-
tırmak için bol bol hareket edin, her gün
30 dakika tempolu bir şekilde yürümeyi
alışkanlık haline getirin. Bunu, virüslerin
bulaşma riskine karşı daha çok sakin bir
ortamda, mümkünse açık havada yap-
maya çalışın.

Havasız ortamda bulunmayın

Havasız ve kapalı ortamlarda uzun süre
bulunmayın. Havada salınan virüs zer-
recikleri yüzünden koronavirüsün kapalı
alanlarda hava yoluyla bulaşma riski ar-
tıyor. Hapşırma, öksürme ve yüksek
sesle konuşma sonucu salınan virüs par-
tikülleri, kalabalık alanlarda veya hava-
landırması olmayan kapalı ortamlarda,
20 dakika ile 3 saat havada askıda kala-
biliyor. İngiltere'de yapılan çalışmalarda,
kapalı ortamlarda kişi başına saniyede
10 litre temiz hava sağlanması gerekliliği
ortaya çıkmış. Salgın günlerinde bu
durum daha da önemli hale geldi. Dış
ortamdan yeterli miktarda temiz havayı
içeriye sağlıyorsanız, virüs taşıyan biri
olsa bile ortamdaki bulaşıcı maddeyi
seyreltmiş olursunuz. Bu da diğer kişile-
rin hastalığı kapma riskini azaltıyor. Bu
nedenle mümkünse 1-2 saatte bir, bu-
lunduğunuz ortamı, içerideki tüm hava
değişinceye kadar havalandırın.

Bol bol su için
Solunum yolu enfeksiyonla-

rında, virüs kurumuş burun ile bo-
ğaza daha kolay yapışabiliyor. Bunun

sonucunda akciğerlerde enfeksiyon ge-
lişme ve şiddetlenme riski yükseliyor.

Bolca su tüketimi solunum yollarını nem-
lendirerek akciğerlerin enfekte olma ris-
kini düşürüyor. Dolayısıyla sadece yaz

mevsiminde değil, yılın tüm mev-
simlerinde her gün en az 2-3

litre su içmeyi alışkanlık
haline getirin.

1 dakikada 2 milyon!
Beyin yüksek performans da
çalışan bir organ olduğu için
fazla miktarda oksijene ihtiyaç

duymaktadır. Öyle ki kandaki tüm oksije-
nin yüzde 20’sini tek başına beyin kullanır.
Bu yüzden beyne giden kan akışının kesin-
tiye uğraması kesintinin süresine de bağlı
olmak üzere beyinde az ya da çok kalıcı
ya da geçici hasar oluşturur. O yüzden
hayati bir öneme sahip olan “inme” ra-
hatsızlığında acil müdahale büyük önem
taşıyor. Bu kapsamda farkındalık yarat-
mak için 29 Ekim Dünya İnme günü ola-
rak kabul edilmiştir. Dünyada her yıl 15

milyon insan felç geçirirken, 6 milyon-
dan fazla insan da bu yüzden hayatını
kaybediyor. İnmeye erken müdahale
hayat kurtardığı gibi sakatlığı da azalt-
tığını ve bundan dolayı inmeyi erken
tanımanın çok önemli olduğuna deği-
nen Romatem Hastanesi Nöroloji Uz-
manı Dr. Metin Güzelcik, “İnmenin
belirtileri tutulan beyin bölgesine ve
hasarın derecesine göre değişir. Beynin
ön bölgesini tutmuşsa kişilik değişik-
likleri görülürken arka kısmını tut-
muşsa görme problemleri oluşur.
Ancak en sık gördüğümüz beynin orta
kısımlarının tutulduğu ve vücudun bir
tarafında kuvvet kaybı ile karşımıza
çıkan tablodur. Konuşmada bozulma,
kol ve bacakta kuvvet kaybı ya da
uyuşma, görme, yutkunma problem-
leri hatta baş dönmesi gibi bulgular
aksi ispat edilene inme kabul edilmeli
en yakın sağlık kuruluşuna başvurul-

malı. Bu bulgular gelip geçici olabildiği
gibi bazen 10-15 dakika hatta 24 saat bile
sürer, geçer. Biz bu tabloya geçici iskemik
atak (TİA) diyoruz. Geçici iskemik atakla-
rın yaklaşık yüzde 10’unda ilk hafta içeri-
sinde kalıcı inme gelişir. Bu yüzden bu
bulguları hisseden bir kişinin hemen tıbbi
yardım alması gerekiyor “dedi.

İnme riskini artırıyor

Dr.Güzelcik, sözlerini şöyle sürdürdü: “
İnme bir damar hastalığıdır. Tüm damar
hastalıklarında geçerli olan risk faktörleri
inme içinde geçerlidir. Ve bu risk faktörle-
rinin birçoğu önlenebilir risk faktörleridir.
Bunların başında kontrolsüz hipertansi-

yon gelmektedir. Hipertansiyon inme ris-
kinizi dört katına varan değerlerde artıra-
bilir. Bunun yanında sigara içmek,
kontrolsüz şeker hastalığı, hiperlipidemi,
obezite, sedanter yaşam ve az sıvı alımı da
inme riskini arttırır. İnme ileri yaş grubu
hastalığıdır. Genellikle 60 yaş üstünde gö-
rülür. Ancak kalp kapağı problemi, kalp
ritim bozukluğu ve kan pıhtılaşma sorunu
olan gençlerde de inme görüle bilinir.
İnme geçirdikten sonra en kısa zaman da
hatta yoğun bakımda fizik tedavi rehabili-
tasyon programı başlatılmalıdır. Çünkü
erken rehabilitasyon beyin hücrelerini ak-
tivite ederek kaybolan fonksiyonun kısa
zamanda geri kazanılmasını sağlıyor.”

Beyin damarları tıkandığında
her dakikada iki milyon, bir

saat içinde ise 120 milyon
beyin hücresini kaybedebile-

ceğimizin altını çizen Nöroloji
Uzmanı Dr. Metin Güzelcik,

“İlk 4 buçuk saat altın değe-
rinde. Bu süre içerisinde 
hastaneye başvurulduğu 
takdirde hastaya damar 

yolundan pıhtı eritici ilaçlar
verilirken böylece beyindeki

hasar azalabilir” dedi

Çocuklara karşı
dürüst olalım

Selami Şahin
sahneye çıkıyor
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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

olay, geçtiğimiz günlerde
Ataşehir'de meydana geldi.
Oldukça kalabalık giyim ma-

ğazasına giren 1'i kadın 2 kişiden biri,
gözüne kestirdiği kadının çantasından
hırsızlık yapmaya çalıştı. Alışveriş yapan
kadının etrafında uzun süre dolaşan
şüpheli, en uygun anı kolladı. Mağazada
bulunan kadın şüpheli ise alışveriş
yapan kadını konuşarak oyaladı. İlk de-
nemelerinde başarılı olamayan iki şüp-
heli, kadını mağazada takip etmeye
devam etti. Ardından şüpheli, alışveriş

yapan kadının çantasındaki 2 yüzüğün
olduğu kutuları aldı. O sırada kadın
şüpheli de elindeki gömleği havaya kal-
dırarak hırsızlık anının görünmesine
engel oldu.

Kadın her yerde aranıyor

Hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kame-
rasına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, şüphelilerin alışveriş yapan
kadının etrafında dolaştığı, kadın şüpheli
hedeflerindeki kadınla konuşurken, erkek
olanın kutuları almak için çabaladığı,

başarılı olamayan hırsızların kadını takip
etmeye devam ettiği, hırsızın çantadan
kutuları alırken diğer şüphelinin ise elin-
deki gömlekle hırsızlık anının görünme-
sini önlediği ve şüphelilerin mağazadan
ayrıldığı görülüyor. Yüzük kutularının
çantasında olmadığını fark eden kadın
ise durumu hemen polis ekiplerine bil-
dirdi. Harekete geçen polisler şüpheli
Gürkan A.'yı kısa sürede yakaladı. Şüp-
heli, polis merkezine getirilerek, sorguya
alınırken şüpheli kadının yakalanması
için çalışmalar sürüyor.  DHA

Ataşehir'de kalabalığın olduğu giyim mağazasına giren 1'i kadın 2 kişi, müşteri kadının çantasındaki 2 yüzüğü çaldı. Birinin çantadan yüzükleri
çaldığı, diğerinin ise elindeki gömlekle hırsızlık anının görünmesini önlediği anlar işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

olay dün gece saatle-
rinde Soğanlı Mahalle-
si'nde meydana geldi.

Park halindeki motosikletin yanına
gelen ve kilidi kırmaya çalışan iki
hırsız vatandaşlar tarafından polise
ihbar edildi. Bahçelievler İlçe Emni-
yet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekip-
leri kısa sürede olay yerine giderken,
iki kişinin tedirgin davranışlarda bu-
lunduğunu ve park halindeki bir
aracın altına bir cisim attıklarını fark
etti. Şüphelileri inceleyen polis ekip-
leri üzerinden kimlik çıkmayan ve
yaşları küçük iki şüphelinin isimleri-
nin Emre S. ile D.K. olduğunu öğ-

rendi. İki şüpheli gözaltına alınır-
ken,  polis, aracın altına atılan cis-
min hırsızlık amacıyla kullandıkları
düşünülen alyan olduğunu gördü.
Motosikletin de zarar gördüğünü
belirleyen polis ekipleri olay yerini
gören güvenlik kamerasını da ince-
lemeye aldı. Görüntülerde şüpheli-
lerin motosikleti çalmaya çalıştıkları
görüldü. Gözaltına alınan ve hırsız-
lık suçundan çok sayıda kayıtları
bulunduğu belirlenen 2 şüpheli em-
niyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edildi. Yaşanan hırsızlık
teşebbüsü ve polis ekiplerinin gelişi
güvenlik kamerasına yansıdı.

Güpegündüz hırsızlık!

Bahçelievler'de çocuk yaştaki
iki hırsız motosiklet çalmaya

çalıştıkları sırada polis ekiple-
rince yakalandı. Hırsızlık su-

çundan çok sayıda kaydı
bulunan iki şüpheli adliyeye

sevk edilirken, hırsızların mo-
tosikleti çalmaya çalıştıkları

anlar ile polis ekiplerinin gelişi
güvenlik kamerasına yansıdı

Motosiklet hırsızları yakayı ele verdi

U zaktan akraba oldukları kişilerin  saldı-
rılarla bağlantısı olduğunu ileri süren
Celal Tekin, "Biz bir aileyiz eski dostla-

rımız uzaktan akraba oluyoruz. İlk olarak karde-
şime geldiler. Cemil Tekin'e 9'uncu ayın 10'unda
geldiler sabah saat 7.30 civarlarında. Arabaya
bindiği sırada hemen direkt öldürmeye teşebbüs
ettiler. Görüntülerde mevcut zaten, yüzü maskeli
kapşonlu tanımadığımız kişiler. Daha sonra geç-
tiğimiz cumartesi günü saat 20.00 civarında aynı
şekilde beni takip etmişler. O arada bana pusu
kurdular. Ben yara almadım ama büyük ağabe-
yim Bahri Tekin yaralandı. Hastanede şu anda
kendisi hastanede durumu hakkında doktorlar
net bilgi de vermiyor. Adaletin tecelli etmesini is-
tiyoruz, bunların yakalanmasını istiyoruz. Kim-
lerdir bunu yaptıranlar? Biz uzlaşmak istiyoruz
kimse ile kanlı bıçaklı olmak istemiyoruz" dedi.

Kameralar kaydetti

Bahçelievler'de bir aileye yönelik iki ayrı silahlı
saldırı kamerada Yaşanan iki olay güvenlik ka-
merası saniye saniye yansıdı. İlk görüntülerde,
bir kişinin otomobile yanaşıp tabancayla ateş et-
meye başladığı ve saldırıya uğrayan kişinin sal-
dırganla boğuşması yer alıyor. Bir diğer
görüntüde ise eve giden iki kişiye ateş açılması,
birinin yaralanması, saldırganın kaçışı, arkasın-
dan kendisine ateş edilmesi görülüyor. DHA

AIle fertlerIne
sIlAhlI sAldIrI!
Bahçelievler'de iki aile arasında alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı iddia edlen tartışmalarda kan döküldü. 10 Eylül'de Cemil
Tekin uğradığı silahlı saldırıda, saldırganın tabancasının tutukluk yapması üzerine yara almadan kurtuldu. Geçen Cumartesi günü de
aynı aileden Celal ve Bahri Tekin evlerine girerken yine kimliği belirlenmeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı, Bahri Tekin yaralandı

İstanbul merkezli bir çok ilde
DHKP-C terör örgütüne yönelik
yapılan operasyonda çok sayıda

kişi gözaltına alındı. Operasyona Özel Ha-
rekat Polisi de destek verdi. İstanbul Emni-
yet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube
Müdürlüğü ekipleri aralarında Kağıthane
ve Eyüpsultan'ın da bulunduğu bir çok il-
çede DHKP-C terör örgütüne yönelik ope-
rasyon düzenledi. Yapılan istihbarat
çalışmalarının ardından saat 02:00 sırala-
rında harekete geçen ekipler, daha önce be-
lirlenen adreslere eş zamanlı olarak
operasyon düzenledi. Operasyon yapılan
adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesine
bağlı Güzeltepe Mahallesi, Metin Sokak'ta
bulunan 4 katlı bina oldu. Operasyona
destek veren Özel Harekat Polisleri, şüphe-
lilerin bulunduğu binaya girdi. Baskının ar-
dından bina etrafında Özel Harekat
Polisleri güvenlik önlemi aldı. Yapılan ope-
rasyonda gözaltına alınan şüpheliler önce
sağlık kontrolünden geçirildi. Ardından da
emniyete götürüldü. DHA

DHKP-C’ye 
operasyon 

Gazİosmanpaşa'da bir servis
midibüsü yağmurunda etkisiyle
kayganlaşan zeminin etkisiyle

devrildi. Kazada 8 kişi yaralandı. Olay
bugün sabah 6.30 sıralarında Gaziosman-
paşa'da yaşandı. İçerisindeki yolcuları ile
birlikte seyir halinde olan 34 LDZ 118
plaklı servis midibüsü, yağmur sebebiyle
kayganlaşan zeminin de etkisiy sürücün di-
reksiyon hakimiyetini kaybetmesinden do-
layı devrildi. Kazada 8 işçi yaralandı. İhbar
üzerine olay yerine polis ve ambulans ekip-
leri sevk edildi. Yaralanan 8 yolcu sağlık
ekiplerince bölgedeki çeşitli hastanelere gö-
türüldü. Yaralıların durumunun iyi olduğu
öğrenildi. Kazanın yaşandığı yolda araç
kaldırılana kadar trafik tek şeritten sağ-
landı. Kaza sırasında servis aracında olan
Direnç Yıldız “5 arkadaşımızın durumları
çok kötü değil hafif yaralı olanlar var.
Onun dışında herhangi bir sıkıntımız yok.
Yağmur yeni yağdığında yol kaygan oluyor.
Servis de biraz hızlıydı büyük ihtimalle. Bir
sağa bir sola yalpaladıktan sonra devrildi.
Baya da sürüklendi.” dedi.

Servis midibüsü
kaza yaptı 

İnternet üzerinden sağlığı tehli-
keye atan zararlı ve ruhsatsız cin-
sel içerikli ilaç satanlara yönelik

düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına
alındı. Alınan bilgilere göre; İstanbul Ka-
çakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü'ne bağlı ekipler, İnternet üzerinde
cinsel içerikli ilaç satışı yapan 2 şüpheliyi
tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçeve-
sinde Türkiye'de yasak olan cinsel perfor-
mansı arttırıcı ilaçların internet üzerinden
satışının yapıldığını tespit eden emniyet
ekipleri, konuyla ilgili dün Pendik'te bir eve
baskın düzenledi. Operasyon yapılan ad-
resteki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu
değerlendirilen insan sağlığını tehlikeye
sokan zararlı ve ruhsatsız 5 bin 845 adet
cinsel içerikli jel, bin 80 adet ‘geciktirici'
sprey ile 2 bin 185 adet enerji içeceği, 2 bin

230 adet çiko-
lata ve 204 adet
parfüm ele geçi-
rildi. Olayla
bağlantılı 2 şüp-
heli yakalanarak
gözaltına alındı.
Emniyette sor-
gulanan zanlılar
hakkında Ka-
çakçılıkla Mü-
cadele
Kanunu'na mu-
halefetten adli
işlem yapıldığı
bildirildi.

Sahte ilaca
geçit yok

Saldırıdan yara almadan kurtulan Cemil
Tekin ise barıştan yana olduklarını ve yet-
kililerden gereğinin yapılmasını istedi.
Bu saldırılardan önce, alacak verecek
meselesi yüzünden tartışma çıktığını, bo-
ğuşma esnasında silahlar çekilmesi so-
nucu yeğeninin ceza evine düştüğünü
söyleyen Cemil Tekin,. "Bu bir kazaydı
ancak karşı taraf bunu kan davasına çe-
virdi. Geçen ay  (10 Eylül) sabah saat
07.00 sıralarında benim arabanın
önünde bana pusu kurdular. Onlardan
değildi tetikçi olduğunu düşünüyoruz. Biz

aile dostu olduğumuz için onlardan olsa tanırdık bunlar tetikçi
idi. Ben arabama bindiğim anda silah sıkmaya başladı ve ben
kendimi korumak için arabaya attım. Gelip arabanın camından
sıkmaya başladı. O anda silah tutukluk yapınca ben arabadan
inip boğuşmaya başladım. İki üç dakika falan boşluk zaten gö-
rüntüler var ondan sonra bırakıp kaçtı. Geçen cumartesi günü de
gelip benim abime sıktılar bu sefer farklı kişilerdi şu anda hasta-
nede yatmakta. Bir an önce adaletin yerini bulmasını istiyoruz bu
kişilerin yakalamasını istiyoruz biz kimin yaptığını iyi biliyoruz.
Bizi tehdit ediyorlar tehdit altındayız. Biz barıştan yanayız bunu
kan davasına çevirmek istemiyoruz."

Bu kişiler bulunsun

İstanbul Kaçakçılık Suçla-
rıyla Mücadele Şube Müdür-
lüğü görevlileri, yürütülen bir

soruşturma kapsamında Bağcılar'da bir
adreste kaçak tütün mamulü imal edil-

diği ve depolanarak el altından piyasaya
sürüldüğü istihbaratını aldı. Alınan is-
tihbarat doğrultusunda dün harekete
geçen kaçakçılık polisi, 1 işyeri, 2 imalat-
hane, 3 depo ve 1 minibüse eş zamanlı
baskın düzenledi. Söz konusu yerlerde
yapılan aramalarda, bin 943 paket

kaçak sigara, 556 bin 860 dal doldurul-
muş makaron, 237 bin 400 adet boş
kaçak makaron, 5 milyon tane kaçak si-
gara filtresi, 30 bin kilitli poşet, 7 kg
kaçak sigara tütünü, 383,5 kg kıyılmış
tütün, sökülmüş TAPDK bandrolleri,
ele geçirildi.

Tütüncülere baskın



B üyükçekmece Belediyesi’nin projesi olarak ortaya
çıkan ve ilçe halkının “Büyük İmece” sloganıyla yapı-
mını üstlendiği Atatürk Evi ve Müzesi’nin temel atma

töreni gerçekleşti. Pandemi önlemleri göz önünde bulunduru-
larak gerçekleştirilen temel atma törenine katılan gazilerin Ata-
türk Evi için yaptıkları bağış duygu dolu anların yaşanmasına
neden oldu. Muharip Gaziler Derneği Büyükçekmece İrtibat
Bürosu Başkanı Selçuk Eker’in Büyükçekmece’de yaşayan ga-
zilerin Atatürk Evi ve Müzesi için bin TL katkıda bulunmak is-
temelerini açıklaması törene katılanlar tarafından uzun süre
alkışlandı.

