Gazeteciler Cemiyeti Eylül 2020 Özgürlük için Basın (ÖiB) raporu açıklandı

Bilgin: Çifte sansür uygulamasıyla
hukuk devletinden uzaklaşıyoruz
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, son günlerde kamu görevlileri ve kamu hizmetleriyle yapılan bazı eleştirel
haberlerin tümüyle unutturma ve silme yönünde kararlar alındığını anımsatarak, “Bu erişim engellemeleri
kararlarıyla ilgili haberler de yasaklanarak adeta çifte sansür yapılmaktadır. Hak ve özgürlük açısından Anayasa
Mahkemesi’nin de hedefe alınmasıyla birlikte hukuk devletinden gittikçe uzaklaşılması nedeniyle endişe duymaktayız” dedi

Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için Basın (ÖiB) programı
kapsamında yayınlanan Eylül 2020 raporuna ilişkin açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin görevini yerine getirdiği kararları
nedeniyle siyasetçilerce suçlanmasının anayasal, hukuk devleti ilkesiyle çeliştiğini vurguladı. Türkiye’nin kuşkusuz terörle mücadelesini

desteklediklerini ancak güvenlik politikalarıyla hak ve özgürlükler
arasında demokratik bir hukuk devletine yakışır şekilde bir denge olması gerektiğini söyleyen Bilgin, ne yazık ki Eylül ayında
Türkiye’nin gündeminde Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması önerisi
yanı sıra “seçilmişlere baskı” tartışması yaşandığını ifade etti. S.3’te

Uzaktan
eğitim
sokakta
kaldı!

Çalışmak zorunda olan
Batmanlı işçi çocuklar,
uzaktan eğitim için zorunlu
olan teknolojik aletlerden
kısmen yoksun. Bu çocuklar,
yeni eğitim-öğretim yılını
sokaklarda çalışarak geçiriyor.
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Adem Baran'In HABERİ Sayfa 7'De

Yurt dışındaki varlıklar ekonomiye kazandırılacak

"Varlık Barışı"
6'NCI kez yolda
Kartlı ödemeler eylülde
25 milyar TL'yi aştı

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül
ayında toplam 106,4 milyar TL'lik ödeme
yapıldı. İnternetten kartlı ödeme tutarı,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48
artarak 25 milyar TL'yi aştı. İnternetten
kartlarla yapılan ödemelerde en fazla artış market-gıda ve elektronik eşya sektörlerinde görüldü. S.5’te

İlki 2008'de çıkarılan ve "yurt dışındaki
varlıkların yurda getirilerek milli ekonomiye
kazandırılması" olarak bilinen "Varlık
Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle 6. kez
Türkiye gündemine girdi. "Varlık Barışı"nın
ilk uygulamasında toplam 47,3 milyar liralık
kaynak beyan edilirken, bunlardan 1,6
milyar lira vergi alındı. Son başvuru süresi
31 Ekim 2013'te dolan ikinci "Varlık Barışı"
uygulaması kapsamında Türkiye'ye getirilip
vergisi ödenen tutar 10,5 milyar lira oldu.
Üçüncü "Varlık Barışı"nın 2016'da
ilan edilmesinin ardından kapsamlı bir
çalışmayla 2018'de yeniden hayata geçirilen
dördüncü uygulamada 30 Kasım 2018'de
dolan son başvuru tarihi 6 ay uzatıldı.
Sonuncusu 17 Temmuz 2019'da başlatılan
uygulama, bu yılın haziran sonu itibarıyla
sona erdi. Aradan geçen 12 yıllık süreçte
Varlık Barışı uygulamalarında alınacak vergi
oranının değişkenlik göstermesi ve yüzde
1'lere kadar düşmesi dikkati çekerken, son
kanun teklifine göre yapılan bildirimlere
herhangi bir vergi hesaplanmayacak. S.5’te

Adnan
Oktar'ın
Ankara'daki
evlerinden
milyon
dolarlık
fosiller çıktı
Adnan Oktar'ın yönettiği örgüte ait Ankara'daki
iki evden yaklaşık 150 milyon yıllık, 10 milyon
dolar değer biçilen 879 adet fosil ele geçirildi.
Bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği
öğrenildi. S.6’te

CHP’DEN “SAHTE İÇKİ
ÖLÜMLERİ” İÇİN KOMİSYON
CHP Basın Biriminden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın,
Muğla, Kırıkkale, Trabzon,
Tekirdağ, Zonguldak ve
Kırklareli'nden gelen sahte

içki zehirlenmesi şüphesiyle ölüm haberlerinin ardından Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla
konuyu araştırmak üzere
heyet kuruldu. S.3'te

Ticaret Bakanlığı verilerindene göre, 2019 yılında
8 kuruluş tarafından denetlenen ürün parti sayısı
bir önceki yıla göre yüzde
11 artarak 267 bin 594
oldu. Toplam denetim sayısı 1 milyon 402 bin 653

Sağlık Bakanlığınca Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) iş
birliğiyle ülke çapında yeni tip
koronavirüs (Kovid-19) görülme
sıklığının belirlenmesine
yönelik tarama çalışmasının
ikincisi başlatıldı. 15-30 Ekim
2020'de yapılan çalışma, illerin
büyüklüğü ve hanelerdeki
kişilere ulaşma süresiyle
ilgili olarak değişkenlik
gösterebilecek. Araştırma,
Türkiye'deki tüm illeri ve tüm
yaş gruplarını kapsıyor. S.4’te

ÇIĞLIK

HAKAN'CA

Yanlış insan

Uşak olanların bağımsız
politika üretememesi

Mehmet Necati GÜNGÖR

3'te

Hakan Şanlıtürk

Azerbaycan ordusunun Ermenistan'a ait
alay taburunu etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cebrail istikametindeki
operasyonlarda Ermenistan ordusunun
556. alay taburunun imha edildiği belirtildi.
Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan
tabur personelinin çoğunun etkisiz hale getirildiği, askeri birliğin yeniden yapılanmak
üzere Ermenistan'ın Ararat kentine döndüğü ifade edildi. S.6'da

Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK/YPG'li
terörist etkisiz hale getirildi

Ürün denetimlerinde geçen yıl % 11
cezalar da ise % 20 artış görüldü

Koronavirüsün
görülme
sıklığı taramasının
ikincisi başladı

Azerbaycan ordusu,
Ermenistan'ın 556. alay
taburunu imha etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı,
Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu roketatar ile taciz ateşi açan 9 PKK/
YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine havan ve çok namlulu
roketatar ile taciz ateşi açan terör örgütü
PKK/YPG'ye ateş destek vasıtaları ile müdahale edilmiş, 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz
hale getirilmiştir." ifadesine yer verildi.

olarak kaydedildi. Diğer
taraftan uygulanan idari
para cezalarının toplamı
2019'da bir önceki yıla
göre ciddi değişim göstererek yaklaşık yüzde 20
arttı ve 180 milyon 73 bin
558 lirayı buldu. S.4’te

Pandemi
tarımın
önemini
arttırdı
Daha önce boş
bırakılan, tarım alanları
pandemi ile birlikte
ekilmeye başlandı.
Yıllardır tarımın çok az
yapıldığı Van’da, kimisi
bir metrelik alanı kimisi
ise yüzlerce dönüm
araziyi ekti. Van’da
ekilen tarım alanları
yüzde 20 oranında arttı.

İŞİN KOLAYI VAR..