Birebir aynı ölçüde 

Büyükçekmece Kordonboyu’nda temeli atılan Atatürk Evi ve
Müzesi hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Bugün Cumhuriyet Bayramımızın 97’inci yılı
kutlama etkinliklerini başlattık. Büyükçekmece Cumhuriyet
Meydanı’nda yeni düzenlenen Cumhuriyet Meydanı’nda

Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti-
mizin banisi yurdumuzu işgalden kurtarıp, Osmanlı Devle-
ti’nin külleri üzerinden modern Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün; hepimizin Ata’sı tüm dün-
yadaki mazlumların lideri Büyük Önder Atatürk’ün Sela-
nik’teki evinin yani Selanik’te doğduğu evin birebir ölçüde
aynısını yapmak üzere temelini atıyoruz" dedi. 

Proje belediyenin

Atatürk Evi hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Hasan
Akgün, "Adı Büyükçekmece Atatürk Evi ve Müzesi. En önemli
tarafı belediyenin cebinden bir tek kuruş para çıkmadan, Bü-
yükçekmece ailemiz büyük imece ile bunu yapıyor. Proje bele-
diyenin. Belediyemizin 100’üncü yıl kutlama projesidir.
100’üncü yıl kutlama projesi içerisinde birçok proje var. Bu
ilki. Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa
Kemal Atatürk ve bütün silah arkadaşlarını ve bu vatanın,
Cumhuriyetimizin  korunması için bugüne kadar hayatını
feda etmiş tüm kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin ruh-
ları şad olsun. Mekanları cennet olsun" açıklamasını yaptı. 
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunma-
dığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden ön-
ceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen
oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numara-
sıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 27/10/2020

1.İhale Tarihi : 09/12/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 07/01/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Hisar Otoparkı - Güvercitepe Mah., İstiklal Cad. No. 158-1 , Başakşehir/İstanbul 

(Zaloğlu Otopark Yanı) - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 98.000,00 1   %18 

(İİK m.114/1, 114/3)
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Cumhuriyet’in 97’inci 
yılı anısına Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün 
Selanik’te doğduğu ev,
birebir ölçülerinde
Büyükçekmece’de
yapılıyor. Temel atma
töreninde konuşan
Hasan Akgün, "Adı
Büyükçekmece Atatürk
Evi ve Müzesi. En önemli
tarafı belediyenin 
cebinden bir tek kuruş
para çıkmadan,
Büyükçekmece ailemiz
büyük imece ile bunu
yapıyor. Proje
belediyenin" dedi

Örnek No: 25*

34EJ7519 Plakalı , 2014 Model , KIA Marka , BONGO
K2500 Tipli , D4CBE610172 Motor No'lu ,
KNCSJX76AF7925134 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , 
ÖN TAMPON VE SAĞ KAPI VURUKTUR. ARACIN
MUHTELİF YERLERİNDE ÇİZİK VE EZİKLER VAR-
DIR.ANAHTAR VE RUHSATI YOKTUR.

KLASiK

KUTLAMA
Şişli Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarını pandemi kurallarına uygun olarak
gerçekleştirdi. Şişli, 28 Ekim Çarşamba günü
Cumhuriyet’in 97. Yılı kutlamalarına ‘Cumhuriyet
Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni’ ile başladı

cumhuriyet’in ilanının 97’inci yılı kutlamaları
kapsamında 28 Ekim Çarşamba günüŞişli Cadde-
leri, birbirinden özel klasik otomobillere ev sahipliği

yaptı. Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni’nde
nostalji rüzgârı esti. Şişli Belediyesi ve Antika Otomobil Fede-
rasyonu iş birliğinde düzenlenen, Cumhuriyet Bayramı Klasik
Otomobil Geçit Töreni, Şişli ilçesi yollarında gerçekleşti. Şişli
Belediyesi önünden saat 14:00‘te yola çıkan ve her birinin ayrı
bir hikâyesi olan 32 klasik otomobil, Cumhuriyet dönemine iz
bırakan tarihi yapılarının bulunduğu Darülaceze, Abide-i Hür-
riyet, Ergenekon, Halâskârgazi, Cumhuriyet caddelerinden
ilerledi. Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil Geçit Töreni,
Halâskârgazi Caddesi üzerinde yer alan Atatürk Müzesi

önünde sona erdi.

Cumhuriyet bizleriz

Bitiş noktasında, Cumhuriyet Bayramı Klasik Otomobil
Geçit Töreni’ne katılan sürücüleri, Şişli Belediye Baş-

kanı Muammer Keskin karşıladı. Atatürk Müzesi
önünde Mustafa Kemal Atatürk, yol arkadaşları ve

Milli Mücadele kahramanları anısına bir dakikalık
saygı duruşu gerçekleştirildi. Şişli Belediye Baş-

kanı Muammer Keskin, burada yaptığı konuş-
mada “Cumhuriyet’in ilanın 97’inci yılını

kutladığımız bu özel günde pandemi nede-
niyle ne yazık ki komşularımızla bir araya

gelemedik. Ancak, bu istisnai duruma
rağmen en büyük bayramı ‘Cumhuri-

yet bizleriz’ diyerek ortak ruh ve heye-
canla kutluyoruz” dedi. Cumhuriyet

Bayramı Klasik Otomobil Geçit
Töreni’ne klasik otomobil sahip-

leri ve koleksiyoncular, sanatçı-
lar ve iş dünyasından isimlerin

bulunduğu Antika Otomobil
Federasyonu’nun üyeleri

birbirinden özel otomo-
billeriyle katıldı.

türk bayraklı 
balonlar uçuruldu
Cumhuriyet’in kuruluşunun 97. yıldönümü,
Bağcılar’da iki gün süren coşkulu bir programla
kutlandı. Atatürk Anıtı önünde çelenk konulmasıyla
başlayan kutlamalar, 97 adet Türk bayraklı balon
uçurmak gibi renkli etkinliklerle devam etti

29 EKİM Cumhuriyet Bayramı’nın 97. Yılı kutlamaları
kapsamında Bağcılar’da iki gün süren etkinlikler dü-
zenlendi.  İlk olarak 28 Ekim günü 15 Temmuz De-

mokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda çelenk koyma programı
yapıldı. Pandemi tedbirleri dikkate alınarak saat 13.00’te başla-
yan törene Bağcılar İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Garnizon Komutanlığı’nda gö-
revli Piyade Binbaşı Altan Özünlü, siyasi partilerin ilçe başkan-
ları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, muhtarlar ve her
yaştan vatandaş katıldı.

Gazilerle yakından ilgilendi

Öncelikle kamu kurumları ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anı-
tı’na çelenk konuldu. Saygı duruşu ve hep bir ağızdan yüksek
sesle İstiklal Marşı’nın söylenmesinin ardından Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu. Programın bitiminde
gazilerle yakından ilgilenen Başkan Çağırıcı hem onlarla sohbet
etti hem de günün anısına fotoğraf çekildi.

Öğrenciler ödüllendirildi

Daha sonra ise Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi öğrencisi
Can Özkan, “Akdeniz’e doğru” isimli şiiri okudu. 29 Ekim Cumhu-
riyet Bayramı münasebetiyle ilçedeki okullar arasında düzenle-
nen dereceye giren öğrenciler de ödüllendirildi. İlkokullar
arasında düzenlenen Resim Yarışması’nda birinci olan Atatürk
ilkokulu 4. sınıf öğrencisi Ahsen Fatma Ari, Ortaokullar arası dü-
zenlenen Şiir Yarışması’nda birinci olan Erol Battal Ortaokulu 5.
sınıf öğrencisi Asya Aslanhan ve Liseler arası düzenlenen Kom-
pozisyon Yarışması’nda birinci olan Bağcılar Anadolu Lisesi 12.
sınıf öğrencisi Ruken Çanakçı’ya ödülleri verildi. 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlamaları, Hükümet Konağı önünde Türk bay-
raklı 97 balonun uçurulmasıyla sona erdi. 

Cumhuriyet’in
Çocukları

Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü çalışanları tüm
kreşlerde öğrenim gören çocuklara erken yaşlardan
itibaren vatan, bayrak ve Atatürk sevgisi aşılayarak

Cumhuriyet'e sahip çıkacak aydınlık nesiller yetiştirmek amacıyla
görevini sürdürüyor. Bu kapsamda Kreş Müdürlüğü’ne  bağlı 9
kreşteki öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 97 yılı için
gösteriler hazırladı. Gösterilerde tüm kreşteki çocuklar görev
aldı. Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’ndeki gösteriler saygı du-
ruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Atatürk’ün fotoğraflarının yer al-
dığı mini klip eşliğinde zeybek ve halk oyunları oynayan çocuklar
şiirler seslendirdi. Kurtuluş Savaşı’nda yaşanan zorlukları da
sahneleyen çocuklar büyük beğeni aldı. Gösterilen bütün çocuk-
ların seslendirdiği 10. Yıl Marşı ile bitti.

Uğurlu’dan
resİtal
Maltepe’de Cumhuriyet’in 97’inci
yıl coşkusu, bando gösterileri,
etkinlikler ve Tuluyhan Uğurlu’nun
eşsiz piyano resitaliyle taçlandı

cumhuriyet’in 97’inci yıldö-
nümü, Maltepe’de coşkulu etkin-
likler devam etti. Etkinliklerin

ikinci gününde mahallelerde dolaşan bando
ekipleri, 29 Ekim’in ruhuna uygun marşlarla
halkı coşturdu. Bayrak, maske ve “İstasyon”
dergisinin de ücretsiz dağıtıldığı etkinliklerde,
bayrağını eline alan halk, Cumhuriyet’in coş-
kusuna eşlik etti. Cevizli’deki Cumhuriyet
Parkı’nda ise çocuklar, parkın ismine yakışır
biçimde bayrak salladı.

Beraber yaşamaya devam

Pandemi önlemleri sebebiyle seyircisiz olarak
Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde
gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan Tuluy-
han Uğurlu, resital sonrası Kuvayı Milliye
ruhuna atıfta bulunarak hem Atatürk’ü, hem
de Mevlit Kandili sebebiyle Hazreti Muham-
med’i andı. Belediyenin sosyal medya hesap-
larından canlı yayınlanan etkinlikte Uğurlu,
kendisini takip edenlerle duygularını şöyle
paylaştı; "Şehitlerimize, özellikle Çanakkale
şehitlerimize, Kuvayı Milliye ruhunu taşıyan
insanlarımıza, bu ülkenin aydınlık geleceğine
inananlara, bizim burada var olmamızı sağ-
layan mücadeleleri veren tüm ecdadımıza,
onların ruhlarına böyle bir resital sunduk.
Çok duyguluyum. Böyle bir zamanda, her
gün insanların öldüğü böyle bir dönemde,
sanatçı da her gün ölüyor o insanlarla, sonra
yeniden doğuyor. Dolayısıyla her gün bir
ölüm yaşıyor ama dolayısıyla tekrar külleri-
mizden ayağa kalkıp yeni şeyler üretmek için
çaba sarf ediyoruz. Böyle bir dönemde böyle
bir resitali verdiğim için çok mutlu oldum.
Bugün ayrıca Mevlit Kandili. O dünyalar gü-
zeli insanın bütün alemlere ışık olması, Ata-
türkümüzün de o ışığı bütün ülkeye, bütün
dünyaya yayması takdire şayan. O Kuvayı
Milliye ruhunun, o bölünmez bütünlüğümü-
zün varlığıyla çağdaş, uygar ve laik bir Türki-
ye’de yaşamanın onuru, gururu içindeyiz.
Hep beraber yaşamaya devam ediyoruz."

Dükkanları 
su bastı

Büyükçekmece'de dün sabah saatlerinde
şiddetli yağış etkisini gösterdi. Mimarsinan
Mahallesi'nde bulunan Tecimen Sanayi Site-

si'ndeki birçok işyerini su bastı. Dükkanlarını açmak için
sanayi sitesine gelenler işyerlerini su altında buldu. Dükkan
sahipleri işyerlerindeki suları kovalarla tahliye etti. Birçok işye-
rinde hasar oluştu. Dükkanını su basan bir işyeri sahibi, "Her

yağmur yağdığında bu hal-
lere düşüyoruz. Arabaların içi
su oldu. Müşterilere ne diyece-
ğiz?" diye konuştu. Başka bir dük-
kan sahibi ise "Geldiğimizde bu
haldeydi. Kapıların kilitleri bile kırıl-
mıştı. Su basmıştı zaten. Arabalar su
içinde kalmış. Dükkan perişan. Perişa-
nız yapacak bir şey yok. Suyu kendimiz
tahliye ettik. Her yağmur yağdığında böyle
oluyor. Küçücük bir yağmur yağsa da böyle
oluyor. Bugün, afet olmuş resmen" dedi. DHA

Büyükçekmece Kordonboyu’nda temeli atılan Atatürk
Evi ve Müzesi hakkında açıklama yapan Belediye 
Başkanı Dr. Hasan Akgün, "Bugün Cumhuriyet 
Bayramımızın 97’inci yılı kutlama etkinliklerini 
en anlamlı şekilde başlattık” şeklinde konuştu.





Y eşil eriğin kilogram fiyatı ne-
redeyse çeyrek altını geçiyor.
Sadece birkaç ay önce pazar

veya marketlerde kilosu 4-5 liradan
satılan yeşil eriğin sezonun bittikten
sonra şimdi, 3 tanesi 40 liraya satı-
lıyor. Yaklaşık 50 gramlık 3 tanesi-
nin fiyatı 40 lirayken, kilosu 800
lirayı buluyor. Artık kimsenin kilo
ile satın almadığı eriğin yüksek fi-
yatı çeyrek altını geçiyor. En çok ha-
mile kadınları için aldığı için
‘Hamile eriği' olarak da bilinen erik,
şuan sadece insanların özel ihtiyaç-
larını karşılıyor. Hamile kadınların
yanında ölümcül hastalığa yakala-
yan insanların son isteklerini yerine
getirmesi için vatandaşlar il dışın-
dan gelerek bu eriğe talep ediyor.
Bu dönemde Türkiye'de yetişmeyen
yeşil erik, Latin Amerika ülkesi olan
Şili'den getirildiği için fiyatlar bu
derecede pahalı olduğu dile 
getiriliyor.

Kilosu 800 lira

Kış boyunca pahalı fiyatta da olsa
ihtiyaç olana erik yetiştiren manav

Emin Özkaya, sattığı ürün hak-
kında detay bilgiler paylaştı. Öz-
kaya, “Bu erikler Şili'den geliyor.
İstanbul'dan bazı illere dağıtılıyor.
Bu sezonda bunlar ‘Hamile eriği'
olarak da biliniyor. Ben 15 senedir
bu günlerde bu eriği bulunduruyo-
rum. Türkiye'de bu mevsimde bun-
lar yetişmiyor. Yurt dışından geldiği
için çok az bulunuyor. Bunlar nor-
mal, bizim buralarda kaç gün önce
bittiği yeşil eriklerdendir. Ancak ters
bir dönemde insanların özel ihti-
yaçların karşılanması için getirdiği-
miz için fiyatlar pahalıdır. Şuan 3
tanesi 40 liradan satıyoruz. Bu üç
tane de yaklaşık 50 gram oluyor.
Buna göre kilosu 800 liraya denk
geliyor. Ama tabi kimse bir kilo al-
mıyor. Özel istekler doğrultusunda
2-3 paket yani 6 veya 9 tane alıyor.
Alıcısı çok mu? Hayır. Ama getir-
diklerimizin alıcısı var. Hamile
onlar kadınların canı çektiği zaman
alınıyor. Ayrıca ölümcül hastalığı
yaşayan büyüklerinin son isteğini
yerine getirmesi için gelip alıyorlar.
Kaç gün önce kilo ile sattığımız erik

şuan tane tane satıyoruz. O da altın
fiyatında diyebilirim” diye konuştu.

Kargo ile de isteniyor

Sosyal medya üzerinde yapılan rek-
lamlardan haberdar olan vatandaş-
lar, sadece Eskişehir'den değil, çevre
illerden de gelip bu eriğe talep edi-
yor. Bu konuda konuşan Özkaya,
“Bu sürede sadece Eskişehir'de
değil, çevre illerde de bulunmuyor.
Bu nedenle Kütahya, Uşak, Bilecik,
Afyon hatta daha da uzak illerden
gelip alıyorlar. Mesela Bursa'da bir
manava soruyor. O da ‘Eskişehir'de
var' diye buraya yönlendiriyor.
Zaman zaman kargo ile gönderme-
mizi istiyor, ama biz kargo ile gön-
dermiyoruz. Gelip alanlara öncelik
veriyoruz. Tabi onlar gelirken bir
paket almıyor. 5-10 paket alıyor.
Bazen burada akrabalar varsa on-
ların aracıyla alıyorlar. Bu şekilde
satıyoruz. Önümüzdeki yılın 3'üncü
aya kadar böyle satmaya devam
edeceğiz. Fiyatlar daha pahalı ola-
bilir mi? Şuan için bilemem, ama
olabilir tabi” diye anlattı.
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Su Dağıtım Borusu (Trident) Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2020/541137
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) 

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

Eyüpsultan / İSTANBUL Eyüpsultan/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123011127 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : Su Dağıtım Borusu (Trident) Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Kalem Su Dağıtım Borusu (Trident) AlımıAyrıntılı bilgiye 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü
ç) Süresi/teslim tarihi :  -Malın teslim süresi işe başlama tarihinden itibaren toplam 60 

(altmış) takvim günüdür. Yüklenici tarafından teknik şartnameye 
uygun olarak imal edilen mallar teslim süresi içinde tek parti halinde 
Büyükçekmece Su Arıtma Şube Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. 
-Son teslim tarihinin tatil gününe rastlaması halinde iş bu süre takip 
eden ilk iş günü mesai bitimidir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

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

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. 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. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde
on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan is-
tekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin
ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Yaz aylarında kilosu 
4-5 liraya kadar inen yeşil
eriğin fiyatı şimdi altınla
yarışırken, Eskişehir’de 50
grama denk gelen 3 tane
yeşil erik 40 liraya, kilosu
ise 800 liraya satılıyor

3 TANE yESIL
ErIK 40 LIrA

Gram altın 525 lira
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı
Yunus Öner, gram altının yıl sonunda
525 lirayı bulabileceğini iddia etti

Korona virüs salgınıyla bir-
likte dünyada birçok alanda
dengeler değişirken, küresel eko-

nomi piyasasında altın sürekli yükselişine
devam ediyor. Haftaya rekor tazeleyerek
giren altın, yatırımcısına kazandırmaya
devam ediyor. Son bir haftada çeyrek altın-
daki değer yükselişi, lira bazında yüzde 5'e
yaklaştı. Altının yükselişini değerlendiren
Diyarbakır Kuyumcular Odası Başkanı
Yunus Öner, altında artık bir öngörüde bu-
lunamadıklarını, altının pandemi nedeni ile
küresel piyasada yükselişe girdiğini ve yıl
sonuna kadar 525 lirayı bulabileceği öngö-
rüsünde bulundu.

Uzun vadede kazandırıyor

Öner, altında artık bir tahminde buluna-
madıklarını söyledi. Altındın tahmin ettik-
leri süre gelmeden daha yüksek fiyatlara
çıktığını belirten Öner, "Pandeminin artma-
sıyla küresel piyasada yükselişe girmişti.
Ülkemizde de doların lira karşısında aşırı
yükselişe girmesiyle birlikte altın da lira kar-
şısında hayli bir yükseldi. Şu an gram altın
505 lira civarında. Yıl sonuna 520, 525 lira
bekliyoruz. Altın her zaman yatırımcısına
kazandırdığı gibi yine kazandıracağını ön
görüyorum. Özellikle düğünlerin bir saatte
düşürülmesinden, çalgının ya da halayın
kaldırılmasından, oyunların oynanamama-
sından dolayı insanlar düğünlerde eskisi
gibi o tadı alamıyorlar. Kimisi düğününü
erteledi, kimisi sade bir nikahla geçiştirdi.
Bu, haliyle altına da yansıyor. İnsanlar dü-
ğüne gidemeyince altında takmıyorlar. Çift-
ler eskisi kadar şaşalı altın almıyorlar. 6
adet bilezik alacakken, 2-3 adet alıyorlar. 2
metre ya da 1,5 metre zincir alacakken,
daha sade, daha uygun zincir takıyorlar.
Her zamanki gibi altın uzun vadede kazan-
dırıyor. Tekrar kazandırmaya devam ede-
cektir onu öngörüyoruz. Altın almalarını
öneriyorum" dedi.

Fındık fiyatları
düşüyor
Giresun’da 26 liraya kadar çıkan fındık fiyatları 24 lira 50 kuruşa kadar
geriledi. Önümüzdeki günlerde tekrar artış yaşanması öngörülüyor

2020 yılı sezonunda fındık
fiyatları serbest piyasaya 22
lira ile başlarken Ekim ayı-

nın ortalarında 26 liraya kadar yükseldi.
Bugün ise ihracatta azalmalar yaşanır-
ken fındık fiyatları 24 lira 50 kuruş ile 25
lira civarında seyrediyor. Fındık fabri-
kası işletmecisi Ekrem Civelekoğlu, fın-
dık fiyatlarındaki düşüşün suni bir
düşüş olduğunu söyledi. Civelekoğlu,
“Fındık fiyatları şu anda 24 lira 50
kuruş ile 25 lira civarında. 15 gün önce
26 liradan fındık alıyorduk. Önümüz-
deki günlerde biraz yükseleceğini düşü-
nüyoruz. Üreticiler ilk günden beri 30
liraya yükseleceğini düşünüyorlar ama

Mart ayı gibi bu rakama ulaşabilir. Bu
aralar okullarında açılması piyasayı et-
kiledi. Okul masraflarından dolayı üre-
ticiler ellerindeki fındığın bir kısmını
sattılar. Pazara fazla fındık gelmiyor
ama küçük bir hareketlenme oldu.
Yavaş yavaş fındık satışlarının başlaya-
cağını öngörüyoruz” dedi.
Fındık ihracatında yaşanan azalmanın
da fiyatlara etkili olduğunu söyleyen
Civelekoğlu, “Fındık ihracatında
azalma yaşanıyor. Büyük firmaların ta-
lebi olmuyor. Bu sebeple fiyatları biraz
düştü. Talep olarak ta Levant kalite fın-
dığa talep Giresun kalite fındığa göre
daha fazla. Aralarında 2 lira gibi fiyat
farkı var. Levant kalite fındık 23 lira, Gi-

resun kalite fındık 25 lira civarında.
İhracatçı firmaların Levant ka-

lite fındığa talebi daha
fazla, Giresun kalite

fındığa talep az”
şeklinde ko-

nuştu.

Vali Hanım
Çileği

Muğla’da kırsalda yaşayan ev
kadınlarının ev ekonomisine katkı
sağlamaları için başlatılan ‘Vali hanım
çileği’ projesi ile kırsalda yaşayan
kadınlar ev ekonomilerine katkı sağlıyor

2018 yılında dönemin
Valisi Esengül Civelek ta-
rafından başlatılan ‘Vali

Hanım Çileği' projesi ile kırsal kal-
kınma amaçlanırken, ev hanımlarının
da hem iş sahibi olması, hem de ev
ekonomisine katkı sağlamaları hedef-
lenmişti. Menteşe, Ula, Yatağan ve
Kavaklıdere ilçelerinde projenin baş-
ladığı tarihten itibaren çilek üretimi
için başlatılan çalışmalarda çok sa-
yıda vatandaş sera içinde çilek üretimi
gerçekleştirirken, bugüne kadar yakla-
şık 20 milyon TL gelir elde edildiği
öğrenildi. Projenin başladığı tarihten
günümüze kadar 1 milyon 618 çilek
fidesi üreticilere hibe edildi. Bu fideler
proje kapsamında kurulan bahçelerde
dekarda yaklaşık 5-6 ton ürün alını-
yor. San Andreas adı ile bilinen çileğin
en büyük özelliği yılın 9 ayı ürün ver-
mesi. Bunun yanında aroması nede-
niyle kompostosu da yapılıyor.

Umudumuz patates!
Bitlis’in Ahlat ilçe-
sinde bu yıl patates
hasadından 350

milyon TL gelir beklenirken, 10
bin kişi istihdam ediliyor. Türki-
ye'nin patates ihtiyacının yüzde
10'unu karşılayan Ahlat ilçe-
sinde bu yılki patates veriminin
55 bin dekarlık alanda yaklaşık
230 bin ton olması bekleniyor.
Birçok üründe markalaşan
Ahlat Ovası, patates üretiminde
de adından söz ettiriyor. Bölge-
nin patates ihtiyacını karşılayan

Ahlat Ovası'nda yetişen patates,
iç pazarın yanı sıra yurt dışına
da satılıyor. 
Tarlalarda yapılan hasada katı-
lan Bitlis Tarım ve Orman İl
Müdürü Rıfat Çelik, bu yıl pa-
tates üretiminin verimli geçtiğini
söyledi. Bu yıl patatesin kent
ekonomisine 350 milyon TL
katkı sunmasını beklediklerini
belirten Çelik, yıllık sadece pata-
tes tarlalarında 7 ile 10 bin ara-
sında işçiyi istihdam ettiklerini
vurguladı.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste pozitif çıkan her 10 kişiden 4'ünün İstanbul'da olduğunu belirtti. Koca, son bir haftada İstan-
bul'daki vaka artış hızının yüzde 123 ile Büyükçekmece'de olduğunu belirterek, İstanbul'da herhangi bir kısıtlama olmayacağını söyledi

bilim Kurulu Toplantısı ilk kez
İstanbul'da toplandı. Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastane-

si'ndeki Bilim Kurulu Toplantısı sonrası
Bakan Fahrettin Koca açıklamalarda bu-
lundu. "İstanbul, dünyanın en kalabalık
kentleri arasında 14. sırada. Mesafe kura-
lına uymayı zorlaştıran bir şehir, iç içe yaşı-
yoruz" diyen Koca, "Virüsün yayılmasına
çok elverişli hayat şartlarına sahibiz. Hare-
ket halindeki kitle çok büyük. Kışı burada
geçirmek üzere yoğun dönüşler oldu. Tıpkı
memlekete gidişlerde, Anadolu'da yaşanan
vaka artışları gibi, kurallara uyumun azal-
masıyla birlikte, İstanbul'da salgın hızla tır-
mandı. Tehlike karşısında teyakkuza
geçebiliyoruz ama riski savar savmaz, ha-
yatı akışına bırakıyoruz. Karşılaştığımız ve
tüm ülkeyi riske atacak durumun tarifi
budur. Salgınla savaşta disipline ve uzun

süreli başarıya ihtiyacımız var. Düştüğümüz
yerden kalkmak her zaman mümkün olma-
yabilir. Kişilerin göstereceği küçük ihmalle-
rin bedelleri büyüktür. Bedelleri, birlikte
ödemek zorunda kalabiliriz. Bedel, hasta
düşmekten fakirleşmeye kadar, çoktur" ifa-
delerini kullandı. 

İletişim kanalları açık

Bakan Koca açıklamalarının ardından ga-
zetecilerin sorularını yanıtladı. Koca, İstan-
bul'daki mesaisinde hastane ziyaretlerindeki
izlenimlerinin sorulması üzerine, "Özellikle
son dönem bahsettiğim şekliyle Türkiye'nin
ortalama vaka sayısının yüzde 40'ının İstan-
bul'da olduğunu söylemiştim. Her geçen
gün ağır hasta sayımızın arttığını, her gün
verilen bilgilerden biliyoruz. İstanbul'da bil-
diğiniz gibi sağlık alt yapımız çok güçlü.
Ciddi bir yatak kapasitemiz söz konusu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da öncülü-
ğünde son dönem açılan yeni hastaneleri-
mizle birlikte yatak kapasitemiz 7 bine yakın
arttı" cevabını verdi. Bakan Koca, İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun toplantıya davet edilmediği id-
diaları konusunda da "Ben özellikle
pandemi döneminin siyasi zemine çekilme-
sinin siyasilere bir şey kazandırmayacağına
inanıyorum. Siyaset zemine çekilmemesi
için burada mücadele içinde olacağız. Bu
arada bütün iletişim kanallarının açık oldu-
ğunu söylemek isterim" dedi.

Kısıtlama olmayacak

Bakan Koca, "İstanbul'da Bir kısıtlama ola-
cak mı?" sorusunu ise "Kısıtlama düşünmü-
yoruz. Tedbirlere 83 milyon beraber,
İstanbul'da 16.5 milyon vatandaşımızda da
uyum gösterme konusunda kararlılık olursa

üstesinden geliriz. 1.5 ay önce Diyarbakır,
Mardin, Urfa'da vakalar çok yükseldi. Ben-
zer tedbirleri alarak iyi sonuçlar aldık. An-
kara'da 5 hafta önce İstanbul'un 5 katıydı.
Şu an İstanbul'da 5 katına çıktı. Sokağa
çıkma yasağı yapılmadan buralarda olumlu
sonuçlar alındı. 16.5 milyon vatandaş has-
sasiyet göstermeli, bizler de üzerimize
düşen sorumluluğu yerine getirirsek başa-
rıyla çıkacağımıza inanıyorum ve eminim"
diye yanıtladı. Bakan Koca, İstanbul'daki
vaka artış hızının son 1 haftada ilçeler ba-
zında sorulması üzerine, "Bir hafta içinde
Büyükçekmece yüzde 123, Sarıyer yüzde
120, Bakırköy yüzde 104, Bayrampaşa
yüzde 99, Şişli yüzde 98, Kağıthane yüzde
98. Yüzde 29 ila yüzde 123 artış hızı oldu
İstanbul'da 1 hafta içinde. Türkiye'deki
hasta sayısının yüzde 40'a yakını İstan-
bul'da" açıklamasını yaptı. DHA

Ü niversiteyi bitirdikten sonra
Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)
borçları ile karşı karşıya gelen

yaklaşık 3 milyon 100 bin üniversiteli
genç borcunu ödeyemedi. 300 bini hak-
kında ise yasal işlem başlatıldı. Borçla-
rını ödeyemeyen gençler, bir süredir
sosyal medya üzerinden kampanya yü-
rüterek borçların silinmesini istiyor.
Kampanyaya destek veren CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kredi Yurt-
lar Kurumu (KYK) borcu mağduru
gençlerle buluştu. CHP Genel Mer-
kezi’nden telekonferans yöntemiyle
gençlerin önerileri dinleyip notlar alan
Kılıçdaroğlu, borçlara ilişkin “Tamamı-
nın silinmesi lazım” dedi. Kılıçdaroğlu
bu teklifi MHP ve AKP'ye de sunacakla-
rını belirtti. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi'nin 13 bin öğrenciye karşılıksız burs
verdiğini anımsatan Kılıçdaroğlu, “Siz
bursu veriyorsunuz bir de geri istiyorsu-
nuz. Geri isteyecekseniz iş vereceksiniz.
Bunun adı sosyal devlet değil sosyal te-
feciliktir” diye konuştu.

Devlet yanınızda olmalı

Borçların silinmesi önerisine ilişkin
‘Ödeyenler neden ödedi ?’ şeklinde yapı-
lan eleştirileri de değerlendiren Kılıçda-
roğlu, "Kredi borcunu ödeyen arkadaşın
maddi durumu iyidir, ödemiştir. Siz
nasıl ödeyeceksiniz? Belki iş bulmuştur.
Ama siz bulamadınız. Sosyal devlet,
düşük gelirlinin yanında olan devlettir.
Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlet mi?
Sosyal devleti sorgulayacaksınız. Sizin
benden daha fazla hakkınız var. Benim
işim var, sizin yok. Benim evim var, sizin
yok. "Beni işsiz bırakan iktidara oy ver-
meyeceğim” demelisiniz. Siz güçlüsü-
nüz ama gücünüzün farkında değilsiniz.
Tek tek mücadele edip talepte bulunu-
yorsunuz. Size iş bulmayana oy vermez-
seniz Türkiye’yi değiştirebilirsiniz" dedi. 

300 bin kişi icralık oldu

3 milyon 100 bin genç KYK borcunu
ödeyememiş durumda. Toplam borç 5.3
milyar liraya dayandı. Her yıl da 19.2
oranında gecikme zammı biniyor. 300
bin genç ise öğrenim kredisi yüzünden
icralık oldu. TBMM Plan Bütçe Komis-
yonunda benimsenen yasa teklifi ile
borçlara yapılandırma geliyor ancak
büyük bölümü işsiz olan gençler, borçla-
rın yapılandırılmasını değil, silinmesini
istiyor. TBMM'de bu konuda CHP-
MHP ve İYİ Partili vekillerin 20 ayrı
kanun teklifi var ancak iktidar yeşil ışık
yakmadığı için ele alınmıyor. DHA

KYK Borçları Silinsin kampanyası
kapsamında CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu KYK mağduru
gençlerle buluştu. Kılıçdaroğlu,
"Siz bursu veriyorsunuz bir de

geri istiyorsunuz. Geri isteyecek-
seniz iş vereceksiniz. Bunun adı

sosyal devlet değil sosyal 
tefeciliktir" diye konuştu

AnıtkAbir'de düzenlenen
resmi törene Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdo-

ğan'ın yanı sıra, Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanı Mustafa Şentop,
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kı-
lıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, bakanlar, Genelkurmay Baş-
kanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet
komutanları, yüksek yargı üyeleri ve as-
keri personel katıldı. Heyettekilerin
maske takarak, koronavirüs tedbirlerine
uyduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Er-
doğan ve beraberindekiler, Aslanlı
Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozole-
sine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Ata-
türk'ün mozolesine bıraktıktan sonra
saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal
Marşı okundu. Buradan Misak-ı Milli
Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir

Özel defterine şunları yazdı: "Yıl dönü-
müne kavuşmanın mutluluğunu yaşa-
dığımız bu özel günde bir kez daha
huzurundayız. Zatı alinizi, kurtuluş sa-
vaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz
şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazi-
lerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ile-
riye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle
buluşturmak için var gücümüzle çalışı-
yoruz. Türkiye bugün demokrasiden
özgürlüklere, savunmadan ekonomiye,
sağlıktan dış politikaya kadar her
alanda başarıdan başarıya koşmakta-
dır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik
içeriden ve dışarıdan saldırılar, müca-
dele azmimizi güçlendirmekte, kararlılı-
ğımızı daha da artırmaktır. Zaferlerle
dolu şanlı mazimizden cesaret alarak
birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde
ortak geleceğimize doğru yürümeye
devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."
DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den
ayrıldı. Törene katılan askerler ile vatandaşların da fiziksel mesafe kuralına uy-
duğu görüldü. Bu arada resmi törenin ardından koronavirüs tedbirleri altında
halka açılan Anıtkabir, ziyaretçi akınına uğradı.

VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'i
ziyaret etti.  Erdoğan, Anıtkabir Özel defterine, "Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ileriye
taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz" diye yazdı

BUNUN ADI 
TEFECILIK!

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Anıtkabir'deki resmi
törenin ardından beraberinde partisinin Genel
Başkan Yardımcıları ile birlikte 1'inci Meclis'i zi-
yaret etti. Ziyaretin ardından konuşan Kılıçda-
roğlu, "97 yıl önce bu binada alkışlar,
gözyaşları ve kucaklaşmalar vardı. Çünkü 97
yıl önce bu güzel binada Cumhuriyet ilan
edildi. Cumhuriyet'in ne olduğunu ne kadar
değerli olduğunu onlar bizden çok daha iyi bi-
liyorlardı. Çünkü onlar savaş meydanlarından
gelmişlerdi. Bedel ödemişlerdi. Arkadaşlarını
toprağa gömmüşlerdi. Dolayısıyla Cumhuri-
yet'in ilanı bizim en büyük devrimimizdir. 'Ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir' ilk
anayasada yazıldığı şekliyle 'Hakimiyet bilâ
kaydu şart milletindir' ifadesi aslında Cumhuri-

yet'in getirdiği güzel bir kavram güzel bir
deyim. Yani halkı her şeyin üzerinde tutmak"
dedi. Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'i demokrasiyle
taçlandırmak zorunda olduklarını belirterek,
"Eğer bu ülkede 1921 Anayasası'nda yazıldığı
gibi 'hakimiyet bilâ kaydu şart' milletin ola-
caksa milletten korkmamak lazım. Milletin
oyuna başvurmaktan korkmamak lazım. Mil-
letin taleplerini beklentilerini siyaset kurumu-
nun dinlemesi, bilmesi gerekiyor. Zor
günlerden geçiyoruz; ama şundan bütün mil-
letimin emin olmasını isterim; Bu ülke en zor
günlerinde bile bir araya gelerek barış içinde,
bütün zorlukları aşmıştır ve biz de aşacağız. Ve
Cumhuriyet'in 2'nci yüzyılında güzel cumhuri-
yetimizi demokrasi ile taçlandıracağız" dedi.

Büyükçekmece’de neler oluyor?

Davutoğlu bir kukladır
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davu-
toğlu, katıldığı özel yayında, MHP lideri Bah-
çeli'yi hedef alarak" Sayın Bahçeli son derece

başarısız bir liderdir. Siyasi artıklar veya bir şey varsa
Bahçeli önce aynaya bakmalı" sözlerine MHP Genel Se-
kreteri İsmet Büyükataman sert tepki gösterdi. Büyükata-
man, Davutoğlu’nun siyasetin kuklası olduğunu ifade

ederek, "Üzerine giydirilen iki
beden büyük ceketle Türk siya-
setinin kukla ihtiyacını gideren
Ahmet Davutoğlu, bir anda ken-
dine ruh üflendiğini zannedip
kuklacısına başkaldırmış, böy-
lece tek sermayesi olan iki beden
büyük ceketinden olup dımdız-
lak ortada kalmıştır. Bugünlerde
anlattığı “Ben Başbakanken…”
ile başlayan masallarla, Neşeli
Günler'in Palavra Bakanı Ziya'yı
solda sıfır bırakan Davutoğlu,
kırk defa tekrarladığı palavrala-
rına dinleyici bulamayınca her
siyaset artığının yaptığı üzere

Sayın Genel Başkanımıza dil uzatma hadsizliğine müra-
caat etmiştir. Halk arasındaki ‘Davutoğlu, Başbakan ola-
rak kalmaya devam etseydi darbeye gerek kalmayacaktı.’
şeklindeki sözü ‘Ben Başbakan olarak kalsaydım darbe
şartları oluşmayacaktı.’ diye çevirmeye kalkan Davu-
toğlu; beceriksiz bir söz cambazı ancak ihanete alan
açan nitelikli bir eleman olduğunu göstermiştir" dedi.

Eşyanın tabiatına aykırı

"Büyük Gazi'nin hayata gözlerini yumduğu Dolmabah-
çe'de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ölüm fermanını
okutmaya cüret eden bir kuklanın Cumhuriyet Bayra-
mı'nın coşkusunu yaşadığımız günün arifesinde Sayın
Genel Başkanımıza saldırması da elbette tesadüf değil-
dir" diyen Ataman, "Sayın Genel Başkanımız; bugün 97.
yılını büyük bir mutluluk ve gururla kutladığımız, 100. yı-
lına hazırlandığımız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve
canımızdan aziz bildiğimiz büyük Türk milletinin menfa-
atlerine uygun hareket eden her kim varsa destek olmuş
ve her kim de bu kutsallarımıza düşmanlık beslemişse
karşısında yer almıştır. Kendisi de kullanılıp atılacak bir
eşya olan bu kuklanın; vatan ve millet yoluna bu derece
adanmış bir hayatı idrak etmesi zaten eşyanın tabiatına
aykırıdır" eleştirisinde bulundu. 