Sağolsun Bahçeli "Ekmek askıda" kampanyası ile
fakir fukarayı güldürdü.. Sıra işsizlik sorununda..
Bu konuda Sayın Bahçeli'ye bir öneri de benden..

Gazeteciler Cemiyeti’nin yayın organı

5'te

Hamdiye Çiftçi Öksüz'Ün HABERİ Sayfa 7'De

Gazetesine tamamen renkli tablet ve cep
telefonlarınızdan (Pazar günleri hariç)
ÜCRETSİZ ulaşabilirsiniz.
ios:http//24saat.ios.web.tr
Android: http//24saat.droid.web.tr
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Menopozda dikkat edilmesi gerekenler

Prof. Dr. Tufan Tarcan:
“Menopozdan sonra
idrar yolu enfeksiyonları
daha sık görülüyor”
NAZ AKMAN

D

ünya Menopoz Günü dolayısıyla
açıklama yapan Kontinans Derneği Başkanı Prof. Dr. Tufan Tarcan,
günümüzde menopozla idrar kaçırma arasında net bir ilişkinin henüz
ispatlanmadığını ancak menopozdan
sonra idrar yolu enfeksiyonlarının
daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Dünya Menopoz Günü’ne dair
menopoz ve idrar kaçırma arasındaki ilişkiye yönelik açıklamalarda
bulunan Tarcan, “Burada östrojen
hormonunun eksikliğinin önemli bir
rol oynadığını biliyoruz. Yine menopozla birlikte östrojen eksikliğine
bağlı olarak vajen ve üretra (dış idrar
yolu) bölgesinde kuruluk, cinsel ilişki
sırasında ağrı, idrar yaparken yanma ve sık işeme gibi sistit benzeri
rahatsız edici semptomları daha sık
görüyoruz. Dolayısıyla menopozla
idrar kaçırmadan çok bu tür ürolojik
durumlar arasında bir ilişki var” dedi.
Kadınlarda idrar kaçırmanın
bağımsız risk faktörlerini; yaşlanma, fazla kilo, çocuk doğurma ve
hamilelik şeklinde sıralayan Tarcan,
“Yaşlılardan gençlere, çocuk doğurmuşlardan çocuk doğurmayanlara,
hamilelerden hamile olmayanlara,
obez olanlarda ise kilosu normal
olanlara göre idrar kaçırma oranı
daha fazla görülüyor. Ancak menopozla idrar kaçırma arasında net bir
ilişki yok” diye konuştu.
Menopozla başka üriner semptomlar arasında net bir ilişki olduğunu ifade eden Tarcan devamla,
“Menopozdan sonra idrar yolu
enfeksiyonlarını özellikle daha sık
görüyoruz. Burada östrojen hormonunun eksikliğinin önemli bir rol
oynadığını biliyoruz. Yine menopozla
birlikte vajen ve üretra bölgesinde
rahatsız edici semptomları örneğin

ağrı, yanma, cinsel ilişki sırasında
ağrı, idrar yaparken yanma, sistit
benzeri semptomlarla daha sık karşılaşıyoruz. Dolayısıyla menopozla bu
ürolojik durumlar arasında bir ilişki
var. Bu durum yaşlanmaya mı yoksa
hormonal değişikliğe mi bağlı bilmiyoruz. Özetle yaş almakla birlikte idrar kaçırmanın ihtimali kadınlarda da
erkeklerde de artıyor. Ancak östrojen
hormonu vücutta azaldığı zaman
bunun idrar kaçırma üzerine nasıl bir
etkisi oluyor; bunu bilmiyoruz” dedi.
“Lokal östrojen tedavilerini öneriyoruz”
Tarcan, “Menopoz sonrası, sistemik olarak verilen östrojen hormonu,
stres, idrar kaçırma ihtimalini artı-

ÇANKAYA'DAN ONLINE TERAPİ

rıyor. Eksilen hormon verildiğinde
stres tipte idrar kaçıran hasta daha
çok idrar kaçırıyor. Buna karşın
vajinal yolla lokal uygulanan östrojen
tedavilerinde böyle bir etki görülmüyor; vajinal östrojen vajinal kuruluk,
vajinal ağrı, üretral ağrı, ilişki sırasında ağrı ve yanma gibi şikayetleri
azaltıyor. Dolayısıyla klinikte biz vajinal kuruluk ve vajinal kuruluğa bağlı
semptomlar gördüğümüz hastalarda
lokal östrojen tedavilerini öneriyoruz.
Bu hasta grubunda tekrarlayan idrar
yolu enfeksiyonlarının kontrol altına
alınmasında da yine lokal östrojen
tedavisinin yeri var” açıklamasında
bulunarak, tedavi yöntemini anlattı.
İdrar kaçırma şikayetiyle gelen

Kontinans
Derneği Başkanı
Prof. Dr. Tufan Tarcan,
menopozla idrar kaçırma
arasında net bir ilişkinin henüz
ispatlanmadığını ancak başka
idrar yolu semptomlarıyla anlamlı
bir bağlantısı olduğuna dikkat
çekerek, menopozdan sonra
idrar yolu enfeksiyonlarının
daha sık görüldüğünü
söyledi

HABER MERKEZİ-Çankaya
Belediyesi Aile Danışmanlığı Birimi,
pandemi döneminde de hizmet
vermeye devam ediyor. Başta pandemi kaynaklı sorunlar olmak üzere
aile psikolojisi üzerine danışmanlık
hizmeti veren Birim, yardım almak
isteyen tüm Çankayalılarla canlı bağlantı üzerinden online olarak görüşüyor. Belediye’nin ücretsiz psikolojik
danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0312 458
89 00/ 3501 numaralı telefondan
randevu alarak online görüşme talep
edebiliyor.
Çankaya Belediyesinin psikolojik
destek veren Aile Danışmanlığı Birimi, pandemi döneminde de hizmet
vermeye devam ediyor. Pandemi
sürecinden kaynaklı sorunları da ele
alan Aile Danışmanlığı Birimi yardım
almak isteyen tüm Çankayalılarla
canlı bağlantı üzerinden online olarak görüşüyor.

YOL GÖSTEREN DESTEK

Pandemi korkuları dışında online
seanslarda kültürel çatışmaların,
genel anlaşmazlıkların, ekonomik
sorunların ve uzun süreli evliliklerde
yaşanan problemlerle, çiftler arasındaki iletişim kopukluğu gibi pek çok
sorunun çözümü için çalıştıklarını
belirten psikologlar, sağlıklı iletişim
kurulması konusunda yol gösterici
destek verdiklerini kaydettiler.

AİLE DANIŞMANLIĞI NASIL
ÇALIŞIYOR?

Görüntülü konuşma yöntemiyle
verilen Aile Danışmanlığı Hizmeti,
evlenme aşamasında olan ve evli
çiftlere psikolojik destek de veriyor. Aldatma, şiddet gibi durumlar
yaşanıyorsa ya da madde bağımlılığı varsa danışan kabul edilmiyor,
doğrudan psikiyatriste yönlendiriliyor.
Online randevu yöntemiyle çalışan
Merkeze, 0312 458 89 00/ 3501
numaralı telefondan ulaşılabiliyor.

sı kadınlarda idrar kaçırma tedavisine eklenmelidir. Sistemik tedavilerde
daha kötü sonuçlar doğurabilir. Stres
tipi idrar kaçırmada tamamlayıcı
tedavi ve yardımcı tedavi olarak lokal
östrojen tedavisi semptomatik hastalarda uygulanmalı” dedi.
“Sigara, alkol, çay ve
kahve riski artırıyor”
İdrar kaçıran hastaların tedavisi
gerçekleşene kadar bu rahatsızlık
için dizayn edilen mesane pedlerinin
kullanılması gerektiğini belirten Tarcan, “Menopoz sonrası hastalarda
kilo almaya ve depresyona yatkınlık
görüyoruz. Kilo alma idrar kaçırmayı
artıran bir durum, buna dikkat etmek
lazım. Sigara, alkol, çay ve kahve
tüketimi her bakımdan menopozun
risklerini artırıyor. Özellikle aşırı aktif
mesane semptomları olan kadınlarda
çay ve kahve tüketiminin azaltılması
çok önemli” diye konuştu.
Tarcan devamla, “Aslında menopoz ile idrar kaçırma arasındaki
ilişki net olarak saptanmış değil.
Ancak menopoz sonrası idrar
kaçırma görülme sıklığında artış
izleniyor ama bu hasta yaşlandığı
için mi yoksa östrojen hormonu
eksildiği için mi ortaya çıkıyor tam
olarak bilinmiyor. Sistemik olarak
östrojeni menopoz sonrası kadınlara
verdiğiniz zaman stres idrar kaçırma şiddeti ve görülme sıklığı ilginç
olarak artıyor. Fayda beklerken tam
tersi zarar ortaya çıkıyor. Halbuki
östrojeni lokal olarak sadece vajen
içine uyguladığımız zaman böyle bir
zararlı etki ortaya çıkmıyor. Tam tersi
vajinal kuruluğu olan ya da vajinal
kuruluğa bağlı idrar yollarında hassasiyet yaşayan ya da sık idrar yolu
enfeksiyonu geçiren kadınlarda lokal
yani vajinal uygulanan östrojen tedavisi faydalı oluyor. İdrar kaçırmayı
sadece östrojen tedavisi ile kesinlikle
geçirmek mümkün değil bunu da
vurgulayarak, belirtelim” dedi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN DEVLET
BÜYÜKLERİNİN MEZARLARINA VEFA
HABER MERKEZİ-Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda Cebeci Asri Mezarlığı’nda
aralarında eski başbakan ve bakanların
bulunduğu devlet büyüklerinin mezar
taşlarını yenilemek için harekete geçti.
Türk kültürünün ve siyasetinin önde
gelen isimlerinin defnedildiği Cebeci
Asri Mezarlığı’nda başlatılan yenileme çalışmasıyla ilk etapta 12 devlet
büyüğünün mezar taşları ve çevresi
yenilenecek.

Pandemi döneminde ailelere onlıne
psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor

hastada lokal vajinal atrofi bulgularının olması durumunda idrar kaçırma
tedavisine lokal östrojen tedavisini
eklediklerini belirten Tarcan, “Ancak
bu hiçbir zaman tek başına idrar
kaçırma tedavisine yeterli olacaktır anlamına gelmemelidir. Sadece
yardımcı tedavi ya da tamamlayıcı
tedavi olarak düşünülmelidir. İdrar
kaçırma tedavisinde asıl altta yatan
sebebe göre fiziksel, medikal ya da
cerrahi tedavi yapılmalıdır. Bunun
yanında vajinal atrofi bulguları klinik
semptomlarda özellikle varsa lokal
östrojen tedavisi de menopoz sonra-

BAŞKAN YAVAŞ
MEZARLIKLARI ZİYARET
EDEREK EKSİKLİKLERİ
GİDERİYOR

Refik Saydam, Reşit Galip, Mustafa
Necati Uğural, Vasıf Çınar, Hasan Ali
Yücel, Makbule Atadan, Tunalı Hilmi,
Mutlu Menderes, Nevzat Tandoğan,
Ahmet Tevfik İleri, İsmail Hakkı Tonguç,
Numan Menemencioğlu’nun mezar
taşlarının yıprandığını tespit eden
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, mezar
taşlarınının bakım ve onarımını gerçekleştirecek.
Yenileme çalışmalarını yerinde
inceleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal
Bozan, şu bilgileri verdi:
“Büyükşehir Belediye Başkanımız
Sayın Mansur Yavaş, Cebeci Asri
Mezarlığı’na ayrı bir önem veriyor.
Çünkü burası Ankara’nın tarihi, burası
çok önemli vatan evlatlarının, devletine
ve milletine hizmet etmiş çok değerli
devlet adamlarının yattığı bir yer. Bu
nedenle Başkanımız Mansur Yavaş,
Cebeci Asri Mezarlığı’nı sık sık ziyaret
ediyor. Devlet büyüklerimizin mezarla-

24saatgazetesi@gmail.com

rının halini gördüğünde, mezar taşlarının bir an önce düzeltilmesini istedi.”

BAKIM VE ONARIMDAN
SONRA DEVLET
BÜYÜKLERİNİN MEZARLARI
YENİ GÖRÜNÜME KAVUŞACAK

Yasal süreçlerin tamamlanmasının
ardından devlet büyüklerinin mezarlarını yenilemeye başladıklarını ifade eden
Bozan, “Eski Başbakanlarımızdan Refik Saydam’ın mezarından başlayarak
çalışmalarımızı hızlandırdık. Büyükşehir Belediyesi olarak burada yatan
devlet büyüklerimizin, bu memlekete
hizmet etmiş devlet adamlarımızın
mezarlarının bakım ve onarımını yapacağız” dedi.
Yaklaşık 20 gün içinde devlet

büyüklerinin mezarlarının bakım ve
onarımlarını tamamlamayı planlayan
Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı ekipleri,
mezar taşlarını ve çevresini yeni görünüme kavuşturacak.

“Y

anlış inanla asla doğru yola yürüyemezsin. Bir gün ya elini, ya
umutlarını, ya da hayallerini yarı yolda
bırakır.”
Bu cümleyi, hem hemşehrim, hem manevi kız kardeşim olan Selma Yalaza’nın
bir paylaşımından, izniyle aldım.
O’nu yüreği güzel bir insan olarak tanıdım.
Facebook’ta çok güzel ve anlamlı paylaşımlar yapıyor.
Son paylaşımını günümüz siyasetine
taşırsak;
Bu sözlerden, “ortağını doğru seç” mesajı da çıkıyor.
Buna dayalı soruları çoğaltmak mümkün.
Meselâ;
Erdoğan, Bahçeli’yi ittifak ortağı seçmekle iyi etti mi?
Ya da Meral hanım, Koray beyi ya da
Ümit beyi seçerken…

3

24 SAAT / GÜNCEL

22 EKİM 2020 PERŞEMBE

ÇIĞLIK

Yanlış insan
Mehmet
Mehmet Necati
Necati GÜNGÖR
GÜNGÖR mnecatigungor@gmail.com
mnecatigungor@gmail.com

CHP, İyi Parti ile yola devam edebilir
mi?
Ya Cumhur ittifakı?
Bu yapısıyla yola nasıl devam edecek?
Askıda ekmek politikasıyla aczini ilan
ederek mi?
Basınımızın yaşlı ve tecrübeli kurdu
Memduh Bayraktaroğlu iddia ediyor ve
diyor ki:
“Bahçeli, 50 yıl önceki misyonunu tekrarlayıp, bu defa da Tayyip beyi iktidardan edecek.”
Tabii ki erken seçim isteyerek.
Peki, erken seçim olur mu?