Akpolat’ın durumu
endişe yarattı

Geçen günlerde yeni tip koronavirüs teşhisi
konulan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpo-
lat'ın hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Beşik-

taş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ''Değerli komşularım,
Aldığımız tüm önlemlere rağmen virüsle ben de tanış-
tım. Son yaptırdığım Covid-19 testim pozitif çıktı. En
kısa zamanda bunu aşıp yolumuza devam edeceğiz.Te-
davi sürecim hastanede devam ediyor. Arayan soran,
geçmiş olsun mesajlarını ve dualarını ileten tüm dostla-
rıma teşekkür ediyorum. İyileşeceğiz. Cumhuriyet 
Bayramımızı yeniden meydanlarda hep birlikte kutlaya-
cağımız sağlıklı günler gelecek. Sonsuza dek Yaşasın
Cumhuriyet" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca



CUMA 30 EKİM 2020

İSTANBUL8
13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME 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 :2020/560868
1-İdarenin
a) Adresi :SELIMIYE MAH. TIBBIYE CAD. 34668 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165422401 - 2165422192
c) Elektronik Posta Adresi : erdem.durdu@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 13 KALEM TIBBİ SARF MALZEME Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 

alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Sultan 2. Abdulhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Deposu
c) Teslim tarihi :Taahhüt konusu mallar, idarenin siparişini müteakip istenilen tarihte 

istenilen miktarda mal teslim edilecektir. İşin süresi 30 Haziran 2021 
tarihine kadardır. Malzemelerin siparişleri; Sultan 2. Abdülhamid Han 
Eğitim Araştırma Hastanesi Depo Birimi tarafından en geç 20 (yirmi) 
takvim günü öncesinde yapılacak faks tebligatı ile ilgili firmaya bildirilecektir.
Siparişler; ihtiyaç makamı tarafından belirlenecek, malzemelerin teslim 
edilmesi istenilen tarih, saat ve miktarı sipariş formunda belirtilecektir. 
Siparişte bildirilen malzemeler istenilen tarihte ve saatte istenilen miktarda 
teslim edilecektir. 10.3.2. Yüklenici faks tebligatına müteakip mal teslim 
edeceği zaman Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi 
Depo Birimine yazılı olarak müracaat edecek, kendisine bildirilen tarih ve 
saatte malları teslim edecektir. 10.3.3 Teslimatlar iş günü ve iş saatlerinde 
yapılır. Taahhüt edilen malın son teslim günü tatil gününe tesadüf ettiği 
taktirde teslimat tatili müteakip ilk iş gününde yapılacaktır. Bundan dolayı 
gecikme cezası alınmaz. Tatil gününe rastlayan teslimatlar tatil gününü 
takip eden mesai gününde yapılmaz ise sözleşme tasarısının 34 üncü 
maddesi hükümleri uygulanır. 10.3.4 Teslim edilen mal kati kabulü 
yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde ( red edilme hali dışında) 
yükleniciye geri verilmeyecektir. 10.3.5.Yüklenici tarafından ihale 
aşamasında TİTUBB / UTS kayıtları verilen malzemeden farklı 
malzeme teslim edilecek ise; teslim edilecek malzemenin alıma esas 
teknik şartnamede belirtilen özelliklere ve en az ihale aşamasında 
teklif edilen malzeme özelliklerine sahip olması gerekmektedir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Selimiye Mah. Tıbbiye Cad. Üsküdar/İstanbul
b) Tarihi ve saati : 24.11.2020 - 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, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil
Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
1) Teklif edilen ürün/ürünler Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında ise; istekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünler
T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TİTUBB/ UTS)’na kayıtlı veya bildirim işlemi tamamlanmış olacaktır.
TİTUBB/ UTS kaydında ürünün "SAĞLIK BAKANLIĞI (S.B. durumu)" durumu uygun  olacak, kayıtlı ve durumu-
nun uygun olduğunu gösterir belgeler teklif ekinde İhale Komisyonuna sunulacaktır. Bununla birlikte;

a. İsteklinin, teklif edilen ürünün imalatçısı veya ithalatçısı ( tedarikçi firması) olmadığı durumlarda ürünün te-
darikçi firmasının bayisi olduğuna dair (TİTUBB/UTS) kayıt veya bildirimini gösterir belgeler teklif ekinde İhale
Komisyonuna sunulacaktır.

b. Ürüne ait teknik şartnamede farklı boy seçenekleri belirtiliyorsa bunlara ait UBB kaydı, birim fiyat teklif cet-
veli ekinde bir liste halinde verilecektir.

c. Alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında yer alan aksesuar, sarf,
vb. ürünlerin UBB Kaydı verilecektir.

ç. Ürün set olarak veriliyorsa sete ait UBB kaydı olmalıdır. Teknik şartnamede yer alan setin parçalarından
tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamında olanların da UBB kaydı sunulacaktır.

d. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanılan (in
vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanı-
tım Yönetmeliği gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar
2) Teklif edilen ürün Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında değilse istekli tarafından;

a. Teklif edilen ürünün/ürünlerin tıbbi cihaz yönetmelikleri kapsamı dışında olduğuna dair yazılı beyanı 
verilecektir.

b. Teklif edilen ürün / ürünlere ait TSE belgesi veya Türk Standartları Enstitüsü(TSE)’den alınan uygunluk Ra-
poru veya TSEK(Kalite Uygunluk) Belgesi veya EN (Avrupa Standardına uygunluk) Belgesi veya FDA belgesi
veya Ürün üzerinde CE/e//E işareti ve bu işaretlerle ilgili belgelerden herhangi bir tanesi teklif ekinde İhale Ko-
misyonuna sunulacaktır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklama-
ları içeren doküman:
İhale konusu malzemeler ve alımı yapılacak malzeme ile birlikte verilecek aksesuar, sarf, cihaz vb. ürünler için
istekliler tarafından teklif edilen malın teknik şartnamede yer alan teknik kriterlere uygunluğunu belirlemek ama-
cıyla teklif verilen her kalem için en az 1 Adet numune ve teknik bilgilerin yer aldığı katalog ve/veya broşür vb.
teknik dokümanları, teklif zarfı ile birlikte tutanakla idareye teslim edeceklerdir. (Numunelerin her biri malzeme
adı, ihale sıra numarası ve firma adı etiketlenmiş olarak bir liste ile imza karşılığı idareye teslim edilecektir) Nu-
muneler ihale komisyonu uzman üyeleri tarafından teknik şartname hususlarına göre incelenecek ve gerek gö-
rüldüğü takdirde denenerek değerlendirilecek olup, değerlendirme sonuçları tutanakla ihale komisyonuna
sunulacaktır.
Bu tutanaklar ihale komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilerek karar verilecektir. Uhdesinde ihale kalmayan
isteklilerin, numune değerlendirmesinden sonra teslim edilebilir durumda kalan numuneleri ihale süreci bittikten
sonra (sözleşmeler tamamlandıktan sonra ) 1 ay içerisinde iade edilecektir. Bu süre içerisinde geri alınmayan
numuneler idarenin sorumluluğunda olmayacaktır. Uhdesinde ihale kalan isteklilerin numuneleri sözleşme sü-
resi sonuna kadar şahit numune olarak idarede kalacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15
(yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Araştırma Hastanesi Satınalma Birimi
adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 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, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) 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.

SULTAN 2.ABDÜLHAMİD HAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1246957)

T üm ülkelerin büyük bir mü-
cadele verdiği koronavirüs
salgınına ilişkin her gün bir-

çok ülkede farklı araştırma sonuçları
yayımlanırken, bilim insanları da
açıklamaları ve görüşlerle vatandaş-
ları bilinçlendirmeye çalışıyor. Ancak
onlarca sayıda farklı araştırma ve
görüş, kafa karışıklığına da yol açı-
yor. Vatandaşlar, her gün ortaya atı-
lan araştırma ve açıklamalar
nedeniyle bazen nasıl davranacakla-
rını şaşırdıklarını söyledi. Türkiye'de
salgının doğru yönetimi için Sağlık
Bakanlığı bünyesinde kurulan hem
Koronavirüs Bilim Kurulu hem de
Toplum Bilimleri Kurulu pandemi-
nin başından bu yana görev yapıyor.

Dikkatli olmalıyız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, top-
lumda kafa karışıklığına yol açan bu
tür açıklamalara ilişkin uyarı yaptı.
Prof. Dr. Kara, uzmanların ve bu
alanlarda farklı fikirleri olanların gö-
rüşlerini açıklayabildiklerini ifade
ederek, "Bu hepimizin üzerinde ol-
duğu gibi toplum üzerinde de veya
bu alanla direkt ilgilenmeyen kişile-
rin de aklında karışıklığa neden ola-
biliyor. O nedenle bizim yaptığımız
açıklamalarda dikkatli olmamız ge-
rekiyor. Mümkün olduğu kadar bi-
limsel kanıtları olan veya toplum
tarafından uygulandığında kişiye,
çevresine zarar verme ihtimali olan
açıklamalardan uzak durmamız ge-
rekir" dedi.

Fransa'dan örnek verdi

Prof. Dr. Ateş Kara, Fransa'da çıkan

bir yayından örnek vererek, "Salgının
erken dönemlerinde Fransa'da bir
yayın çıkmıştı; sigara içenlerin virüsü
biraz daha az aldıkları şeklinde. Eli-
nizdeki verilere bir bakıyorsunuz,
hastaneye yatanlar biraz daha az si-
gara içenler, hastane dışında kalanlar
daha fazla sigara içenler olabiliyor.
Bu iki şekilde olabilir. Belki diğer kişi-
ler biraz daha titiz oldukları için has-
taneye erken gelmişlerdir, yatışları
olmuştur. Siz öğrendikçe, böyle kişi-
lerin yatmaması gerektiğini gördükçe
ayakta takip etmeye başlamışsınız-
dır, evde takip etmeye başlamışsınız-
dır. Geriye dönüp baktığınızda şöyle
görürsünüz; erken gelenler böyle bir
salgın döneminde hemen ufak bir
bulgusu ile gelenler. Bir bakıyorsu-

nuz o grup hastaneye yatmış oluyor.
Diğer grup ise belki de biz bazı şey-
leri öğrendikten sonra biraz geç gel-
dikleri için ayaktan takip edilmelerini
söylemiş olabiliyoruz. Bir bakıyorsu-
nuz bizim hastaneye yatırdığımız
grup, çok daha az sigara içen ya da
çok daha fazla maske takan gibi de
görünebilir. Bunlar belki kişinin sa-
dece titiz olmasıyla ilişkili olabilir. O
nedenle de bu değerlendirmeleri ve
yorumları yaparken bizim mutlaka
bu faktörleri de göz önüne alarak
söylememiz gerekir" diye konuştu.

Bazen risk yaratıyor

Prof. Dr. Kara, bunun tüketilen
ürünler için de geçerli olduğuna dik-
kat çekerek, "Bazen bir bitkisel ürün
veya tedavi dışında kullandığımız
destekleyici ürün çok iyi olabilir;
ama aşırı kullanıldığında risk yarata-
bilir. Onun için de, 'bunu şöyle kul-
lanın, böyle kullanın' eğer bilimsel
kanıtı yoksa ve gösterilmiş çalışma-
ları yoksa bu tür açıklamalar top-
lumda kafa karışıklığına neden
olabiliyor. Özellikle ABD'de rakam-
ların artmasıyla beraber maske tak-
manın zararlı olabileceğini söyleyen
görüşler vardı. Bu tip görüşler bazen
toplum içinde risk yaratabiliyor, bu
sefer de hastalığın çok ciddi artma-
sına neden olabiliyor. Onun için de
toplumun biraz da bu konuda işinin
uzmanına veya bu konuda resmi ku-
ruluşlara, Türkiye'de Sağlık Bakan-
lığı bu bakımdan en güvenilir
kuruluşlardan bir tanesi. Yurt dı-
şında farklı ülkelerin sağlık otorite-
leri olabilir, Dünya Sağlık Örgütü
olabilir, onların verilerine güvenil-
mesi en doğrusu" ifadelerini
kullandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile ilgili yapılan onlarca sayıda farklı araştırma
ve açıklama kafa karışıklığına yol açarken, Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan da
bu konuda uyarı geldi. Kara, Covid-19'a ilişkin uzmanlar tarafından aynı konu hakkında
yapılan farklı açıklamaların toplumda kafa karışıklığına neden olabildiğini söyledi

AYNI KONUDA
FARKLI BEYAN

Prof. Dr. Kara, “Bazen bir 
bitkisel ürün veya tedavi 
dışında kullandığımız 
destekleyici ürün çok iyi 
olabilir” şeklinde konuştu.

97. YIL COŞKUSU
Cumhuriyet Bayramı’nın 97’nci yıldönümü tüm Türkiye’de olduğu gibi
Tuzla’da da coşkuyla kutlandı. 28 Ekim tarihinde sahil tören alanında
Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile başlayan kutlamalar bugün de
Tuzla Kaymakamlığı önünde düzenlenen tören ile devam etti

tuzla’da 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı kutlama-
ları, 28 Ekim’de Tuzla sahil

tören alanında Atatürk Anıtı’na çe-
lenk sunumu ile başladı. Törene
Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Pi-
yade Okulu Komutanı Tuğgeneral
Aydın Cihan Uzun, Tuzla Belediye
Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, siyasi partiler
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilci-
leri, gaziler, muhtarlar ve vatandaşlar
katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle
alınan tedbirler kapsamında düzenle-
nen törende, kurumları temsilen anıta
çelenk sunumu gerçekleştirildi. Tören
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından son buldu.

Resmi tören yapıldı

Tuzla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bay-
ramı kutlamaları Kaymakamlık Bi-
nası önünde düzenlenen tören ile
devam etti. Düzenlenen törene Tuzla
Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Piyade
Okulu Komutanı Tuğgeneral Aydın
Cihan Uzun, Tuzla Belediye Başkanı
Dr. Şadi Yazıcı ile birlikte sivil toplum
kuruluşlarının temsilcileri, Askeri ve
Mülki Erkan temsilcileri katıldı. Tö-
rende Tuzla Kaymakamı Ali Akça,
Tuzla Piyade Okulu Komutanı Tuğ-
general Aydın Cihan Uzun ve Tuzla
Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı için teb-
rikleri kabul ettiler. DHA

TIR'la
gezdiler
Cumhuriyet Bayramı’nın
97. yıl dönümü Ataşehir’de
coşku ile kutlandı. Ataşehir
Belediyesi’nin 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı için özel
olarak hazırladığı Cumhuriyet
TIR’ı ve otobüsü, bando ekibinin
marş ve şarkıları eşliğinde tüm
mahalle ve sokakları gezdi

ataşehir Belediye
Başkanı Battal İl-
gezdi, Cumhuriyet

TIR’ı üzerinden Ataşehirlilerin
Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Ardından otobüs ile mahalleleri
gezen Başkan İlgezdi, cumhuri-
yet coşkusuna ortak oldu. Genci,
yaşlısı, çocuğuyla, 7’den 70’e her
yaştaki Ataşehirli, hem sokak-
larda hem de evlerinin balkon ve
pencerelerinden ellerinde Atatürk
ve Türk Bayraklarıyla cumhuri-
yete olan sevgilerini gösterdiler.
Cumhuriyet kortejine Başkan İl-
gezdi ile birlikte; Ataşehir Bele-
diye Meclisi Başkan Vekili Sevgi
Uluğ ve Cumhuriyet Halk Partisi
Ataşehir İlçe Başkanı Celal Yal-
çın da katıldı. Ayrıca her mahalle
de Cumhuriyet Bayramı için
süslenmiş ve ses sitemiyle dona-
tılmış minibüsler gezdi.

Bağlantı yollarına 5.7 milyon yatırım
İl genelinde yol yapım ve onarım faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdüren Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa
ilçesinde yakın bir tarihte açılışı gerçekleştirilecek olan Şehir Hastanesi'nin bağlantı yollarının yapımını tamamladı

Vatandaşların yeni
açılacak olan Şehir Has-
tanesi'ne rahat, güvenli

ve konforlu bir şekilde ulaşmalarını
sağlamak amacıyla Büyükşehir Be-

lediyesi Fen İşleri Dairesi Başkan-
lığı tarafından Mayıs ayından bu
yana sürdürülen bağlantı yolları
yapım çalışmaları tamamlandı.
Proje kapsamında ekipler son ola-

rak aşınma tabakası serimini de
gerçekleştirdi. Proje alanında ay-
rıca Park ve Bahçeler Dairesi Baş-
kanlığı ekiplerince peyzaj çalışması
da yürütülüyor.
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Yol ve köprülere 
dinamik tarife!

Ü lkemizin yetiştirdiği gazeteci yazarla-
rından Şinasi Nahit Berker (1920-
1996) önce İstanbul Üniversitesi 

Tıp Fakültesi ve sonra Atatürk Üniversitesi
Hukuk Fakültesi okumasına rağmen 50 yıl
gazetecilik yaptı.

Ankara Gazeteciler Cemiyeti, 1986
yılında; “Gazeteci Olunmaz, Gazeteci 
Doğulur” adıyla onun kısa anılarını içeren 
bir kitabını yayınladı.

Sonraları bu sözü sık sık duyduk ve 
dillendirdik.

Çevremizde gördüğümüz iyi
gazetecilere 'tam gazeteci olacak adam' der-
ken, gazetecilik kimliğine bürünerek bu ulvi
mesleğe yakışmayacak davranışta bulunanlara
ise 'tüccar gazeteci' demeği yeğledik.

Benim pek haddime değil daha ustaların 
olduğu bir ortamda kulp takmak fakat; 'Fikri
Hür Vicdanı Hür' kitabını okuduğumda İsmail
Küçükkaya için aklıma ilk bu söz geldi.

İsmail Küçükkaya gazeteci olmamış, 
gazeteci doğmuş.

*
Düşünsenize daha orta okulda okul 

gazetesinde yazmaya çizmeye başlamış.
Lisede memleketi Simav'da Simavın

Sesi isimli gazetede bildiğin yerel 
gazetecilik yapmış.

Manşetler atmış.
Yazılar yazmış.
Haberler yapmış.
1989 yılında Gazi Üniversitesi İletişim 

Fakültesini kazanarak Ankara'ya gelmiş.
Okulun bitmesini bekleme-

den 1991 yılında Hürriyet'te
stajyer muhabirlik yapmaya
başlamış.

Birçok gazetecinin ustalık
döneminde tanışamayacağı
Fatih Çekirge, Yılmaz Özdil,
Saygı Öztürk gibi o yılların da
tanınan bilinen gazetecileri 
ile çalışmaya başlamış.

28 yaşında o yılların iyi ga-
zetelerinden Star gazetesinde
köşe yazmaya başlamış.

30 yaşında Akşam gazete-
sinin Ankara temsilcisi olmuş.

Ardından kısa sürede Sky
Türk'te televizyonculuğa da
adım atmış.

Ve Akşam genel yayın yönetmenliği gör-
evine getirilerek bu görevde tam 10 yıl kalmış.

*
Ben de İsmail Küçükkaya ile Akşam genel

yayın yönetmeni iken tanıştım ve sanırım 2010
yılı idi gazetenin yemekhanesinde yemek yedik.

O zaman Akşam'da çalışan Ercan Öztürk
(şimdi Tv100 muhabiri) ile sık sık haber 
paslaşıyorduk.

Gazetemizin o zamanki adı HABERDAR'da
bizim attığımız yerel manşetler genelde 
Akşam'da da yer buluyordu.

Büyükçekmece Belediye Başkanı 
Hasan Akgün bakmış ki Akşam her zaman
Haberdar'ın haberlerine de yer veriyor.

Soluğu İsmail küçükkaya'nın yanında almış.
Ziyarette hoş beş derken Akgün 'Sizin 

haberlerine yer verdiğiniz Haberdar hep yalan
haber yapıyor siz de o haberleri yayınlıyorsu-
nuz' diye Küçükkaya'ya çıkış yapmış.

Küçükkaya'da kibarca Akgün'e teşekkür
ederek 'Sayın başkan siz gidin belediyenizi 
yönetin lütfen bizim işimize de karışmayın' 
diyerek yolcu etmiş.

Bu anıyı Küçükkaya gazete 
yemekhanesinde kendisi anlattı.

O günden sonra İsmail 
Küçükkaya benim gözümde bir kat daha
fazla 'gerçek gazeteci' olarak anılmaya başladı.

Bugün 'Fikri Hür Vicdanı Hür' kitabını 
okuduğumda birkez daha emin oldum ki

İsmail Küçükkaya gazeteci olmamış, 
gazeteci doğmuş.

*
Öncelikle bu kitabı mutlaka ama mutlaka

okumanızı, sadece okuyarak kalmayıp, genç-
lere, kadınlarımıza, hak, hukuk arayanlara
okutmanızı diliyorum.

Hele hele ben gazeteci olmak istiyorum diye
düşünen gençlerimiz hem bu kitabı defalarca
okumalı hem de kitapta anlatılanları uygula-
madan iyi bir gazeteci olamayacaklarını 
kendilerine söylemeliler.

Doğrusu meslekte çeyrek asırı geçiren bir
gazeteci olarak hem 'Fikri Hür Vicdanı
Hür' gibi bir kitap yazdığı için hem de, mes-
lekte benden daha çetin yollardan geçtiği için
İsmail Küçükkaya'yı fazlasıyla kıskandım.

Düşünsenize Küçükkaya; 10 yıl Akşam
genel yayın yönetmenliği yaparken otel oda-
sında kalarak hayatını sürdürmüş.

Gazetecilikte daha verimli olmak için bu
tercihte bulunmuş.

Sonrasında 2003 yılından bu güne, tam 
yedi senedir hafta içi hergün saat 04.00'da
kalkarak 'Çalar Saat'i sunmakta.

Akşamları en geç 22.00'da 
yatağa girmekte.

Her sabah 7-8 saat inanılmaz
haber maratonu.

Arada bir seçim geceleri hiç 
uyumadan sabahlamak ve yine
sabah programına devam etmek.

*
Bütün bu çalışkanlığının yanında

sadece ve sadece gazetecilik evren-
sel ilkeleri ışığında mesleğini 
sürdürmeye çalışmak.

Bu meseleğe gönül vermiş birisi
olarak 'Fikri Hür Vicdanı Hür' kita-
bını okurken müthiş heyecanlandım.

Umutlandım.
Duygulandım.
Yalnız değilmişim.

Yalnız değiliz.
Gazetecilik öldü, bitti, tükendi diyenlerden

daha çok bu onurlu mesleğin savunucuları 
olduğuna bir defa daha inandım.

*
Tabi bu arada İsmail Küçükkaya'nın haya-

tında önemli yer tutan, Nihal Kemaloğlu ve
Esin Başer'in kurduğu, içerisinde İlber Ortaylı
gibi değerleri barındıran 'Arjantin Felsefe
Grubu' gibi her insanın etrafında mutlaka
doğru birilerinin de olması gerektiğini 
vurgulayalım.

'Fikri Hür Vicdanı Hür' kitabında 
Türkiye'nin son elli yılına objektif olarak 
panaroma bir bakış ve geleceğe dair yine 
objektif yorum olduğunu da ekleyelim.

Yazımızı da şöyle bitirelim.
Halide Edip Adıvar birgün Mustafa Kemal

Atatürk’e 'Şayet asker olmasaydınız hangi
mesleği seçerdiniz?' diye sorduğunda 'gazeteci'
cevabını vermiş Atatürk.

Ben de eğer bu mesleği yapmış olmasaydım,
yaşamın zorluğuna bu kadar güçlü göğüs gere-
meyeceğimi ve insanlığa, doğaya, çevreye, tüm
canlılara daha fazla yardımcı olamayacağımı
düşünmüşümdür hep...

İsmail Küçükkaya 
gazeteci doğmuş... Mehmet MERT

MERTÇE

info@mehmetmert.com.tr - twitter.com/MehmetMert1
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Muharrem İnce, partisi CHP'ye yüklenerek, "40 yıldır
bu partiye hizmet vermişim böyle bir ortamda 

CHP'nin oylarının yüzde 60'larda olması lazım, 60'ları
geçmesi lazım. Ama böyle bir durum söz konusu değil
ki. Haftadan haftaya, her gün yeni bir skandal duyuy-
oruz. Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak acaba'

diye bekliyoruz. Kimisi Azerbaycan'a tam destek
olamıyor, kimisi 'Atatürk' diyemiyor" dedi

M emleket Hareketi başlatan Mu-
harrem İnce, İstanbul'da hare-
ketin yol haritasını ve harekete

katılan isimleri açıklayacağı toplantı önce-
sinde DHA'ya açıklamalarda bulundu.
İnce, "Ekibimiz; yarın (bugün) herkes ken-
disini tanıtacak, saat 11'de burada basın
toplantısı yapacağız. Arkadaşlarımın
önemli bir bölümünü orada göreceksiniz.
3 arkadaşımız ailesinde Kovid çıktığı için
onlar kendilerinde olmasa da bizim ve
kendi güvenlikleri için gelmediler. Ekibin
yüzde 90'nıyla yarın basının karşısına çı-
kacağız. Arkadaşlarımız kendilerini tanıta-
caklar. Haksızlık olur arkadaşlarımıza,
hepsi birbirinden değerli arkadaşlarımız.
Hepsini birlikte öğreneceksiniz" dedi.

Ekonomi alarm veriyor

Muharrem İnce, manifestosu konusunda
ise “Türkiye derin bir yoksulluk yaşıyor,
ekonomimiz alarm veriyor, döviz aldı ba-
şını gidiyor. İnsanlar, gençler işsiz, emekli-
ler geçinemiyor. Türkiye'de iktidar
sorunlara çare olamıyor. Ama bunun ya-
nında da Türkiye'ye umut olamayan bir
muhalefet var. Umutları yeşertemiyor,
umutları yükseltemiyor. İnsanlara güven
veremiyor. Böyle bir ortamda muhalefetin
oylarının yüzde 70'lerede olması lazım.
Oysa çok çok aşağılarda olduğunu hepi-

miz biliyoruz. Biz Türkiye'ye memleket
hareketi olarak, bu memleketin eline taşın
altına sokan evlatları olarak, rahatını
bozan insanları olarak hep birlikte bir
üçüncü yol, bir seçenek sunmak istiyoruz
milletimize. Yarın açıklamamız ve kadro-
muzu tanıtacağız" diye konuştu. 

Partiler kendine güvenmeli

CHP'den ayrılması ile oyların bölüneceği
eleştirileri konusunda ise İnce “Tabi ki
Millet İttifakı'nın içindeyiz ama biz bir si-
yasi partinin yola çıkarken ittifakla yola
çıkmamasını savunuyoruz. Kendi gücüne
güvenmelidir, 'Ben tek başıma 50+1 ala-
cağım' diye yola çıkmalıdır. İttifaklar ise
seçime 2 ay kala yapılacak olan işlerdir.
Seçim daha ortada yokken 2-3 yıl önce-
sinden ittifaklarla yola çıkarsanız kendi si-
yasi partinizin gücünü zayıflatırsınız.
Kendine güvenmeyen bir yapının işidir
bu. Kendine güvenen, öz güveni yüksek
bir yapı 'ben 50+1 alacağım' diye çıkar.
Biz üçüncü bir yol olarak '50+1 ila yapı-
labilir bu iş' diyoruz, bizim iddiamız bu.
Seçime yakın, anketleri var, saha çalışması
var, sokağı var, ittifaklar kurarsınız o ayrı
mesele. Ama bugünden ittifakla yola çıkıl-
maz. O sonraki işlerdir. Yani Cumhuriyet
Halk Partisi'ne de tavsiyem budur. Yani
Cumhuriyet Halk Partisi şunu iddia etme-

lidir; biz tek başımıza 50+1'i alacağız.
Bütün siyasi partiler böyle yola çıkmalıdır
ki, hele hele ana muhalefet partisi
CHP'nin temel işlevi olmalıdır bu. Zaten
mantalite hatası buradan kaynaklanıyor"
diye konuştu. 

Atatürk diyemiyorlar!

Muharrem İnce, CHP'yi eleştirerek “Şu
anda Türkiye Cumhuriyet tarihinin reko-
runu kırıyor kararsızlar birinci parti Türki-
ye'de yüzde 36. Böyle bir şey olabilir mi?
Demek insanlar umut bulamıyorlar bir
yerde. Ana muhalefet partisinin oyları
CHP'nin oyları, 40 yıldır bu partiye hiz-
met vermişim böyle bir ortamda CHP'nin
oylarının yüzde 60'larda olması lazım,
60'ları geçmesi lazım. Ama böyle bir
durum söz konusu değil ki. Haftadan haf-
taya, her gün yeni bir skandal duyuyoruz.
Hafta geçmiyor, 'bu hafta yine ne çıkacak
acaba' diye bekliyoruz. Kimisi Azerbay-
can'a tam destek olamıyor, kimisi 'Atatürk'
diyemiyor. Gün geçmiyor bir başka şey ol-
masın. Türkiye'de yönetilmiyor, CHP'de
yönetilmiyor ne yazık ki? Savuruluyor
yani, iktidar da savruluyor, muhalefet de
savruluyor. Biz Türkiye'ye bir üçüncü yol,
üçüncü seçenek sunuyoruz. Türkiye bir
anda kendisini seçimin ortasında bulabi-
lir, sürüklenebilir seçime" dedi.

Muharrem İnce, Mustafa Sarıgül
konusunda ise “Biz Memleket ha-
reketi olarak, ben hariç arkadaşları-
mın hemen hemen hepsi bir kamu
görevinde, seçimle gelmiş bir kamu
görevinde belediye başkanı, millet-
vekili, eski milletvekili değiller. Arka-

daşlarım bu memlekete sevdalı, va-
tansever, yurtsever insanlar. Bizim
hiçbir dirsek temasımız yoktur, ken-
disine de başarılar diliyorum" diye
konuştu. İnce, Cumhurbaşkanlı-
ğına adaylığı konusunda ise, “Kıs-
met, bakalım" diye konuştu.

SARIGÜL’LE DİRSEK TEMASIMIZ YOK!

Cumhurbaşkanlığı
2021 Yılı Çalışma Prog-
ramı Resmi Gazete'de

yayınlandı. Programda, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanlığı'nın yeni yılda
otoyol ve köprülere ilişkin yeni
model bir fiyatlama üzerinde çalı-
şacağı belirtiliyor. Vatandaşların,
bazı gün ve saatlerde ücretli yolları
daha ucuza kullanabilmesi sağlaya-
bilecek veya geçişler artınca fiyatlar
düşürülecek. Programa göre, Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı, 2021 yılı
içerisinde otoyol ve köprü ücretleri-
nin anlık değişkenlik gösterebile-
ceği “dinamik fiyatlandırma
modeli” ile ilgili çalışmalara başla-
yacak.

Avrupa’da örneği var

Dinamik fiyatlama modeli Avru-
pa'da bazı ülkelerde uygulanıyor.
Söz konusu modelde kullanıcıların
talebi tüm gün ve saatlerde özel ya-
zılımlarla takip ediliyor. Fiyatlan-
dırma stratejisi de talebin
yoğunluğu ya da azlığına göre de-
ğişebiliyor. Öte yandan programda

kara yollarına ilişkin yapılacak ça-
lışmalarla da ilgili kararlara yer ve-
rildi. Buna göre kara yolu ağında
bakım ve onarım hizmetlerinin
ağırlıklı olarak özel kesim marife-
tiyle performans esaslı sözleşme-
lerle yürütülmesi için gerekli hukuki
ve kurumsal düzenlemelerle ilgili
çalışmalar tamamlanacak.

Açık 140 milyar TL

Merkezi yönetim bütçesi Eylül'de
29,7 milyar TL, Ocak-Eylül döne-
minde ise 140,6 milyar TL açık

verdi. Bütçe açığı Eylül'de bir ön-
ceki yılın aynı ayına göre yüzde
67,5 arttı. Ocak-Eylül döneminde
geçen yılın aynı dönemine göre
açıktaki artış yüzde 63,8 oldu. Faiz
harcamaları Ocak-Eylül döne-
minde geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 32,3 artışla 107,8 mil-
yar TL'ye ulaştı. Devletin 9 aydaki
toplam 578,7 milyar TL'lik vergi
gelirinin yüzde 18,6'sı faize gitti.
Geçen sene aynı dönemde 485,3
milyar TL'lik vergi gelirinin yüzde
16,8'i, yani 81,5 milyar TL'si faize

gitmişti. Faiz dışı bütçe açığı da
geçen sene 9 ayda 4,3 milyar TL
iken, bu yıl aynı dönemde 32,8 mil-
yar TL'ye sıçradı. Bu dönemde
kamu kurumlarının görev zararları-
nın bütçeye maliyeti, 81 milyar
TL'ye ulaştı. 73,8 milyar TL'lik
görev zararıyla Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) ilk sırada yer alır-
ken, Ziraat Bankası 3,1 milyar TL
ile ikinci, Halkbank 2,3 milyar TL
ile üçüncü oldu. Örtülü ödenek
harcamaları de 9 ayda 1,6 milyar
TL'ye ulaştı.

İktidardan köprü ve otoyollar için
bir hamle geldi. 2021 yılı için,

yoğun olmayan saatlerde fiyatı
ucuzlatıp geçişi cazip kılabilecek,

kullanım adedi artınca fiyatı 
ucuzlatacak dinamik bir fiyat 

tarifesi üzerinde çalışılıyor

Bize bırakılmış en büyük miras
Sultanbeyli'de 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı ne-
deniyle tören düzenlendi.

Törende konuşan Kaymakam
Metin Kubilay, cumhuriyetin, Türk
Milletine bırakılmış en büyük miras
ve vazgeçilmez bir değer olduğunu
söyledi. Sultanbeyli'de 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle
tören düzenlendi. Törene Sultan-
beyli Kaymakamı Metin Kubilay,
Deniz Harp Okulu Komutanlı-
ğı'ndan Deniz Albay İsmail Kışlalıklı
ve Belediye Başkan Vekili Zafer Sö-
ğütçü ile kamu kurum ve kuruluşla-
rının amirleri, mahalle muhtarları,
şehit yakınları, gaziler ve vatandaş-
lar katıldı. Törende tebrikleri kabul
eden Kaymakam Metin Kubilay,
"Tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlar, hepi-
nize sevgi ve saygılarımı sunarım.
Milletimize eşsiz bir armağan olan
Cumhuriyetimizin 97'nci yılını bir-
likte kutlamanın mutluluk, coşku ve

heyecanı içindeyiz. 19 Mayıs
1919'da Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk'ün Samsun'a çıkarak milli mü-
cadeleyi başlatıp, 29 Ekim 1923
tarihinde de “Türk Milleti karakte-
rine ve adetlerine en uygun olan
idari şekli, cumhuriyet idaresidir" di-
yerek ilan ettiği cumhuriyet, Türk
Milletine bırakılmış en büyük miras
ve vazgeçilmez bir değerdir. Cum-
huriyetin ilanı, milletimizin şanlı ta-
rihindeki en önemli dönüm
noktalarından biridir" dedi. 

Yegane kuvvet millettir

"Cumhuriyet; birlik ve beraberlik
içinde hareket ettiğimizde olmaz de-
nileni başardığımızın ispatıdır" diyen
Kubilay, "Cumhuriyet'in sağladığı
barış ve huzur ortamı sayesinde, Ül-
kemiz her alanda önemli atılımlar
gerçekleştirerek, dünyada saygın bir
devlet konumuna gelmiştir. Cumhu-
riyeti ayakta tutan yegâne kuvvet,
milletin kendisidir” dedi.
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I mperial College Londra tarafından yayımla-
nan bir araştırmada, ülkede salgının yayılım
hızının ciddi şekilde arttığı ve Kovid-19 vaka-

larının her dokuz günde bir ikiye katlanmış olabile-
ceği belirtildi. Ülkede 18 Eylül-5 Ekim ve 16-25
Ekim arasındaki vaka sayılarının karşılaştırıldığı
araştırmada, salgının yalnızca belirli bölgelerde
değil tüm ülkede ve her yaş grubunda hızla yayıl-
dığı ifade edildi. Araştırmada, salgının 55-64 yaşın-
dakilerde hızla yayıldığı, en çok Kovid-19 vakasının
ise 18-24 yaş aralığındaki gençlerde görüldüğü kay-
dedildi. Günde 96 bin İngiliz'in Kovid-19'a yaka-
landığının tahmin edildiği araştırmada, başkent
Londra'da her bir Kovid-19 vakasının virüsü orta-
lama 3 kişiye bulaştırdığı bilgisi paylaşıldı. Salgında
"çok kritik bir aşamaya" gelindiğine dikkat çekilen
araştırmada, bu durumun düzeltilmesi için ciddi
adımların atılması gerektiği uyarısı yapıldı. Araştır-
mada görüşlerine yer verilen Imperial College Lon-
dra'da öğretim görevlisi olan Prof. Paul Elliott, ülke
genelinde daha fazla hastane yatışlarına ve ölüm-
lere sebep olacak Kovid-19 vaka sayılarıyla karşı-
laştıklarını bildirdi.

310 kişi öldü

İngiltere'de hükümetin bilim danışmanı Patrick Val-
lance, 20 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 va-
kalarının her hafta 2 kat arttığına dikkati çekerek bu
şekilde devam etmesi durumunda ekim ortalarında
günlük 50 bin vakanın görülebileceği uyarısında
bulunmuştu. Ülkede dün 24 bin 701 Kovid-19 va-
kasının tespit edildiği ve 310 kişinin Kovid-19 nede-
niyle hayatını kaybettiği bildirilmişti. DHA

fransa'nın Nice kentin-
deki Notre Dame kilisesi
yakınında bıçaklı saldırı

gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, sal-
dırıda 3 kişinin öldüğü ifade edildi.
Fransa'nın Nice kentinde hareketli

dakikalar yaşandı. Nice kentinin
Notre Dame kilisesi yakınında bıçaklı
saldırı gerçekleştiği belirtildi. Gerçek-
leşen saldırıda ilk belirlemelere
göre,üç kişinin öldüğü ve birden
fazla kişinin de yaralandığı ifade

edildi. Fransa İçişleri Bakanı, olayla
ilgili polis operasyonunun devam et-
tiğini açıklarken Nice Belediye Baş-
kanı Christian Estrosi sosyal medya
hesabından yaptığı açıklamada bir
kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Azeriler 
intikam aldı

ErmEnİstan'ın, Azerbaycan'ın
Berde şehir merkezine düzenlediği
misket bombalı saldırıda 21 sivil ya-

şamını yitirdi, 70 kişi yaralandı. Azerbaycan or-
dusu ise, Ermenistan güçlerine karşı saldırılarla
darbe vurmaya devam ediyor. Azerbaycan Sa-
vunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya
göre, Ermenistan'ın 1. Ordu komutan yardım-
cısı Albay Artur Sarkisyan ve 18. Motorlu
Tüfek Tümeni muhabere şefi Binbaşı Aram
Gazaryan'ın öldürüldüğü duyuruldu. Öte yan-
dan açıklamada, 1. Genel Ordu'nun topçu dai-
resi subayı, 2. motorlu piyade alayının
komutanının kayıp olduğu ifade edildi. Erme-
nistan'ın, Azerbaycan'ın Berde şehir merkezine
düzenlediği misket bombalı saldırıda 21 sivil
yaşamını yitirdi, 70 kişi yaralanmıştı. Öte yan-
dan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Ali-
yev, dün yaptığı açıklamada, Azerbaycan
ordusunun 13 köyü daha Ermenistan'ın işga-
linden kurtardığını duyurmuştu. Azerbaycan
ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başla-
dığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve
170 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Er-
menistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

Kadİrov daha önce yaptığı bir açıkla-
mada Macron'un ifade özgürlüğü ba-
hanesiyle Hz. Muhammed'in

karikatürlerini meşrulaştırarak, insanları ve özel-
likle gençleri teröre yönelttiğini söylemişti. Çeçen
liderin Macron ile ilgili açıklamaları üzerine Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Sözcüsü Dmit-
riy Peskov “Rusya’nın dış politikasını ülkenin idari
birimlerinin liderleri değil, devlet başkanı belirler”
demişti. Bu yorum üzerine sosyal medyadan açık-
lama yapan Kadirov “Macron hakkındaki duru-
şumu değiştirmemek için istifa etmeye, zarar
görmeye ya da canımı vermeye hazırım” ifadesini
kullandı.