Bir siyasetçi bu kadar dağınıklığın üstüne kendiliğinden seçime gider mi?
Önünde daha üç yıl varken, bunu yapar
mı?
Normal hallerde bir iktidar fena halde
sıkışırsa erken seçime gider.
Yayımlanan anketler gösteriyor ki; bu
gidişle iktidarın işi zor.
Şartlar, iktidarı erken seçime zorluyor.
Bu dağınıklık, belki yeni bir iktidarla
toparlanabilir.
Peki, muhalefet bu umudu kitlelere verebiliyor mi?
“Evet” demek isterdik ama hayır.

Muhalefet Salı pazarında pırtı satıyor.
Halk, kiminle yola çıkacağına bir türlü
karar veremiyor.
Geçen akşam Metropol araştırmanın
sahibi Sencer beyi dinledim.
Ciddi bir araştırmacıdır.
“İktidarın oyları düşüyor ama, muhalefete gitmiyor.”
Muhalefet, çözüm odaklı mesajları sokak sokak dolaşarak halka ulaştıramazsa
işi zor görünüyor.
Sanırım, CHP bu konuda beklenen adımı atıyor:
Bütün milletvekillerini sahaya sürmüş,
halkın nabzını ölçüyor ve düğümü çözmenin yollarını arıyor.
Milletin hayalleri var. Bu hayalleri yarı
yolda bırakmayacak bir siyasete ihtiyaç
var.
O da muhalefetteki bütün partilerin
katılacağı demokrasi ittifakıyla mümkün
görünüyor.

Gazeteciler Cemiyeti Eylül 2020 ÖiB raporu açıklandı

Bilgin: Hukuk devletinden gittikçe
uzaklaşılması bizi endişelendiriyor
G
Gürer: AKP binlerce
mağduru yok saydı
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çıraklık ve
stajyerlik başlangıcının emeklik içinde başlangıç
sayılması için Kanun Teklifi verdi. Gürer’in
çıraklar ve meslek liselerindeki on binlerce stajyer
öğrenciyi doğrudan ilgilendiren Kanun Teklifi, AK
Partili milletvekillerinin oylarıyla reddedildi
HABER MERKEZİ- Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in,
meslek kurslarından belge alan çıraklar ile meslek
liselerinde eğitim görürken staj yapan öğrencilerin, çıraklık ve stajyerlikte geçen sürelerinin prim
borçlanması koşuluyla, sigorta başlangıcı sayılması için hazırladığı Kanun Teklifi, TBMM Genel
Kurulu’nda görüşüldü.

ÇOK SAYIDA MAĞDURİYET VAR

Hazırladığı Kanun Teklifiyle ilgili olarak Genel
Kurul’a hitaben bir konuşma yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, teklifin yasalaşmasıyla çok
sayıda çırak ve meslek lisesi öğrencisinin yaşadığı
mağduriyetin giderileceğini söyledi.

ÇIRAKLIK VE STAJYERLİKTE GEÇEN
SÜRE EMEKLİLİKTEN SAYILMALI

Çırak ve stajyerlerin staj ve çıraklık sürelerinin
iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortasına
hükümlerine tabi tutulmasına rağmen emekliliğe
yarayan yaşlılık ve malullük kapsamında olmadığını anımsatan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer,
“Staj ve çıraklık sigortasıyla emekli olmak için staj
ve çırakların çalışma başlangıçlarının doğrudan
emeklilikte başlangıç kabul edilmesi ve staj ve
çıraklıkta geçen sürelere aynen askerlikte olduğu
gibi borçlanma hakkı vermesi sağlanmalıdır” dedi.

ÇALIŞMA YAŞAMI SORUNLAR YUMAĞI

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, çıraklık ve
stajyerlikte geçen sürelerin emeklilikten sayılmasının, meslek liselerine ve meslek eğitimlerine olan
ilgiyi da artıracağını belirterek, “Ülkemizde geniş
tanımlı 10 milyona yakın işsizimiz var. Bunun
yanında iş yerinde çalışanlar ne yazık ki açlık
sınırının altında ücret alıyorlar. Üniversiteli işçiler
kamuda bekledikleri statü değişikliğine beş yıldır
eremediler. Emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetini ne yazık ki iktidar görmezden geliyor, bu
konuda da düzenleme yapmıyor. Keza kamuda
taşeron firmada çalışanlar, Millî Eğitim Bakanlığında, Sağlık Bakanlığında, Ulaştırma Bakanlığında,
Tarım ve Orman Bakanlığında kadro bekliyorlar.
Millî Eğitim Bakanlığında taşeron firmadan geçen,
10 ay çalışıp 2 ay işsiz kalanlar var. Çalışma yaşamı sorunlar yumağı” ifadelerini kullandı.

HEM MAĞDURİYET GİDERİLECEK HEM
DEVLETE KATKI OLACAK

Çıraklık ve stajyerlikte geçen dönemin, yaşlılık
sigortasına sayılmasıyla, var olan mağduriyetin
ortadan kaldırılacağına değinen Gürer, “Sosyal
sigortalarda bir gün çalışan kadın, daha sonra
işten ayrılsa dahi annelik sürecini sigortadan borçlanarak hak kazanıyor ama sigortadan önce anne
olursa o süreç borçlanmaya sayılmıyor. Keza çırak
ve stajyerler, yaşlılık sigortası kapsamına girdiklerinde, ‘Geriye dönük prim yatıralım’ diyorlar. Yani
onlar hak ettikleri hakkın yanında, üstelik devlete
katkıda bulunalım istiyorlar. Bunu görmezden gelmeyelim, stajyer ve çırakların yaşlılık sigortasını
işe girdikleri gün itibarıyla başlatalım. O anlamada,
oluşan mağduriyeti bu kanunla ortadan kaldıralım”
dedi.

azeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin,
son günlerde kamu görevlileri ve kamu
hizmetleriyle yapılan bazı eleştirel haberlerin
tümüyle unutturma ve silme yönünde kararlar
alındığını anımsatarak, “Bu erişim engellemeleri
kararlarıyla ilgili haberler de yasaklanarak adeta
çifte sansür yapılmaktadır. Hak ve özgürlük
açısından Anayasa Mahkemesi’nin de hedefe
alınmasıyla birlikte hukuk devletinden gittikçe
uzaklaşılması nedeniyle endişe duymaktayız”
dedi.
Bilgin, Gazeteciler Cemiyeti Özgürlük için
Basın (ÖiB) programı kapsamında yayınlanan
Eylül 2020 raporuna ilişkin yazılı açıklamasında, Türkiye’nin iç politika gündeminde Anayasa
Mahkemesi’nin bireysel başvuru mekanizması
çerçevesince aldığı hak ihlalleri kararları nedeniyle hedefte olmasından üzüntü duyduğunu
dile getirdi. Anayasa Mahkemesi’nin, Türkiye
Cumhuriyeti’nin anayasasında güvence altına
aldığı hak ve özgürlükleri korumakla yükümlü olduğunu işaret eden Bilgin, Yüksek Mahkeme’nin
görevini yerine getirdiği kararları nedeniyle
siyasetçilerce suçlanmasının anayasal, hukuk
devleti ilkesiyle çeliştiğini vurguladı. Türkiye’nin
kuşkusuz terörle mücadelesini desteklediklerini
ancak güvenlik politikalarıyla hak ve özgürlükler
arasında demokratik bir hukuk devletine yakışır
şekilde bir denge olması gerektiğini söyleyen
Bilgin, ne yazık ki Eylül ayında Türkiye’nin gündeminde Anayasa Mahkemesi’nin kapatılması
önerisi yanı sıra “seçilmişlere baskı” tartışması
yaşandığını ifade etti.
Bilgin, ÖiB Eylül ayı raporunda basın ve
ifade özgürlüğü ihlalleri bakımından sosyal medya platformlarını düzenleme amacıyla getirildiği
iddia edilen yasa kaynaklı gelişmelerin ön plana
çıktığını açıkladı. Bilgin, “Yeni yasa dayanarak
gösterilen alınan kararlar, gazetecilik ve halkın
haber alma hakkı aleyhine sonuçlar doğurmaya
başlamıştır. Haber sitelerine ve sayısız habere
erişim engeli getirilmiştir. Bununla yetinilmemiş
ve engelleme kararlarının haber yapılmasına da
erişim yasakları konulmuştur. Bu durum ‘çifte
sansürleme’ olarak adlandırılabilecek şekilde
söz konusu haberleri tümüyle unutturma, kamuoyu bilgisinden silme olarak değerlendirilmiştir.
Maalesef mahkemelerimizce kamu görevlilerinin
görevleri ile ilgili eleştirel haberlere ‘kişilik haklarını koruma’ gerekçesiyle yasak getirilmilmesi
kamuoyunun bilgilenmesi önünde ciddi engel
oluşturmaktadır. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin
geçmişteki erişim yasağına kararlarına ilişkin
verdiği hak ihlali kararına karşın Sendika.org’un
sendika63.org alan adının da erişeme engellenmesi dikkat çekmiştir” diye konuştu.
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, ÖiB raporu
çerçevesince “Basın özgürlüğü açısından önceki aya kıyasla cezaevlerindeki gazeteci sayısında düşüş gözlenmekle birlikte davalarda artış ve
yargılamalarda 2021 yılına ertelenen duruşma
tarihlerine bakıldığında olumlu bir gidişat görülmedi. Ancak hükümlü ve tutuklu veya gözaltında
toplam hapisteki gazeteci sayısı Eylül ayında bu
yıl ilk kez 90’ın altına indi. Eylül ayı sonu itibarıyla hükümlü 46 ve tutuklu veya gözaltında 37

olmak üzere toplam 83 gazeteci bulunmaktaydı” bilgisini paylaştı. Bilgin’in anımsattığı tablo
itibariyle; Ocak 2020’de 52’si hükümlü ve 43’ü
tutuklu veya gözaltında olmak üzere toplam 95
basın mensubu cezaevindeydi.
Türkiye’de cezaevlerindeki gazeteci sayısını
arttıracak yönde gazeteciler aleyhine tutuklama ve cezalandırma kararları alınmaya devam
ettiğini de söyleyen Bilgin, “Libya’da ölen MİT
mensubu haberi nedeniyle OdaTV Genel Yayın
Yönetmeni Barış Pehlivan ve muhabiri Hülya
Kılınç’a üçer yıl dokuzar ay hapis cezası verildi.
Aynı gerekçeyle Yeniçağ yazarı Murat Ağırel,
Yeni Yaşam Genel Yayın Yönetmeni Ferhat
Çelik ile Yazı İşleri Müdürü Aydın Keser’e ise
dörder yıl sekizer ay yedişer gün hapis cezası verdi. Ankara Sincan Cezaevi’nde tutuklu
OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız
hakkında hapis cezası öngören iddianame ile
serbest durumdaki TELE1 Ankara Temsilcisi
İsmail Dükel’in de cezalandırılması istendi. Öte
yandan Özgür Gündem Davası’nda, Ertuğrul
Mavioğlu, Fehim Işık, Celal Başlangıç, İhsan
Çaralan, Öncü Akgül ve Celalettin Can’a verilen
bir yıl üç ay, Hüseyin Aykol’a verilen üç yıl dokuz
ay hapis cezasını istinaf aşamasında onandı”
diyerek bunun örneklerini sıraladı. Eylül ayında
basın mensuplarıyla ilgili cezalandırma politikasında, maddi boyutu olmayan bir ceza davası
olmasına rağmen “mal varlığına el koyma” gibi
bir ceza örneği oluştuğunu da kaydeden Bilgin,
“MİT TIR’larının durdurulmasına ilişkin görüntü
ve haber yayınladığı gerekçesiyle hakkında
hapis cezası verilen Cumhuriyet’in eski Genel
Yayın Yönetmeni Can Dündar’ın mal varlığına
el konulması kararı alındı. Bu karar, devletin

zarara uğratılması gibi maddi boyutu olmayan
bir ceza davasında alınması bakımından dikkat
çekti” açıklamasında bulundu.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve
Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla basın kuruluşlarını cezalandırma politikasının sürdüğünü
belirten Bilgin, Eylül ayı içerisinde bu konularda
basın açıklamalarında bulunduğunu hatırlatarak,
“RTÜK’ün Halk TV’ye verdiği beş günlük yayın
durdurma cezası, sonraki aşamada yeniden
ceza kararı alınması durumunda muhalif görüşlere yer vermekte olan kanalın kapanmasına yol
açacak bir gelişme olarak kaygı yarattı” ifadesini
kullandı.
İfade özgürlüğü açısından şair Ahmet
Telli’nin yargılanması örneğini anımsatan Bilgin,
“Şair Telli’nin kendisine ait olmayan hayran
paylaşımları gerekçesiyle ‘Cumhurbaşkanı’na
hakaret’ suçlamasıyla cezalandırılmasını
talep eden iddianame Ankara 22. Asliye Ceza
Mahkemesi’nce kabul edildiği görülmektedir.
Şu anda hayatta olmayan pek çok şairimiz ve
yazarımız adına açılmış hayran sayfaları olduğu
düşünüldüğünde bir sanatçıya yönelik Facebook, Instagram gibi mecralardaki hayran sayfaları
gerekçesiyle yargılama yapılması düşündürücüdür. Bu durum ister istemez acaba gelecek günlerde Nazım Hikmet’in, Can Yücel’in gıyabında
yargılanması mı yapılacaktır sorusunu akıllara
getirmektedir” görüşünü aktardı.
ÖiB Eylül 2020 raporuna ve geçmiş aylara
ilişkin raporlara ise, www.gazetecilercemiyeti.
org.tr, www.pressforfreedom.org ve media4democracy.org internet adreslerinden ulaşabilirsiniz.

CHP'de sahte içkiye bağlı ölümlerin
araştırılması için heyet kuruldu
ANKARA (AA) - CHP'de,
sahte içkiye bağlı ölümleri ve sahte
içkinin boyutlarını araştırmak üzere
kurulan heyet, Kırıkkale ve İzmir'de
incelemelerde bulundu.
CHP Basın Biriminden yapılan
açıklamaya göre, İstanbul, İzmir,
Mersin, Aydın, Muğla, Kırıkkale,
Trabzon, Tekirdağ, Zonguldak ve
Kırklareli'nden gelen sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölüm haberlerinin ardından Genel Başkan Kemal
Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla konuyu
araştırmak üzere heyet kuruldu.
Heyette, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Veli Ağbaba, Adana
Milletvekili Burhanettin Bulut, İzmir
Milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç
ve Mahir Polat, Mersin Milletvekili

ÇALIŞANLAR EVİNE NASIL EKMEK
GÖTÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Konuşmasında çalışma yaşamındaki sorunlar,
bazı kamu kurumlarında taşeron olarak çalışan ve
halen kadro olamayan işçiler ile mevsimlik işçilerin
yaşadığı mağduriyete de değinen Gürer, bu sorunların çözüm adresinin de TBMM olduğuna dikkat
çekti.