Aynı şeyi 100 kere söylerim

Macron ile ilgili aynı ifadeleri 100 kez daha tekrar
etmeye hazır olduğunu belirten Çeçen lider, “Di-
nini son derece seven ve Kur'an-ı Kerim’e harfiyen
uyan bir kişi olarak bu benim hakkım” dedi. Pes-
kov’un konuya dair kendisine yönelik eleştirilerine
cevap veren Kadirov, “Dış politikadan kimin so-
rumlu olduğunu bana hatırlatmaya gerek yok,
ben bunu zaten biliyorum. Ben bir siyasi olarak
değil, dinini seven bir Müslüman olarak görü-
şümü dile getirdim” ifadelerini kullandı. DHA

Fransa’da bıçaklı saldırı

96 BIN KISI
KORONA OLDU

İngiltere'de yapılan bir araştır-
mada, günde 96 bin kişinin yeni
tip koronavirüse (Kovid-19) yaka-
landığının tahmin edildiği bildirildi

ADA’DA
TEHLİKE

VAR

Gerekirse
canımı veririm
Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadi-
rov, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un söylemlerinin insanları te-
rörizme yönelttiği yönündeki açıklamasının arkasında durduğunu belirterek
“Bu duruşumu değiştirmemek için canımı vermeye hazırım” diye konuştu

Yunanistan
torpido alacak
Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıran
Yunanistan’ın Milli Güvenlik Hükümet
Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro değe-
rinde denizaltılarına karşı geliştirilen 32
torpido tedariki için onay verdiği belirtildi

atİna yönetimi, ekonomide zor gün-
ler geçirmesine rağmen askerî harca-
malarını artırmaya başladı. Doğu

Akdeniz'de Fransa'nın da desteğini alarak Tür-
kiye'nin bölgedeki meşru varlığını görmezden
gelen ve her fırsatta gerilimi tırmandırmanın pe-
şinde koşan Yunanistan'ın Milli Güvenlik Hü-
kümet Konseyi (KYSEA) “115 milyon euro
değerinde denizaltılarına karşı geliştirilen  32
torpido tedariki için onay verdi. Yunanistan
Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in açıklamayı,
dünkü SUDA Üssü’nde “Kaçonis” denizaltısını
ziyareti sırasında personel ile yapılan sohbet sı-
rasında yaptığı kaydedildi.

En kısa sürecek gelecek

Miçotakis Almanya'dan satın alınacak olan tor-
pidolarla ilgili şunları söyledi: “Silahlı Kuvvetleri
uygulamada güçlendirmeye karar verdik. Bu,
özellikle denizaltılar olarak, karşı önlem altyapı-
sını güçlendirmek anlamına geliyor. Tabii ki bu
da operasyonel yeteneklerden tam olarak yarar-
lanabilmeniz için ihtiyacınız olan ağır tip torpi-
dolarını da en kısa sürede elde etmek anlamına
geliyor. Almanya’da üretilen 36 DM-2A4 ağır
tip torpidolardan bahsediyoruz. Ayrıca
1988’den beri Denizaltı Komutanlığı’na ait eski
SUT torpidoların modernizasyonu da gerçek-
leştirilecek.”Öte yandan, Alman firması ile söz-
leşmenin 2020 sonu veya 2021 başında
tamamlanması beklendiği kaydedildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlı-
ğı'ndan son dakika açıklaması geldi.
Açıklamada, Ermenistan'ın 1. Ordu
komutan yardımcısı Albay Artur Sar-
kisyan ve 18. Motorlu Tüfek Tümeni
muhabere şefi Binbaşı Aram Gazar-
yan'ın öldürüldüğü duyuruldu

Taliban’ı
durdurun

İran, Erbil’i vurdu

afganİstan Cumhurbaşkanı Eşref
Gani, Taliban'ın şiddet eylemlerini
durdurmasını istedi. Cumhurbaşkanı

Gani, başkent Kabil'de düzenlenen Mevlit
Kandili töreninde yaptığı konuşmada, Tali-
ban'ın, Afganistan heyetiyle barış görüşmele-
rinde ABD ile imzaladıkları barış anlaşmasının
esas alınmasını istediğini, halbuki dini ve İslami
ilkelerin barış görüşme-
lerinin esası olarak
kabul edilmesi gerekti-
ğini söyledi. Afganistan
hükümetinin mescit ve
medrese inşa ettiğini,
Taliban'ın ise onları yık-
tığını ifade eden Gani,
"Taliban şiddeti durdur-
malı, dini ve İslami ilke-
leri barış görüşmelerinin
esası olarak kabul et-
meli." dedi. Gani, Afga-
nistan'da İslami
sistemin yürürlükte ol-
duğunu kaydederek İs-
lam'ın Afganistan'ın kimliği olduğunu ve bu
kimliği de kimsenin çalamayacağını vurguladı.
Her şeyin barış yoluyla çözülebileceğini dile ge-
tiren Gani, savaş yoluyla hiçbir şeyin çözüme
kavuşamayacağını ifade etti. Gani, "Başka ülke-
ler de bilsin ki Hz. Muhammed'in yeri Müslü-
manların ve özellikle Afganların kalbinde çok
ayrıdır ve bu konuda olumsuz bir şey duymaya
kimsenin tahammülü yoktur ve ayrıca İslam di-
niyle terör birbiriyle asla ilişkili değildir." diye
konuştu. Öte yandan Mevlit Kandili dolayısıyla
ülke genelinde çeşitli kutlamalar düzenlendi.

İran'ın, Irak'ın Erbil kentine bağlı sı-
nırdaki bölgeleri top atışlarıyla vurduğu
belirtildi.  Erbil'in Sidekan Nahiyesi

Kaymakamı İhsan Çelebi, yerel medyaya yaptığı
açıklamada, İran topçu birliklerinin Sidekan böl-
gesini vurduğunu kaydetti.  Çelebi, sınır bölgesin-
deki Berbizin, Telan ve Reşkin köylerinin top
atışlarının hedefi olduğunu aktardı.  İran, zaman
zaman ülke içerisinde sabotaj faaliyetlerinde bu-
lunan İran-Kürdistan Demokrat Partisi'nin (İ-
KDP), Irak sınırları içerisindeki askeri varlığını
gerekçe göstererek bölgeyi top atışına tutuyor.
İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen
İ-KDP, 1991'den bu yana KDP ve KYB'nin ken-
dilerine verdiği kamplarda konuşlanıyor.

İran’da salgın büyüyor
İran'da yeni tip koronavirüsten
(Kovid-19) kaynaklı hayatını kay-
bedenlerin sayısı son 24 saatte 399

artarak 34 bin 113 oldu. Sağlık Bakanlığı
Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıkla-
mada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 sa-
atte 399 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve
8 bin 293 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.
Lari, salgın kaynaklı toplam can kaybının 34

bin 113’e , vaka sayısının da 596 bin 941’e
çıktığını aktardı. Virüse yakalanan hastalar-
dan 5 bin 55’inin durumunun ağır olduğunu
söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sa-
yısının da 472 bin 598’e ulaştığı bilgisini
verdi. Lari, ülkede toplam 4 milyon 857 bin
392 kişiye test yapıldığını aktardı. Sağlık Ba-
kanlığı Sözcüsü, ülkedeki 31 eyaletin tama-
mının "kırmızı" ve "riskli" bölgeler arasında.

Çeçenistan Cumhuriyeti’nin
lideri Ramzan Kadirov

Imperial College Londra'da öğretim görevlisi olan Prof. Paul Elliott, ülke genelinde daha fazla 
hastane yatışlarına ve ölümlere sebep olacak Kovid-19 vaka sayılarıyla karşılaştıklarını bildirdi.
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“ Kurtlar Vadisi Pusu", "Ben Onu
Çok Sevdim", "Direniş Karatay"
ve "Yılkı Atı"nın da aralarında

bulunduğu yapımların senaristliğini
yapan Uzunok, 2017'den itibaren,
"Payitaht Abdülhamid" dizisinin se-
naryosunu kaleme alıyor. Uzunok, di-
zinin yeni sezon detaylarını, dönem
dizisi yazmanın önemli noktalarını ve
Türk izleyecisinin tarihi dizilere duy-
duğu ilgiyi, anlattı. 2. Abdülhamid
Han'ın yaşadığı dönemin çok speküla-
tif bir dönem olduğunu aktaran Uzu-
nok, "Sultan Abdülhamid yakın
tarihin en çok çarpıtılan karakterlerin-
den biri. Bir tarafta Fransızların taktığı
'Kızıl Sultan' ismi, diğer tarafta 'Ulu
Hakan' sıfatı var. Bir çatışma varmış
gibi görünüyor. Ancak burada şunu
kaçırmamak lazım, bu çatışma başka-
ları için var, Türk milleti için yok. Biz
başkalarının çatışmalarını kendimize
mal ediyoruz. Sultan Abdülha-
mid bizim padişahımız."
ifadelerini kullandı.
Uğur Uzunok, Türki-
ye'de cumhuriyetin
ilanından sonra
devam eden bir-
çok kurumun
temellerinin
Sultan Abdül-
hamid zama-
nında atıldığına
dikkati çekerek,
cumhuriyet kad-
rolarının çok
büyük bir kısmının
da onun açtığı okul-
larda yetiştiğini söyledi.
Tarihi dizi senaryola-
rında o dönemin in-
sanını doğru
aktarmanın zor-
luklarından bahse-
den Uzunok,
şunları kaydetti:
"Sultan Abdülhamid'i
kendi şahsi özellikleriyle
bugünkü insana nasıl daha kolay an-
latabiliriz diye, yaşadıklarını ve yaşa-
dıklarına verdiği tepkiyi birbiriyle iç içe
geçirip anlatmayı seçtik. Mesela ken-
disine 'Pinti Hamid' diyorlar. Çünkü
Osmanlı hanedanı içinde en az para
harcayan, etrafındaki insanların aldığı
paraları kısan bir adam olduğu için
denilmiş. Mesela çok temkinli olduğu
için 'korkak' demişler Sultan Abdülha-
mid'e. Burada, 'Ne zaman temkinli ol-
maya başladı?' sorusunu sormak
gerekiyor. Bugün ya da geçmişte ona
'korkak' diyenler en başından beri öy-
leymiş gibi algılatmaya çalışıyor. Oysa
mesele Sultan Abdülhamid'e suikast
düzenlendiği zaman başlıyor. Düşün-
senize 1905'te dünya tarihinin ilk saatli
bombası Yıldız Sarayı'nda patlatılıyor.
Temkinli olmaktan daha doğal bir şey
olamaz. Ancak o, bu olaydan sonra
bile bir cesaret örneği gösteriyor ve her
şeye rağmen sefirlerle yapacağı top-
lantısına katılıyor."

Abdülhamid'in en kritik sezonu

Senarist Uzunok, izleyiciyle buluşan
beşinci sezonun, dizinin en kritik se-
zonu olduğuna işaret ederek, bu sene
özellikle Osmanlı'nın son döneminde

ik-
tisadi

gücün
nasıl el değiş-

tirdiğini ve Abdülha-
mid'e karşı bir araya gelen
grupların kimler tarafından

ve nasıl fonlandığını anlata-
caklarını dile getirdi. Bazı

medya organlarında çıkan, dizide
İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Er-
soy'a "mason" göndermesi yapıldığı
iddiasını da yanıtlayan Uzunok, şu
bilgileri verdi: "Önce bu yayın organla-
rına sormak lazım. Mason olmak bir
hakaret midir, onlar öyle mi görüyor?
O sahnede 'baykuş' ifadesi kullanılıyor.
O ifadeyi söyleyen de sonrasında
maskesini çıkarıyor ve biz o kişinin
Emanuel Karasu olduğunu anlıyoruz.
Bizim senaryomuzda da karakter ismi
olarak bu mevcut. Abdülhamid'e karşı
'baykuş' ifadesini o zaman herkes kul-
lanıyor. 1908'de Mahmut Şevket Pa-
şa'nın bir ses kaydı var, orada 'Yıldız
burcundaki baykuş' ifadesini kullanı-
yor. Selanik'teki bir İttihat ve Terakki
üyesi Tahsin Uzel'in o dönem gönder-
diği bir gazetede yine bu ifade geçiyor.
Yani bu ifadenin mucidi Mehmet
Akif'in kendisi değil ve zaten 'baykuş'
ifadesinin geçtiği 'Asım' kitabını
1924'te basıyor. Bu kitap da bir man-
zum romandır esasında. Orada karak-
terler vardır ve onları konuşturur Milli
Şairimiz. Şiiri okusalar bilecekler, o
ifadenin karşılığında Temiz Tahir
Efendi, 'Bir semerci ustası vardı, gelen
giden eşeğe semer biçerdi ama adam
ustaydı. Şimdi yeni semer ustaları
geldi. Biçtikleri semerler eşeklerin sır-

tında yara yaptı ve eşekler perişan
oldu.' şeklinde cevap verir." Uzunok,
henüz 19-20 yaşındayken Mehmet
Akif'in hayatının anlatıldığı 8 bölüm-
lük bir dokü-drama kaleme aldığını
belirterek, "Ben Mehmet Akif'in vefat
ettiği Mısır Apartmanı'nın müze ol-
ması için kampanya başlatmış biri-
yim. 'Mehmet Akif Dönüyor' isminde
bir oyun yazdım ve oyun binden fazla
kez temsil aldı. Bizim Akif'e bir şey
söylememiz söz konusu olamaz." şek-
linde konuştu. Osmanlı aydınlarının
çok azının Sultan Abdülhamid'in ya-
nında yer aldığını vurgulayan Uzu-
nok, o dönemin aydınlarının çoğunun
Sultan Abdülhamid'in ufkunu anlaya-
madığını söyledi.

Tarihe ilgi duymak önemli

Tarih dizilerine ilginin daha da arta-
cağını öngören Uzunok, "Bunun için
senaristlerin daha araştırmacı olması
gerekiyor. Bir senarist, kendi okuduk-
ları ve baktığı yerden bir kurgu da
yapmak zorunda. Bu anlamda kur-
guya izin verilmeli. Eğer sadece tari-
hin soğuk yüzüyle yansıtırsak bu
başarısız olur. O yüzden kurgu şart."
dedi. Uğur Uzunok, Türkiye'de tarih
öğrenme merakının son yıllarda arttı-
ğına dikkati çekerek, bunun sebebini
ise şu sözlerle açıkladı: "Bir millet tari-
hine ilgi duymaya başlarsa istikbaliyle
ilgili plan yapıyor demektir. Çünkü
gözünü ufka dikmiştir ve geriye baka-
rak nasihat alma arzusundadır. Bizim
de millet olarak tarihe olan ilgimiz
bundan geliyor. Biz artık yerinde
sayan bir toplum değil, hedefleri olan
bir toplumuz. Hakikaten Türk milleti-
nin önüne 2023, 2053 ve 2071 gibi
hedefler çıkartıldığı zaman bu tarih
dizileri popüler olmaya başladı.
Çünkü biz bu topraklarda yaşamakla
ilgili gözümüzü istikbale diktik. Bizim
buradaki varlığımızı sadece askeri
değil, ekonomik ve kültürel manada
da savunmamız gerekiyor."
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2021 YILI İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN VE BU SİSTEMLERE BAĞLI CİHAZLARIN PERİYODİK
BAKIM ONARIMI VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ İŞİ hizmet 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 : 2020/570322
1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165851100 - 2165851495
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a)Niteliği, türü ve miktarı : 127 KALEM İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNİN VE BU 

SİSTEMLERE BAĞLI CİHAZLARIN PERİYODİK BAKIM ONARIMI 
VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer : Pendik İlçesi
c)Süresi : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5
b) Tarihi ve saati : 23.11.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 işin 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, 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,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kul-
lanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka re-
ferans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunularak sağlanabilir.
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 kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %
25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
a) TS 12850 Yetkili Servisler - Havalandırma ve Klima Sistemleri - Klima Santralleri, Klimalar, Soğutucu
gruplar, Fan-Coiller, Fanlar, Hava temizleyici cihazlar ve hava perdeleri vb. için TSE Belgesi, b) ISO 9001:
2015 Sertifikası, c) Florlu Sera Gazı İçeren Ekipmanlar müdahale eden teknik Personel eğitim belgesi
(Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı veya İSEDA onaylı)
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde Chiller ve/veya İklimlendirme Grubu ve/veya VRF (VRV) Klima Santralleri İle Bunlara
Bağlı Cihazların bakım/onarım/yedek parça değişimi vb. işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi:
7.1.İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş
kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1246925)

29 ekim Cumhuriyet Bayramı
dolayısıyla, Kosova'nın güney
bölgesinde bulunan ve Türk nü-

fusun yoğun olarak yaşadığı Prizren'de Ulu
Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği
şarkıların yer aldığı bir konser düzenlendi.
1951 yılında Kosovalı Türkler tarafından
kurulan Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat

Derneği'nde düzenlenen konserde pandemi
nedeniyle kısıtlı sayıda davetli yer aldı.
Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği
Çocuk Korosu'nun düzenlendiği konserde
Atatürk'ün sevdiği şarkılar söylendi ve Ata-
türk'e ithafen yazılan şiirler okundu. Demi-
rören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan
Doğru Yol Türk Kültür ve Sanat Derneği

Başkanı Nevzat Şundo, 29 Ekim Cumhuri-
yet Bayramı'nın Türkiye'de olduğu gibi Ko-
sova'da da kutlandığını söyledi. Koroda yer
alan çocuklar da Atatürk’ü anmak için bu
geceyi düzenlediklerini söyledi. Konserde,
'Vardar Ovası', 'Çanakkale İçinde Aynalı
Çarşı'nın yanı sıra Atatürk'ün sevdiği Ru-
meli şarkılar yer aldı.  
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Kosova’da bayram coşkusu yaşandı

Senarist Uğur Uzunok, 
"Sultan Abdülhamid yakın
tarihin en çok çarpıtılan
karakterlerinden biri. Biz
başkalarının çatışmalarını
kendimize mal ediyoruz. 
Sultan Abdülhamid bizim
padişahımız" dedi

Kosova’da Türk nüfusun
yoğun olarak yaşadığı

Prizren'de 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı

coşkuyla kutlandı. Etkinlikte,
Mustafa Kemal Atatürk'ün

sevdiği şarkıların yer aldığı
bir konser düzenlendi

ABDUlhAmID COk
CARPItIlAN BIRISI

Bugün 
ekranlarda

TRT 1'de cuma akşamları seyirciyle buluşan Payi-
taht Abdülhamid, bu hafta 123. bölümüyle ekranlara
gelecek. Yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Vol-
kan Kapkın'ın üstlendiği yapımda başrolleri, Bülent

İnal, Özlem Conker, Hakan Boyav, Bahadır Yenişehirli-
oğlu, Cem Uçan ve Cem Özer paylaşıyor. Dizinin yeni

oyuncuları arasında İsmail Hakkı, Hakan Bilgin,
Cansu Fırıncı, Ali Buhara Mete, Mehmet Korhan

Fırat, Yılmaz Meydaneri, Alara Turan, Burak
Haktanır, Eren Dinler, Halit Karaata,

Gökşin Saraç ve Mesud Uz
bulunuyor.

NASİPSE ADAYIZ VİZYONA GİRİYOR
Yönetmen, oyuncu ve senarist Ercan Kesal'ın ilk uzun metraj

filmi "Nasipse Adayız" sinemaseverlerle buluşacak
Türkiye'deki sinema salonla-
rında bu hafta 3'ü yerli olmak
üzere 5 film vizyona girecek.

Yönetmen, oyuncu ve senarist Ercan Ke-
sal'ın ilk uzun metraj filmi "Nasipse Ada-
yız" sinemaseverlerle buluşacak.
İstanbul'da bir ilçenin belediye başkanlı-
ğına aday olmak isteyen bir adamın ya-
şadıklarına odaklanan filmde, Kesal'ın
yanı sıra eşi Nazan Kesal, Selin Yeninci,
İnanç Konukçu ve Muttalip Müjdeci rol
alıyor. 8. Boğaziçi Fim Festivali'nde de iz-
leyicilerle buluşan yapım, 12-22 Ka-
sım'da bu yıl 9'uncusu düzenlenecek
"Uluslararası Mannheim-Heidelberg Film
Festivali'nde" yarışacak.

"Yakın Tehlike"

Avustralya yapımı, Kriv Sten-
ders'in yönetmen koltuğuna
oturduğu "Yakın Tehlike" adlı
film, 1966 yılında Vietnam Sa-
vaşı sırasında "Long Tan" isimli
kauçuk plantasyonunda 2 bin
500 kadar Vietnam askerine

karşı mücadele veren Avustralya ve Yeni
Zelandalı 108 askerin hikayesini anlatı-
yor. Aksiyon ve dram türündeki filmin
oyuncu kadrosunda, Travis Fimmel, Toby
Blome, Alexander England, Aaron Gle-
nane ve Uli Latukefu yer alıyor.