GÜRER’İN TEKLİFİ AKP’NİN OYLARIYLA
REDDEDİLDİ

Yapılan oylamada CHP Milletvekili Ömer Fethi
Gürer’in Kanun Teklifi, AK Partili milletvekillerinin
oylarıyla reddedildi.

www.24saatgazetesi.com

Cengiz Gökçel, İstanbul Milletvekili
Ali Şeker, Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırşehir Milletvekili Metin
İlhan, Aydın Milletvekili Süleyman
Bülbül ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer yer aldı.
Sahte içkiye bağlı ölümleri ve
sahte içkinin boyutlarını araştıran
heyet, Türkiye'de ölümlerin yaşandığı şehirlerde incelemelerde
bulunacak.
Görüşmelere Kırıkkale ve
İzmir'den başlayan heyet, sahte içki
nedeniyle hayatını kaybedenlerin
ailelerini ve kalıcı sağlık sorunu
yaşayan kişileri ziyaret etti.
Heyetin incelemelerini tamamlamasının ardından konuya ilişkin
rapor hazırlanacak.
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Türkiye genelinde
Kovid-19 görülme sıklığı
araştırmasının ikincisi başladı

YÖKDİL başvuruları
2 Kasım'a kadar
yapılabilecek

ANKARA (AA) - Yükseköğretim
Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)
başvuruları başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınav 13 Aralık'ta İngilizcede
fen bilimleri, sağlık bilimleri ile sosyal
bilimler, Almanca, Arapça ve Fransızcada
ise sosyal bilimler alanında gerçekleştirilecek.Sınava başvurular, 2 Kasım'a kadar
yapılabilecek.Adaylar, ÖSYM Başvuru
Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak
"https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil
uygulamasından sınava başvurabilecek.
Başvuruda HES kodu bilgisi alınacak.
Bu nedenle adayların, başvuru işlemi
yapmadan veya başvuru merkezlerine
gitmeden önce HES kodunu edinmeleri
gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl
edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının
"https://hayatevesigar.saglik.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) iş
birliğiyle ülke çapında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülme sıklığının belirlenmesine yönelik tarama çalışmasının
ikincisi başlatıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya
göre, ulusal düzeyde hastalık prevalansını (görülme sıklığı) ve geçirilmiş
hastalık düzeylerini saptamak amacıyla
başlatılan kesitsel çalışmanın veri toplama süresi 5-15 gün olarak belirlendi.
15-30 Ekim 2020'de yapılan çalışma,
illerin büyüklüğü ve hanelerdeki kişilere
ulaşma süresiyle ilgili olarak değişkenlik
gösterebilecek. Araştırma, Türkiye'deki
tüm illeri ve tüm yaş gruplarını kapsıyor.
TÜİK tarafından hesaplanan örnek-

Sayı: 45333380/663.07/14931933
Çankaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden: İnsan Kaynakları Yönetimi Şubesi
(İnceleme Soruşturma Değerlendirme)

Türkiye'de piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri yürüten 8 kuruluş tarafından 2019'da
267 bin 594 parti ürün denetlendi, bunların yüzde 12'si uygunsuz veya güvensiz bulundu

İLAN TUTANAĞI

Muhammet Hakan AYÇİÇEK- Özel Küresel Uzaktan Eğitim Kursu (Eski) Müdürü
1-Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına, Milli Eğitim Bakanlığı Mevzuatına uygunluk durumu gözetilmeden
çalışma izni verilen öğretmenlerin/uzman öğreticilerin kurum açma izninde bulunmayan kurs/kurslarda fiilen görev almasını sağladığınız,
2-Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına ve mevzuata aykırı şekilde bazı kursların özgün öğretim kurumu öğrencilerine yönelik ve örgün öğretim kurumlarında uygulanan ilköğretim-ortaöğretim program içeriklerine
uygun olarak yürütülmesini sağladığınız,
3-Kurs ve kursiyer iş ve işlemlerini (kursiyer kayıt, devam takip, kursiyer sınıf mevcudu/grup oluşturma,
elektronik sisteme kaydetme) yerine getirme konusunda gerekli özeni göstermediğiniz;
İddiaları sübuta erdiğinden, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/
B-a maddesi gereğince
TEVHİDEN ''KINAMA'' cezası ile cezalandırılmanız teklifi getirilmiştir.
Devlet Memurları Kanunu'nun 130. Maddesi gereğince savunma yapmanız gerekmektedir. İşbu ilan yayımlandığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde savunmanızı yaparak Müdürlüğümüze göndermeniz hususunda:
İlanen tebliğine karar verildiğinden 7201 Sayılı Tebligat Kanunu Hükümlerine göre ilanen tebliğ olunur.
Yaşar TÜRK
İlçe Milli Eğitim Müdürü

(Basın-1240622)

HARİCİ VERİ DEPOLAMA SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

GENEL SEKRETERLİK DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ
KURULUŞLAR TÜRK AKREDİTASYON KURUMU

Harici Veri Depolama Sistemi Alımı 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: 2020/545087
1-İdarenin
a) Adresi: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 06520 - ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3124108200 - 3124108200
c) Elektronik Posta Adresi: turkak@turkak.org.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1 (Bir) Adet Harici Veri Depolama Sistemi Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Türk Akreditasyon Kurumu Hizmet Binası
c) Teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 30 takvim günü içinde teslimi yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Mustafa Kemal Mahallesi 2125. Sokak No:1 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati: 13.11.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir 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. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Teknik Şartnamenin 7. Maddesinde belirtilen Ürünün üreticisinden bu ihaleye katılmak için yetki belgesi almış olmalıdır.
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 Türk Akreditasyon Kurumu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
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lem büyüklüğüne göre hangi ilde kaç
haneye gidilmesi gerektiği belirlendi.
Buna göre Türkiye genelinde ulaşılması
gereken toplam hane sayısı 31 bin 280.
Büyük illerden İstanbul'da 5 bin 380,
Ankara'da 2 bin 310 ve İzmir'de 1810
hane; küçük illerden Bayburt'ta 30,
Tunceli'de 40, Ardahan, Gümüşhane
ve Iğdır'da da 50 hane ziyaret edilecek. Filyasyon ekiplerince yürütülecek
araştırmada kişilerden kan ve Kovid-19
Rehberi'ne uygun olarak sürüntü örneği
alınacak.
Ulaşılan her haneden çalışmaya 1
kişi katılacak. Türkiye'de koronavirüs
prevalansı ve geçirilmiş hastalık düzeylerinin doğru şekilde saptanabilmesi için
kişiler haneden rastgele seçilecek.