"Hashtag"

Film çekimi için ıssız bir yere giden 6
sosyal medya fenomeninin başlarına ge-
lenleri konu edinen "Hashtag" filminde
Özüm Çakır, Ela Yörüklü, Gülderen Güler,
Burak Çoban ve Ergülcan Akıncıoğlu rol
alıyor. Korku türündeki filmin yönetmenli-
ğini Başaran Şimşek'in üstleniyor.
ABD yapımı, korku ve gerilim filmi

"Kabus Evi"nin yönetmen koltu-
ğunda "A Quiet Place" filminin
senaryo ekibinde yer alan Scott
Beck ve Bryan Woods oturuyor.
Oyuncu kadrosunda Katie Ste-
vens, Will Brittain ve Lauryn
Alisa McClain'nın yer aldığı
yapım, cadılar bayramında bir
korku evinde geçiyor.

Namık Kemal'in eserleri yok edildi 
Marmara Üniversitesi Mimarlık Tarihçisi Dr. Halaçoğlu, Namık Kemal'in Rodos'ta inşa ettirdiği cami, mektep gibi tüm
yapıların İtalya ve Yunanistan tarafından yok edildiğini, sadece Kandilli Mektebinin yıkıntı olarak günümüze ulaştığını söyledi

Dışişleri Bakanlığı
adına 2006 yılından iti-
baren Yunanistan'da en-

vanter çalışması yapan Marmara
Üniversitesi Mimarlık Tarihçisi Dr.
Neval Konuk Halaçoğlu, Tanzimat
Döneminin en önemli düşünce,
sanat ve siyaset isimlerinden Namık
Kemal'in Rodos'ta inşa ettirdiği
cami, mektep gibi tüm yapıların
İtalya ve Yunanistan tarafından
kimlikleri değiştirilerek yok edildi-

ğini, sadece Kandilli Mektebinin yı-
kıntı olarak günümüze ulaştığını
söyledi. Dr. Neval Konuk Hala-
çoğlu, Rodos'a giderek, 'Vatan şairi'
Namık Kemal'in Rodos mutasarrıf-
lığı görevi sırasında halkın ihtiyacına
binaen yaptırdığı cami, mektep,
mescit gibi mimari yapıların izini
sürdü ve bu eserlerin dönüşümlerini
ve güncel durumlarını yerinde göz-
lemledi. Namık Kemal'in 15 Ekim
1884'ten 24 Kasım 1887'ye kadar

süren adadaki inşa faaliyetlerini in-
celen Konuk, araştırmalarının sonu-
cunu paylaştı.
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7'nci haftasında
Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın
hazırlıklarına dün sabah yaptığı antren-
man ile devam etti. Siyah beyazlılar
idman öncesinde 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramını takım halinde dev bayrak aça-
rak kutladı. BJK Nevzat Demir Tesisle-

ri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yö-
netimindeki antrenmanın 15 dakikası ba-
sına açık tutuldu. Siyah beyazlılarda
sakatlığı süren N'Koudou, Ajdin Hasic
ve Atakan Üner'le beraber alt baldırında
ağrı hisseden Gökhan Töre de idmana
çıkmadı. SP  R

b eşiktaş'ın Portekiz ekibi Liz-
bon'dan kiralık olarak renkle-
rine kattığı Valentin Rosier,

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dü-
zenlenen basın toplantısında açıkla-
malarda bulundu. Siyah-beyazlılara
transferinin kendisi için zor olmadı-
ğını vurgulayan 24 yaşındaki Fransız
futbolcu, "Buraya gelirken tercihimi
yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın
büyük bir kulüp olduğunu biliyor-
dum. Benim için kriter buydu. Ken-
dimi iyi bir ortamda hissediyorum.
Uygun koşullar oluşursa burada kal-
mak isterim. Şu anda performansımı
yüksek tutarak takıma katkı yapmaya
odaklandım. Futbol anlamında belli
noktalarda kalitem var, gelişim gös-
termem gereken yerler de var. Bu geli-
şim için buraya geldim ve önemli bir
adım attığımı düşünüyorum" diye
konuştu.

Takım için yaşayanlar var

Taraftarların da Türkiye'ye gelişinde
önemli bir etken olduğunu anlatan
Rosier, "Çok uzun zaman olmadı
ama gerçekten büyük bir taraftar kit-
lesi var. Takım için yaşayan bir kitle
var. Bu da benim motivasyonumu
çok yükseltiyor. Türkiye'de futbolun
insanların hayatında büyük bir yer
tuttuğunu görüyorum. Bu da Beşik-
taş'a gelirken benim için önemli bir
sebepti. Ligin 21 takımla oynanması
bir zorluk oluşturacağını düşünmü-
yorum. Biz zaten hayatımızı futbol-

dan kazanıyoruz. İyi antrenman ya-
parsanız çok sayıda maç yapmak
zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antren-
manlar yapıyoruz ve maçlara hazır
çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

Benim için güzel oldu

Siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya
çıktığı Yukatel Denizlispor maçıyla il-
gili de değerlendirmelerde bulunan
Valentin Rosier, "İlk maçım güzel
geçti. Kişisel olarak değil kolektif ola-
rak güzel işler yaptık, önemli bir gali-
biyet aldık. 10 kişi kalmamıza
rağmen 3 puanı kazandık. Denizli
maçında kırmızı kart dengemizi
bozdu. Maç boyunca çok koştuk ve
3-0'a getirdik. Oyunun sonunda te-
dirginlik yaşadık ama sonuç çok
önemliydi. Orada istediğimiz aldık.
Benim için pozitif bir başlangıç oldu.
Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu
beni memnun eder. En iyi perfor-
mansım diyemem, daha iyisini yapa-
bilirim. Hala geliştireceğim yerler var"
ifadelerini kullandı.

Dijon'da sol bek oynadım 

Sol bekte de görev yapabildiğini
ancak sağ bekte oynamayı tercih etti-
ğini dile getiren genç futbolcu, şöyle
devam etti: "Dijon'da sol bekte de
maç oynadım. Bundan rahatsızlık da
duymadım. Bana sorarsanız sağ
bekte oynamayı tercih ederim. Bu-
rada önemli olan takıma katkıyı yük-
seltmek ve takımın kazanabilmesi.

Esas olarak sağ bek oynayan bir
oyuncuyum, gerekli durumlarda
kanat da oynayabilirim. Mümkün
olduğunca yüksek sayıda maç
yapıp takıma katkı yapmak istiyo-
rum. Takımda atmosfer gayet iyi,
Fransızca konuşan 5 oyuncu var.
Takımın geri kalanı ile daha iyi
uyum kurmak için İngilizce dersleri
almaya başladım. Adaptasyon anla-
mında epey yol aldık, Fransızca ko-
nuşanlarla daha çok iletişim
kuruyoruz ama takımın tümüyle
güzel bir entegrasyon yakaladım."

Dost canlısı davranış

Rosier, Türkiye ile ilgili ilk izlenimle-
rini aktarırken, "İstanbul'da zorluk
yaşadığımı söyleyemem. Belki dil ko-
nusu bir zorluk olabilir. Gördüğüm
her şey pozitif. Buraya gelene kadar
Türkiye ile ilgili pek bir fikrim yoktu.
İnsanların dost canlısı davranışını
görünce çok etkilendim. Buraya
gelen ailem ve arkadaşlarım da bu fi-
kirleri paylaşıyorlar" diye konuştu.

Önceliğim asist yapmak

Gol istatistiğini sorun haline getirme-
diğini söyleyen siyah-beyazlı fut-
bolcu, "Oynadığım pozisyon
itibariyle önceliğim asist yapmak. Sa-
haya çıkarken bugün en iyisini yapa-
yım, takıma katkı yapayım ve asist
yapayım diye düşünüyorum. Gol
istatistiğini sorun haline getirmiyo-
rum" dedi.

BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1246940)

2021 YILI KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE YEDEK PARÇA DEĞİ-
ŞİMİ HİZMETİ ALIMI hizmet 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 : 2020/543685 
1-İdarenin
a) Adresi : Esenler Mah. Bora Sk. No:5 PENDİK/İSTANBUL 
b) Telefon ve faks numarası : 2165851100 - 2165851495 
c) Elektronik Posta Adresi : destekhizmetleri@pendik.bel.tr 
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi  : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/  
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 52 KALEM KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN 

PERİYODİK BAKIM ONARIMI VE YEDEK PARÇA DEĞİŞİMİ 
HİZMETİ ALIMI HİZMET ALIMI Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Yapılacağı yer : Pendik İlçesi 
c) Süresi  : İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Esenler Mah. Bora Sokak No:5 
b) Tarihi ve saati : 20.11.2020 - 11:00 
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tari-
hinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın ko-
runduğunu gösteren, 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 kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin
% 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.  
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
4.4.1.
Kamu veya özel sektöre gerçekleştirilmiş Kompanzasyon Sistemlerinin Periyodik Bakım Onarımı Hizmeti iş-
leri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pendik Belediye Başkanlığı adresine elden teslim edilebileceği gibi,
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her
bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır. 

Beşiktaş pasta kesip Bayram kutladı

Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ha-

zırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bugünkü

antrenmanına sakatlığı nedeniyle çıkama-

yan Valentin Rosier, sağlık durumunun iyi

olduğunu vurguladı. Rosier, "Çok ciddi

bir şey yok, pazar günü bir sorun

oluşturacağını düşünmüyorum"

diyerek sözlerini

tamamladı.

Daha iyi seyler
yapabilirim

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, ilk kez siyah-beyazlı
formayı giydiği Yukatel Denizlispor maçının pozitif bir başlangıç 
olduğunu belirterek, “Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu beni memnun
eder. En iyi performansım diyemem, daha iyisini yapabilirim” dedi

Durumu iyi

Trabzonspor
3 puan istiyor
Süper Lig’in 7’nci haftasında bu akşam sahasında
Kasımpaşa’yı ağırlayacak olan Trabzonspor, bu maçı
kazanarak kötü gidişata son vermeyi hedefliyor
2020-21 sezonuna iyi bir başlan-
gıç yapamayan ve Süper Lig’de ge-
ride kalan 6 haftada 5 puan
toplayarak alt sıralarında yer alan
Trabzonspor, yarın 7’nci hafta mü-
cadelesinde Kasımpaşa’yı konuk
edecek. Bordo-mavililer bu karşı-
laşmadan 3 puanla ayrılarak kötü
gidişata son vermeyi ve çıkışa geç-
meyi arzuluyor. Medical Park Sta-
dı’nda saat 20.00’de başlayacak
karşılaşmada Tugay Kaan Numa-
noğlu düdük çalacak. Trabzons-
por’da tedavi gören Ekuban ile
Hüseyin Türkmen bu maçta forma
giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan
Abdulkadir Parmak ise takıma geri
dönüyor. Teknik direktör Eddie
Newton’un, son oynanan Fener-
bahçe maçına göre kadroda tek de-
ğişikliğe giderek Kamil Ahmet’in
yerine Diabate’ye görev vermesi
bekleniyor.

Newton ile yola devam

Bu arada, Fenerbahçe karşılaşma-
sının ardından teknik direktör deği-
şikliğinin gündeme geldiği ve bu
yönde yönetimin de birtakım gö-
rüşmeler gerçekleştirdiği Trabzons-
por’da, Başkan Ahmet Ağaoğlu
aldığı karar doğrultusunda teknik
adam tartışmalarına son verdi.
Ağaoğlu, tüm sorumluluğu üzerine
alarak Kasımpaşa maçında da
Eddie Newton’ın takımın başında
kalmasını istedi.

Muhtemel kadro

Bordo-mavililerin yarın oynanacak
Kasımpaşa karşılaşmasına şu 11
ile çıkması bekleniyor: Uğurcan -
Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo,
Marlon, Flavio, Baker, Abdülkadir
Ömür, Diabate, Nwakaeme,
Afobe.
SAKAT: Hüseyin, Ekuban

Geleceğin
yıldızı olacak
Alman takımlarının altyapısında
yetişen genç yıldız adaylarımız,
A Milli takımımızın gelecekteki
önemli futbolcuları olma yolunda
emin adımlarla ilerliyor
Bu isimlere son bir örnek Karls-
ruhe altyapısında yetişen golcü
Malik Batmaz. Özellikle milli takı-
mın gol yollarındaki sorunu çöz-
meye aday isimlerden biri olan
Malik Batmaz, özellikle alt yaş
gruplarında attığı gollerle dikkat
çekti. Pandeminin bir çok genç
isimde olduğu gibi kariyerine
sekte vurduğu 20 yaşındaki Malik,
takımının Bundesliga ekipleri Frei-
burg ve Mainz ile oynadığı maç-
larda attığı gollerle kendini tekrar
hatırlatmayı başardı. 20 yaşında
ve 1.80 boyundaki Malik, Spor-
lig.net'e verdiği röportajda hem
kendini tanıttı hem de hedeflerini
açıkladı. İlk kez konuşan genç
golcü, "Hücum hattının hemen her
yerinde oynuyorum. Ama asıl ter-
cihim santrfor. En çok rahat etti-
ğim pozisyon orası diyebilirim.
Fuleli bir forvet olarak değerlendi-
rilebilirim kendimi. Kafa topla-
rında etkiliyim" dedi. 2015 yılında
Sandhausen altyapısında kendi-
sini göstermeye başlayan Malik,
aynı sezon Karlshure'ye transfer
oldu ve orada başarılı sezonlar
geçirdi. 2 sene gol kralı oldu. Özel-
likle ilk sezon 16 maçta 24 gol
atarak profesyonel yapıldı. Bu sü-
reçte Türkiye U17 milli takımında
da forma giydi. 

Şampiyonluk
için çalışıyor
ANTALYA'da ailesiyle yaşayan 17 yaşındaki
milli güreşçi Ümmühan Duran, en son katıl-
dığı Yıldız Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda
üçüncü oldu. 6 yıldır güreşle uğraşan Ümmü-
han, hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu
olarak belirledi. Yeni turnuvalar için hazırlık-
larını sürdüren Ümmühan, boş zamanlarında
ise serada çalışarak ailesine destek veriyor.
Antalya'da yaşayan Ümmühan Duran, 6 yıl
önce antrenman izlerken güreşe başlamaya
karar verdi. Anne ve babasının desteğiyle
güreş tutmaya başlayan Ümmühan, bugüne
kadar çeşitli başarılar elde etti. Minik Bayan-
lar Türkiye Şampiyonası'nda 2017 yılında
ikincilik, aynı şampiyonada 2018 yılında
üçüncülük elde eden Ümmühan, geçen yıl
yapılan Yıldız Kadınlar Türkiye Şampiyona-
sı'nda ikinci ve üçüncü, geçen yıl yapılan Yıl-
dız Kadınlar Uluslararası Zafer Turnuvası'nda
beşinci oldu. Ümmühan geçen yıl Bulgaris-
tan'da düzenlenen Yıldız Kadınlar Balkan
Güreş Şampiyonası'nda da üçüncülük elde
ederek başarılarını pekiştirdi. Üç de Antalya
şampiyonluğu bulunan Ümmühan, son yapı-
lan milli takım kampına da davet edildi.

Ailesine de destek oluyor

Hedefini Avrupa ve dünya şampiyonluğu ola-
rak belirleyen Ümmühan Duran antrenman-
larını sürdürürken, boş zamanlarında ise
serada çalışarak ailesine yardımcı oluyor.
Pandemi nedeniyle çalışmalarını tek başına
yapan ve zaman zaman köyde akrabalarıyla
güreş tutarak antrenmanlarını sürdüren Üm-
mühan, traktör tekerleği taşıyıp, kucakladığı
koyunu havaya kaldırarak da idman yapıyor.
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IYI BASLADIK
AMA YOLUMUZ

DAHA UZUN
Fenerbahçeli futbolcu Luiz Gustavo, Can Bartu Tesisleri'nde

açıklamalarda bulundu. Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını
dile getiren tecrübeli futbolcu, yollarının uzun olduğunu belirtti

Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Luiz
Gustavo, basın toplantısında sözlerine
Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak baş-

ladı. 33 yaşındaki oyuncu, "Türk halkını kutlu-
yorum. Bugün gerçekten önemli bir gün. Bunu
kutlayarak başlamak istedim" diye konuştu.
Guztavo, takımdaki kolektif anlayışın önemli ol-
duğunu vurgulayarak, "Sezona iyi başladık ama
yolumuz çok uzun. Sosa ya da bir başkası fark
etmez. Ben kimle oynarsam oynayayım en iyi
şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak
için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur.
Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir
ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve
herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin
en iyisini yapmalı" dedi. Gittiği kulüplerin felse-
fesini anlamaya çalıştığını kaydeden Gustavo,
taraftarların kendisine duyduğu sevgiyle ilgili
olarak, ''Oynadığım kulübe maksimum saygıyı
göstermeye çalışırım ve işime odaklanmaya çalı-
şırım. Taraftarların benim hakkımdaki düşünce-
sinden dolayı çok mutluyum ama yapacak daha
çok şey var" şeklinde konuştu.

İyi bir görüşme yaptık

Gustavo, Fenerbahçe Beko
forması giyen ABD'li Ja-

rell Eddie ile olan
benzerliğinin

sorulması üzerine, "Kendisiyle bu hafta buluş-
tum ve ilk defa gördüm. Gerçekten basketbolu
da çok seviyorum. Mümkün olduğunca ilk fır-
satta basket maçına gitmek istiyorum. Çok iyi
bir görüşme geçti. Çok iyi bir insan, umarım
bir kez daha buluşma şansı elde ederim" dedi.

Futbol oynamayı seviyorum

Genç oyunculara tavsiyelerde de bulunan de-
neyimli futbolcu, "Benim için en önemlisi şu ki
futbol oynamayı çok seviyorum. Rakip fark et-
meksizin her zaman kazanmak elimden gele-
nin en iyisini yapmak istiyorum. Bence onlar
da bu anlayışta olmalı" ifadelerini kullandı.

Alex bir efsanedir

Brezilyalı futbolcu, vatandaşı Alex de Sou-
za'nın Fenerbahçe'de çok önemli bir geçmişi
olduğunu belirterek, "Çok fazla şampiyonluk
kazanmış ve iyi performanslar göstermiş. Ben
daha burada yeniyim. Oynadığım kulübe saygı
duymaya çalışıyorum. Kaptan olsam da olma-
sam da her zaman takıma yardım etmek iste-
rim. Bu kadar büyük bir takımın kaptanı
olmaktan dolayı mutluluk duyuyorum" diye
konuştu.

Ellerinden geleni yapsınlar

Sarı-lacivertli ekipte alternatiflerin çok oldu-

ğuna değinen Gustavo, "Hepsi farklı karakte-
ristik özelliklere sahip. Hocamız takım için en
iyisini seçmek zorunda. Ozan, Sosa veya
Tolga olsun kimle oynarsam oynayayım bir-
likte oynayan oyuncuların birbirine saygı duy-
ması ve takım için elinden gelenin en iyisini
yapması lazım" şeklinde konuştu.

Antrenmanlar yoğun geçiyor

Teknik direktör Erol Bulut'un bu sezon ba-
şında takıma katıldığını ve kendilerine oyun
tarzını anlattığını aktaran Gustavo, ''Biz de en
iyi şekilde sahaya koyabilmek için elimizden
geleni yapıyoruz. Antrenmanlar yoğun geçi-
yor ve ben bunları seviyorum. Hocanın iste-
diklerini gün geçtikte daha iyi anlıyoruz. Biz
her maçımızı kazanmak istiyoruz. Rakiplere
saygı duyarak elimizden gelenin en iyisini ya-
parak kazanmak istiyoruz" dedi. Gustavo, Fe-
nerbahçe'ye bir hedef için geldiğini dile
getirerek şunları söyledi: "Burası benim için
bir meydan okuma. Hala yapmamız gereken
çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek,
hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyo-
rum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan
Gönül ve ben bana ihtiyaç olduğu zaman-
larda pazubent kolumda olsa da olmasa da
takıma yardım etmek istiyorum." açıklamala-
rında bulundu.

Sakin bir
insanım

Saha dışında nasıl bir karakteri olduğu şeklinde yönelti-
len soruya ise Gustavo, "Saha dışında da benzerim diye
düşünüyorum. Ben sakin bir insanım. Sürekli güler
yüzlü olmak iyi olduğum bir konu değil ama genel ola-
rak mutlu bir insanım" yanıtını verdi. Fenerbahçe'nin
uzun yıllardır şampiyon olamadığını hatırlatan Gus-

tavo, ''Bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi
biliyoruz. Bu duyguları, mutluluğu taraftara bırakma-
mız gerekiyor. Biz konsantre bir şekilde çalışmaya
devam etmeliyiz. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon 
olduğumuzda büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana
kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor" dedi.