Ürün denetimleri geçen yıl
yüzde 11, cezalar yüzde 20 arttı

T.C. ÇANKAYA KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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(Basın-1240625)

Ankara (AA)- Türkiye'de
piyasa gözetimi ve denetimi
faaliyetleri 9 farklı kamu kuruluşu tarafından yürütülüyor.
Söz konusu faaliyetlerin ulusal
düzeyde koordinasyonunu da
Ticaret Bakanlığı üstleniyor.
Sanayi ve Teknoloji, Aile,
Çalışma ve Sosyal Hizmetler,
Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıkları, Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğü ile
Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumuna ait 2019 yılı verileri
bir rapor haline getirildi. Piyasa
gözetimi ve denetlemesi faaliyeti
yürüten bir diğer kuruluş Enerji
Piyasası Düzenleme Kurumunun sorumluluğundaki akaryakıtlar ve sıvılaştırılmış petrol
gazları (LPG) ürün grubunda
2019 yılı verileri sağlanmadığı
için raporda yer almadı.
Ticaret Bakanlığı verilerindene göre, 2019 yılında 8 kuruluş
tarafından denetlenen ürün parti
sayısı bir önceki yıla göre yüzde
11 artarak 267 bin 594 oldu.
Toplam denetim sayısı 1 milyon
402 bin 653 olarak kaydedildi.
Geçen yıl Ticaret Bakanlığı
Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğünce
gerçekleştirilen denetimler yüzde 47 artarken, Tarım ve Orman
Bakanlığında yüzde 25, Çevre
ve Şehircilik Bakanlığında yüzde
9, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yüzde 8, Bilgi Teknolojileri
ve İletişim Kurumu denetimlerin-

denetlenen ithal ürün sayısı
2019'da bir önceki yıla göre yüzde 74 artarak 82 bin 64'e ulaştı.
Geçen yıl denetlenen ürünler
içinde ithal ürünlerin oranında
yüzde 15’lik artış olurken, söz
konusu ürünler toplam denetlenen ürünlerin yüzde 30'unu
oluşturdu.
Denetlenen ithal ürün partilerinde 5 bin 184 uygunsuzluk,
74 güvensizlik tespit edildi. Bu
kapsamda, denetlenen ithal
ürünlerin yüzde 6'sı uygunsuz ve
güvensiz bulundu.
Uygunsuz bulunan toplam
ürünler içinde ithal ürünlerin oranında ise azalma görüldü. Söz
konusu ürünlerdi 2018 yılında
yüzde 30 olan oran 2019'da
yüzde 18'e düştü.
Güvensiz bulunan toplam
ürünler içinde ithal ürünlerin
oranında da azalma gerçekleşti.
2018 yılında yüzde 13 olan bu
oran 2019'da yüzde 4'e geriledi.
Geçen yıl denetlenen ithal
ürünlerde uygunsuzluk oranının
en yüksek olduğu ilk 5 ürün grubu, elektrikli ekipmanlar, makineler, telsiz ve telekomünikasyon
terminal ekipmanları, kozmetikler ve hazır beton dışındaki yapı
malzemeleri oldu.
2019'da denetlenen ithal
ürünlerde güvensizlik oranının
en yüksek olduğu ilk 5 ürün
grubunu ise elektrikli ekipmanlar, telsiz ve telekomünikasyon
terminal ekipmanları, kozmetikler, enerji verimliliği ve kırtasiye
ürünleri oluşturdu.

de yüzde 8 artış gerçekleşti.
Bazı bakanlıkların denetimlerinde kısmi azalma oldu.
Değerlendirmeye alınan
ürünlerin yüzde 43'ü Tarım ve
Orman Bakanlığı, yüzde 28'i Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca
denetlendi. Bu iki kuruluşu, yüzde 22'lik payla Sağlık Bakanlığı
takip etti.

Denetlenen
ürünlerin yüzde
19'u uygunsuz ve
güvensiz

Geçen yıl denetlenen ürünlerde tespit edilen uygunsuzluk
ve güvensizliğin toplama oranı
2018'de yüzde 19 iken 2019'da
yüzde 12'ye düştü. Toplam
uygunsuz ve güvensiz bulunan
ürün parti sayısı yüzde 6 azalarak, 33 bin 403'ten 31 bin 233'e
geriledi.
Diğer taraftan denetlenen
ürünler içinde güvensiz bulunanların oranı yüzde 1 çıktı. 2018'de
güvensiz ürün parti sayısı 1153
iken, 2019 yılında bu sayı
1832'ye yükseldi. Uygunsuz
ürün sayısı da 29 bin 403 oldu.
Yıllar itibarıyla bakıldığında,
2019'da uygunsuz ve güvensiz
ürünler için uygulanan idari para
cezalarının arttığı görüldü. Diğer
taraftan uygulanan idari para
cezalarının toplamı 2019'da bir
önceki yıla göre ciddi değişim
göstererek yaklaşık yüzde 20
arttı ve 180 milyon 73 bin 558
lirayı buldu.
Yetkili kuruluşlar tarafından

TÜSİAV
Başkanı
Sarıtoprak’tan
“yazılım ve
dijitalleşme”
çağrısı

HABER MERKEZİ- Türk Sanayici ve İş Adamları Vakfı (TÜSİAV) Yönetim Kurulu Başkanı Veli
Sarıtoprak, koronavirüs (kovid-19) salgın sürecinde ülke ekonomisini ve sektörleri değerlendirdi.
Başkan Sarıtoprak, pandemi döneminde değeri
çok daha fazla anlaşılan hizmet ve yazılım sektörüne önemin daha fazla verilmesini ifade etti.
TÜSİAV Başkanı Sarıtoprak şöyle konuştu:
“Uluslararası ekonominin gelişim sürecinde imalat
sektöründeki gelişmeler kadar hizmet sektörünün
de geliştiğini görüyoruz artık. Hizmet ticareti son
40 yıldır istikrarlı bir büyüme gösteriyor ve şu
anda dünya ihracatının beşte birini hizmet sektörü
yapıyor. 2016 yılında yaklaşık 4,8 trilyon dolar;
2017’nin ilk çeyreğinde ise 2016 yılı ilk çeyreğine göre %3,3 oranında artış ile 1,2 trilyon dolar
değerinde hizmet ihracatı kaydedilmiştir. Hizmet
ihracatı artışta olan ülkelerin dörtte birinde, hizmetin ihracat içerisindeki payı 1980’lerin başına
kıyasla %20 oranında artmış durumda. Bu artışta
en önemli etkenlerin işlem maliyetlerinin düşmesi
ve bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemelerdir.
İhracatı en hızlı büyüyen hizmet kalemi telekomünikasyon ve bilgi hizmetleri olarak gerçekleşmiştir; gelişmekte olan ülkelerde turizm ön plana
çıkmaktadır. Ekonomimizin daha hızlı büyümesi
için; katma değeri yüksek mal ve hizmet üreten,
ticarette dünya trendlerini takip eden ve stratejik
davranabilen dinamik bir ülke olmalıyız.
Rekabetçiliğin gelişmesi, yeni ihracat alanlarının oluşması, istihdama katkı için kanun teklifi Meclis’e getirildi şu anda. Mal ihracatından
elde edilen kazançların %50’sinin gelirlerden