Süper Lig’de son 4 maçında da mağlubiyet yüzü
görmeyen ve topladığı 8 puanla üst sıralarda
kendine yer edinen Çaykur Rizespor, 7’nci hafta
mücadelesinde sahasında Kayserispor ile oyna-
yacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-ma-
vili takımda teknik direktör Stjepan Tomas,
Kayserispor karşılaşması öncesi basın mensup-
larına yaptığı açıklamada, hedeflerinin bu karşı-
laşmadan da 3 puanla ayrılarak yukarılara
doğru çıkışını sürdürmek istediklerini kaydetti.
Ligde deplasmanda Sivasspor ile oynadıkları
maçta çok önemli bir 3 puan aldıklarını kayde-
den Stjepan Tomas, “Moralimiz yerinde. Şimdi
hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda,
alt tarafa bakmayacağız. Kayserispor maçında 3
puan alabilirsek bu bizi daha da yukarılara taşı-
yacak. Bu bizim için çok önemli. Son iki maçta 6
puan aldık. 4 maçtır da kaybetmiyoruz. Seriyi
bozmamak ve buna devam etmek istiyoruz. İyi
hazırlanıyoruz, iyi çalışıyoruz. İnşallah Kayseris-
por maçında 3 puan alacağız. Bu maçın ardın-
dan 3 hafta müsabaka oynamayacağız. O arada
daha iyi hazırlanacağız. Belki bir kamp yaparız”
dedi.

Alanya maçı kırılma noktası oldu

1-1 berabere kaldıkları Alanyaspor karşılaşması-
nın kendileri adına kırılma maçı olduğunu söyle-
yen Stjepan Tomas, “3’üncü haftadaki Alanya
maçında 1 puan aldık. İkinci devre çok iyi oyna-

dık. Pozisyonlara da girdik ama atamadık. O
maç kırılma noktası oldu. Yavaş yavaş takım
oturuyor. Her maça farklı bir taktikle hazırlanı-
yoruz. Her takıma göre taktik hazırlıyoruz. Kay-
serispor maçı hazırlıklarımız da devam ediyor.
Buradan da 3 puanla ayrılırsak bu bizi yukarıya
taşıyacak” diye konuştu.

Çift forvet oynayabiliriz

Bir basın mensubunun Remy, Skoda ve Bold-
rin’in performansı ile çift forvet oynama ihtimal-
lerine yönelik sorusuna ise Stjepan Tomas, şu
yanıtı verdi: “Remy değerli bir oyuncu. Ona top
atmak önemli. Top atılırsa gol atabilir. Skoda da
değerli ve iyi bir oyuncumuz. Oyuna girince katkı
veriyor. Bazı maçlarda çift forvet oynayabiliriz.
Boldrin de yetenekli bir oyuncu. Daha önce 10
numara oynuyordu. Pozisyon değişikliklerine
alışması gerekir. Remy ile ileride iyi bir ikili ola-
caklardır.” Takımın yavaş yavaş oturduğunu da
kaydeden teknik direktör Stjepan Tomas, uzun
bir aradan sonra deplasmanda Sivasspor karşı-
sında galip geldikleri maçta iyi savunma yaptıkla-
rını belirterek, “Kompakt bir savunma yaptık. 90
dakika disiplinli oynadık ve rakibe pozisyon ver-
medik. Biraz daha savunma yaparken ve hücuma
çıkarken oyunumuzu geliştirmemiz lazım. Takım
yavaş yavaş oturuyor. İlk 11’imizi yüzde 90 ora-
nında bulduk. Sakatlıklar ve performansa dayalı
zaman zaman bazı değişiklikler olabilir” dedi.

Gücümüz yerli yerinde
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, "Moralimiz yerinde. Şimdi
hedef biraz daha yükseldi. Gözümüz yukarıda, alt tarafa bakmayacağız" dedi

Çağla tarihe geçti
İzmit Belediyespor Kadın Basketbol
Takımı'nın oyuncusu Çağla Nur Uzun-
durukan, FIBA Avrupa Kupalarında
forma giyen ilk işitme engelli sporcu
olarak dünya tarihine geçtiİzmit Beledi-
yespor’un Macaristan temsilcisi DVTK
Miskolc'u 85-68 yenerek Euroleague
Women’da gruplara kaldığı maçta takı-
mının formasını giyen ‘İzmitli Peri’
Çağla Nur Uzundurukan, Avrupa ku-
palarında oynayan ilk işitme engelli
sporcu olarak dünya tarihine geçti.
Daha önce İzmit Belediyespor ile Ka-
dınlar Basketbol Süper Ligi’nde par-
keye çıkarak lig tarihinde bir ilke imza
atan Uzundurukan aynı başarıyı Av-

rupa kupalarında da gösterdi. Çağla
Nur Uzundurukan, “Sadece Türkiye’de
değil, dünyada bir ilki gerçekleştirdiğim
için çok mutluyum. Takımımla birlikte
Euroleague Woman’da mücadele ede-
ceğim için de ayrıca mutluyum. Ben bir
rol modeli olmaktan veya başkalarına
ilham vermekten dolayı çok heyecanlı-
yım. Ligde ve Avrupa yolunda bizi des-
tekleyen herkese teşekkür ediyorum”
açıklamasını yaptı. İzmit Belediyes-
por’un Euroleague Women grupla-
rında oynayacağı maçlarda forma
giymesi halinde, Euroleague’de oyna-
yan ilk işitme engelli sporcu olarak bir
başka ilke daha imza atacak.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen
ara sonrasında da Bursaspor, arzu et-
tiği puanlara ulaşamadı. Balıkesirs-
por'u son anlarda bulduğu gollerle
yenebilen Bursa ekibi, son iki maçın-
dan da mağlubiyetle ayrıldı. TFF 1’inci
Lig’de mücadele veren Bursaspor, Milli
ara dönüşünde de arzuladığı puanlara

erişemedi. Liglere verilen aranın ardın-
dan Balıkesirspor’u sahasında ağırla-
yan Bursa temsilcisi, galibiyete uzatma
anlarında bulduğu goller sonrası 3-1’lik
skorla uzanırken, sonraki üst üste iki
deplasman karşılaşmalarında da Me-
nemenspor ve Akhisarspor’a 2-1’lik
skorlarla kaybetti. Yaşanan puan kayıp-

larının akabinde sıralamada da gerile-
yen Bursaspor, 12’nci sıraya düştü.
Lider Tuzlaspor ile arasındaki puan
farkı da 10’a çıkan Bursa temsilcisi; ge-
ride kalan haftalarda 2 galibiyet, bir be-
raberliğin yanı sıra, 4 kez yenildi. Tüm
maçlarında gol bulmasına karşın sa-
vunma istikrarını koruyamayan Bursa
ekibi, kalesinde gördüğü 13 golle de
ligin en fazla savunma zaafı yaşayan
takımlardan oldu.Bolu'nun puanı yok-
Bursaspor, ligin 8’inci haftasında ise 31

Ekim Cumartesi günü Boluspor’u ağır-
layacak. Bolu ekibi de, oynadığı 7
maçta henüz galibiyetle tanışamazken;
sadece 3 puanıyla sondan ikinci basa-
makta yer alıyor. Geçtiğimiz hafta tek-
nik direktör değişikliğine giden Bolu
ekibinde, göreve gelen Reha Erginer de
kötü gidişata son veremedi. Boluspor,
sahasında ağırladığı Menemenspor
karşısında, rakibinin son yarım saat 10
kişi mücadele etmesine karşın sahadan
golsüz eşitlikle ayrıldı. 

Bursa’nın tadı yok
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Galaxy fanlarının seçimleriyle oluşturulan yeni
Galaxy S20 FE ile kullanıcılarına verdiği
önemi gözler önüne seren Samsung, Türk
pop müziğinin en sevilen sanatçılarından
Yalın ile özel bir konser düzenledi. Konserde
sevenlerine de seslenen Yalın, bu konseri ver-
diği için çok mutlu olduğu belirterek, “Sevgili
dinleyicilerimle yeniden buluştuğum için çok
mutluyum. Sizleri gerçekten çok özlemişim.

Bu süreçte böyle etkinlikler hepimize güzel
motivasyon kaynağı oluyor. Hep birlikte bu
akşam eğlenceye doyacağız. Sizlerle buluş-
mama vesile olduğu için Samsung’a da çok
teşekkür ederim. En kısa zamanda içinden
geçtiğimiz bu süreci hep birlikte sağlıkla atlat-
mayı ve yüz yüze bir arada olmayı diliyorum.”
dedi. Ayrıca bütün Türkiye’nin 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı’nı da canlı yayında kutladı. 

marmaray 7 yaşında
Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından bir-
leştiren ve 2013 yılında hizmete giren Mar-
maray projesi 7 yaşına girdi. 7 yıldır hizmet
veren Marmaray, dünyanın etrafını 367 kez
dolaşacak kadar yol kat etti ve 500 milyon-
dan fazla yolcu taşıdı. İstanbul'da şehir içi
ulaşımda önemli bir yere sahip Marmaray
projesi açılalı 7 yıl oldu. İlk olarak Kazlı-
çeşme-Ayrılık Çeşmesi durakları arasında hiz-
met veren Marmaray, 2019 yılından itibaren
Halkalı-Gebze arasında hizmet vermeye baş-
ladı. Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığının verile-
rine göre, açıldığı yıl 9 milyon yolcu
tarafından kullanılan Marmaray'da
2018 yılında 68 milyon, 2019 yı-
lında 124 milyon yolcu taşındı.
Avrupa yakasında 14, Ana-
dolu yakasında 29 olmak
üzere toplam 43 istas-
yonda 76,6 kilometre
uzunluğa sahip güzer-
gahta hizmet veren
Marmaray'da 7 yılda
500 milyonun üze-
rinde vatandaş yol-
culuk yaptı. Açıldığı
günden bu yana
toplamda 697 bin
529 sefer yaparak
dünyanın etrafını

367 kez dolaşacak kadar toplam 14 milyon
700 bin kilometre yol kat etti. Pandemi döne-
minden önce günlük ortalama 450 bin yolcu
taşıyan Marmaray'ın pandemi sonrasındaki
günlük ortalama yolcu sayısı 240 bin civa-
rında oldu.

Pekin'den Londra'ya...

Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacı-
lığına da imkan veren Marmaray'la 2019 yı-

lında

Çin-Avrupa arasında ilk transit tren geçişi
yapıldı. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattı
üzerinden Çin-Türkiye-Avrupa arasında 8
blok konteyner tren seferi yapıldı. Öte yan-
dan yurtiçi yük trenleri de Marmaray Tüp
Geçişini kullanarak Anadolu'dan Avrupa'ya
geçmeye başladı. Daha önce Anadolu'nun
üretim merkezlerinden trenle Derince'ye,
Derince'den feribot ve devamında karayolu
ile Çorlu'da bulunan sanayi tesislerine ulaş-
tırılan yükler, artık Marmaray'dan geçecek
aktarma yapılmadan vasıta değiştirmeden

varış yerlerine ulaşacak. Bu kapsamda 8
Mayıs tarihinde Gaziantep'ten Çor-

lu'ya plastik ham madde taşıyan
yük treni Marmaray'dan geçiş

yaptı. Yaklaşık 400 metre
uzunluğunda ve 1.200 ton

ağırlığındaki yurtiçi yük
treni 9 Mayıs'ta Çorlu'ya
ulaştı. Marmaray'dan
14 Nisan 2020 tarihin-
den itibaren yurt içi
ve uluslararası olmak
üzere giden ve gelen
toplam yük treni sa-
yısı 328, bu trenlerle
taşınan yük miktarı
142 bin ton oldu.
DHA

Avrupa ve Asya'yı Marmara Denizi'nin altından birbirine bağlayan Marmaray 7 yılda dünyanın
etrafını 367 kez dolaşacak kadar yol kat etti, 500 milyondan fazla kişi yolculuk yaptı

yalın online konser verdi

İngiliz Dil Okulu
artık Bakırköy’de
İngilizce dil eğitimi veren, 6 kıtada 30’dan fazla okul
ile faaliyetlerde bulunan Eurocentres, Türkiye’deki
ilk eğitim kurumunu İstanbul’da açtı

Uzmanlar Türkiye’de her yıl çeşitli yaş
gruplarından 250 bin kişinin toplamda
300 milyon TL üzerinde harcama yapa-
rak İngilizce öğrenmeye çalıştığını belirti-
yor. Birleşik Krallık’ta faaliyet gösteren
İngilizce dil eğitim kurumlarının üye ol-
duğu English UK’nin 2019 yılı faaliyet ra-
poruna göre de İngilizce dil eğitiminde
İngiltere’yi tercih eden ülkeler sıralama-
sında Türkiye 7. sırada yer alıyor.Uzman-
lar İngilizce öğrenme sürecinde ezbere
dayalı müfredat benimseme, kur bazlı eği-
tim gibi pek çok hatanın yapıldığına dik-
kat çekiyor. Avrupa’nın ilk dil okulu
olduğu belirtilen Eurocentres Global Lan-
guage Learning (Eurocentres) de Türkiye
pazarına girdi. 6 kıtada 30’dan fazla okul
ile dil eğitimi alanında faaliyetlerde bulu-
nan Eurocentres, ilk eğitim kurumunu İs-
tanbul Bakırköy’de açtı.  Türkiye’deki

yabancı dil eğitimlerinde gözlemledikleri
problemlerin başında gramere dayalı ve
kaynak kitap ile sınırlandırılmış eğitim
modelinin geldiğini ifade eden Eurocen-
tres Türkiye’nin Eğitim Direktörü Funda
Astarlıoğlu, “Öğrenciler, gelişim için kulla-
nılan kaynak kitap içerisine sıkışıyor, gra-
mere dayalı müfredatlar ezbere zorluyor.
Kur bazlı eğitim ise öğrencilerin gelişimi-
nin ve motivasyonunun önündeki en
büyük problem. Oysa 21’inci yüzyılın eği-
tim metodolojisinde ise bireyselleştirilmiş
ve interaktif eğitim var. Dünya genelinde
uygulanan kabul görmüş eğitim metodları
ise tüm kaynaklardan harmanlanan saat
ve performans bazlı eğitim ile bireyselleşti-
rilmiş ve teknoloji ile desteklenmiş bir eği-
timin kapılarını öğrencilerine açıyor. Bu
da yurt dışında dil eğitiminin daha cazip
hale gelmesine sebep oluyor.” dedi. 

Karma retro yeni single çıKardı
2018 yılında Ecem Çelik, Celal Arda Turan, Rutkay
Tanışan ve Orcan Dalkırmaz tarafından kurulan
Karma Retro ; ikinci single çalışmasını Noya
yapım etiketiyle çıkardı.  “Derine” adını verdik-
leri şarkının söz ve bestesi Celal Arda Turan ve
Ecem Çelik’e düzenlemesi Karma Retro gru-

buna ait. İlk single çalışmaları “Düşündüm Dün
Gece” yi 2020 Şubat ayında çıkaran Karma Retro 8
ay sonra müzik severlerin karşısına renkli bir kliple
çıktı. İzmir başta olmak üzere birçok şehirde şeçkin
mekanlarda sahne alan grup kısa sürede geniş bir
hayran kitlesine ulaştı. 
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yüzlerce motosikletli, Türk Bayrakları ile donat-
tıkları motosikletlerini Bağdat Caddesi’nden Edirnekapı Şehitliği’ne sürdü. Motosik-
letlilerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçişi, havadan da fotoğraflandı

C umhuriyetin ilan edilişinin 97’nci yıldönü-
münde yüzlerce motosikletli, 29 Ekim
Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için bir

araya geldi. Türk bayraklarıyla donattıkları araç-
larıyla, Bağdat Caddesi Suadiye’de toplanan
motosikletliler, coşkuyla 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü’nü geçerek Edirnekapı Şehitliği’ne
geldi. Bağdat Caddesi’ndeki vatandaşlar da mo-
tosikletlileri ilgiyle izledi. Kimi vatandaş o anları
cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Edirnekapı
Şehitliği’nde Türk Bayrağı açarak saygı duru-
şunda bulunan sürücüler, burada İstiklal Marşı
ve andımızı okudu. Motosikletliler daha sonra

dua okuyarak, şehitlikten ayrıldı. Türk Bayrakla-
rıyla süslenen yüzlerce motosikletin 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü’nden geçişi, havadan da fotoğ-
raflandı.

Geleneksel olarak yapılıyor

Motosiklet sürücülerinden Yalçın Bartsis, "Biz
zaten her 29 Ekim’de Türkiye Motosiklet Plat-
formunun önderliğinde İstanbul’daki bütün mo-
torcular geleneksel olarak bu korteji yapıyoruz.
Bu sene yine bu amaçla bir araya geldik. Pan-
demi dolayısıyla önlemlerimizi almaya çalıştık.
Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz. Ama

maalesef bu coşku bazen bu kuralları bozuyor.
Her sene, Bağdat Caddesi’nden başlayıp, Edir-
nekapı Şehitliği’ne kadar bu sürüşü gerçekleştire-
ceğiz" ifadelerini kullandı.

Her zaman kutlayacağız

Korteje her yıl katıldığını ifade eden Banu Avcı,
"Çok duyguluyuz şu anda. Hiçbir şeyin bizi yıl-
dırmayacağını bir kez daha göstermek istedik.
Duyguyla anıyoruz. Atatürk ve silah arkadaşla-
rını anıyoruz, Cumhuriyetimizi kutluyoruz.
Onurlu ve gururluyuz. Cumhuriyetimizi her
zaman coşkuyla kutlayacağız" dedi. DHA

Bahçeşehir ücretsiz sınav imkanı veriyor
Bahçeşehir Koleji, Türkiye genelin-
deki 12.sınıf öğrencilerine yönelik
dijital ortamda seviye tespit sınavı
gerçekleştireceğini duyurdu. 24
Ekim-6 Kasım arasında başvuru-
ların gerçekleşeceği sınava seviye-
sini öğrenmek isteyen 12. sınıf
öğrencileri ücretsiz olarak katılabi-
lecek. Türkiye genelinde 12. sınıfa
giden ve YKS 2021’e hazırlanan
tüm öğrenciler için Bahçeşehir Ko-
leji dijital ortamda seviye tespit sı-
navı gerçekleştireceğini duyurdu.
Online gerçekleşecek olan sınavın
başvuru tarihleri 24 Ekim – 6
Kasım olarak belirlendi. 7 Ka-

sım’da TYT, 8 Kasım’da ise AYT
yapılacağı sınavın sonuçları 10 Ka-
sım’da açıklanacak. Aynı zamanda
öğrenciler Seviye tespit sınavının
tüm soru çözüm videolarına dijital
eğitim platformu üzerinden ulaşı-
labilecek ve sınav karnelerine ücret-
siz olarak ulaşabilecek.

Herkes katılabilir

Her çocuğun kaliteli bir eğitimi hak
ettiğinin altını çizen Bahçeşehir
Koleji Eğitim ve Eğitim Teknoloji-
lerinden Sorumlu Genel Müdür
Yardımcısı Dr. Özge Aslan; “Dijital
eğitim artık hayatımızın bir par-

çası. Bahçeşehir Koleji olarak bu
alandaki 10 yıllık deneyimimizi her
geçen gün daha da geliştiriyoruz.
İsteğimiz tüm öğrencilerin iyi bir
eğitim alabilmesi. İşte bu nedenle
okul ayrımı yapmadan Türkiye ge-
nelindeki tüm 12. sınıf öğrencilerini
ücretsiz katılabilecekleri bu sınava
davet ediyoruz. Başarılı olanlar
SEY Vakfı tarafından verilecek 
eğitim bursunu kazanma şansı 
yakalayacakları bireysel sınava ka-
tılmaya hak kazanacaklar. Belki de
yeni bir geleceğe kapı açma şansı
yakalayacaklar” açıklamalarından
bulundu.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 97’nci yıldönümünde yüzlerce motosikletli,
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamak için bir araya geldi. Bağdat

Caddesi Suadiye’de toplanan motosikletliler, 15 Temmuz Şehitler 
Köprüsü’nü geçerek Edirnekapı Şehitliği’ne gittiler.