24saatgazetesi@gmail.com

indirilmesi sağlanacak. Belli hasılat ve istihdam
şartları var. Mikro ihracat yapanlar için çok faydalı
buluyoruz. Bu teklifte eksik olan şey ise yazılım ve
tasarım gibi hizmet ihracatı başlığı teşvik dışı tutulmuş. Meclis görüşmelerinde hizmet ihracatı yapanların da teşvik kapsamına alınmasının elzem
olduğunu düşünüyoruz. TBMM’de grubu bulunan
tüm siyasi partilerin hizmet ihracatçılarını da bu
kapsama alması için sivil toplumun sesi olmaya,
sektörün gücü olmaya davet ediyoruz.”
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ürkiye’ye düşmanlık eden hiçbir ülke
iflah olmaz. Dostluk edenlerin kazancı
çoktur…
Ermenistan Azerbaycan topraklarını
işgal etti çıkmadı. Uluslararası kuruluşlar ‘çık’ dedi dinlemedi. Putin ‘çık’ dedi
yine kulak arkası yaptı. Yetmezmiş gibi
Azerbaycan’a aralıklarla saldırılara devam
etti.
Sovyetler Birliği döneminde Yüksek
Sovyet toplanıp Karabağ’ı Azerbaycan’a
bırakmıştı. Ermeniler o zamanda buna karşı çıkmışlardı.
Putin kucağındaki Ermenistan’ın işbaşındaki yöneticilerinin Batı’ya kaymaya
başladığını da görünce Aliyev’e yeşil ışık
yaktı. ‘Gir al’ mesajıydı bu. Böylece Paşinyan ve yönetimine ders verecek, Paşinyan
ya istifa edip gidecekti, yada tekrar Rusların kucağına oturacaktı.
Aliyev ise içerde güçlenmeye başlayan
muhalefetten kurtulacaktı. Zira Aliyev
yönetimindeki Azerbaycan’dan Rusların
şikayeti bulunmuyordu. Merhum Aliyev
Putin’in KGB’den tanıdığı ve Amiri idi.
Putin-Aliyev dostluğunun temelleri oldukça sağlamdı.
Hal böyleyken bizim herşeyi iç politikada kullanmaya meraklı siyasetçilerimizin
sivri sözleri, Devlet Bahçeli’nin Nahcivan
Azerbaycan’a katılmalı mealli ifadesi Rusların tansiyonunu yükseltti. Bir anda ‘ne
oluyor ya..’ moduna girdiler. Çözüm masasında Türkiye’yi ellerinin tersiyle ittiler.
İşin bundan sonra oldukça gerilimli devam
edeceğinin göstergesiydi bunlar.
Tabi Karabağ’daki yangını kendi emel-

Kartlı ödemelerde eylülde
yüzde 25 artış görüldü

İSTANBUL (AA) - Bankalararası Kart
Merkezi (BKM), eylül ayında kartlı ödeme
tutarında geçen yılın aynı dönemine oranla
yüzde 25 oranında artış görüldü.
BKM, eylül ayına ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı. Buna göre eylül ayı sonunda Türkiye'de 73,9 milyon adet kredi kartı,
181,1 milyon adet banka kartı kullanılıyor.
2019 yılının eylül ayı ile kıyaslandığında
kredi kartı sayısında yüzde 8'lik, banka kartı
sayısında ise yüzde 13'lük artış görülüyor.
Toplam kart sayısı ise 255 milyon adede
ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 11 artış gösterdi.
Banka kartları ve kredi kartları ile eylül
ayında toplam 106,4 milyar TL'lik ödeme
yapıldı. Bu tutarın 88,2 milyar TL'si kredi
kartları ile ödenirken, 18,2 milyar TL'sinde
banka kartları kullanıldı. Büyüme oranları
özelinde incelendiğinde banka kartıyla yapılan ödemelerde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 51 olurken,
kredi kartıyla yapılan ödemelerde ise bu
oran yüzde 21 olarak gerçekleşti. Toplam
kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 25 oldu.
İnternetten kartlı ödemeler her geçen
gün yaygınlaşmaya devam ederken, hayatın
her alanında tercih edilen en önemli ödeme
araçlarından biri haline geldi. Eylül ayında,
internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın
aynı dönemine göre yüzde 48 artarak 25
milyar TL'yi geçti.
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Yıllık Abone:
90,00- TL+KDV

6 Aylık Abone: 45,00- TL+KDV

Yurt içi ve yurt dışı posta
ücreti ilave edilerek
abone yapılır.
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HAKAN'CA

Uşak olanların bağımsız
politika üretememesi

Mehmet
Necati GÜNGÖR mnecatigungor@gmail.com
Hakan ŞANLITÜRK
hakansan29@gmail.com

leri ekseninde devşirmek isteyenlerin de
artık devrede olduğunu tahmin etmek zor
değil.
Ermenistan’ın sivil yerleşim yerlerine
balistik füze fırlatması yeni katliamlara
pervasızca imza atmaları derinlemesine
değerlendirilmesi gereken bir olaydır.
Günümüzde kendi ülkenin menfaatlerini gözetiyorsan hemen ‘faşist’ damgası
yiyorsun. Bu emperyalist ülkelerde seyrek
oluyor ama geri kalmış veya gelişmekte
olan ülkelerde sık karşılaşılan bir realite.
Adamlar sana “ülkenin menfaatlerini değil
bizimkileri savun” diyor adeta.
Yakın tarihten örnek verirsek, 15 Temmuz, Suriye’de YPG/PKK’ya açık açık
verilen silah ve maddi destek, parasını
ödediğimiz F-35 uçaklarının verilmemesi
ABD’nin Türkiye’ye karşı ayıpları arasında.
Avrupa eklemesiyle AB’de farklı değil.
Annan Planı’na ‘hayır’ diyen Rum kesimini AB’ye üye aldılar ama Türkiye’yi yıllarca oyaladılar, kapıda beklettiler ve tavizler
koparttılar. Yıllarca PKK ve DHKP - C
gibi örgütleri terör listesine almadılar.
Türkiye’deki hassas başlıkları sürekli kaşıdılar.
Bakın Suriye’de, Libya’da, Doğu

Akdeniz’de işte Azerbaycan’da bu koro
bize hiç hak vermiyor. Sürekli Türkiye
suçlanıyor. Yahu kardeşim, “Hırsızın hiç
mi suçu yok?” diye soruyorsunuz yanıt
yok. Sanki duvar oluyorlar.
Biz barış içinde yaşayalım, hakkımıza
hukukumuza el uzatmayın diyoruz. Bu
bölgede eksik de olsa demokrasi, ekonomi,
cumhuriyet gibi çağdaş değerlere sahip
yegane ülkeyiz. Birikim ve donanımımız
var. Eskiden soğuk savaş vardı, iki kutuplu
dünyada yaşadık. Maalesef artık soğuk değil sıcak savaşlar dünyanın her köşesinde,
en çok da Ortadoğu coğrafyasında.
Karadeniz, Kafkasya ve Orta Asya’yı
içine alan yeni bir bölgesel işbirliği kurulamadı. Bu ivedi gerçekleşmesi gereken bir
ihtiyaç.
Eski Başbakanımız Mesut Yılmaz’ın şu
çarpıcı sözlerini hatırlatmak isterim:
“Tarih şunu söylüyor; milletimiz kendisine dostluk gösterenlere daima fazlasıyla
karşılık vermiş, gönlünü sonuna kadar
onlara açmıştır. Türkiye’ye düşmanlık gösterenler ise, hiçbir zaman karlı çıkmamışlardır. Farklı platformlarda Türkiye’nin ve
Türk milletinin çıkarlarına damga vurmak
için çalışan kimi çevreler artık bu tarihi
gerçeğin farkına varmalıdırlar. Şunu herkes

bilmelidir ki, Türk milleti milli çıkarlarını
daima herkese karşı her şartta ve ortamda
koruyacaktır. Türkiye, bu güç ve kudrete
her zaman sahiptir. Üstelik bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığını her vesileyle ortaya koymuştur.”
Türkiye ile gerilimden Ermenistan’ın
kazanacağı bir şey yok. Aksine kaybı
büyük. Türkiye için kötü niyet besleyen
ülkelerin hayati çıkarları kayba uğrar. Ermenistan yönetimi ve Ermeniler, tarihten
düşmanlık üretmeyi bir yana bırakmalı.
Bunun kimseye faydası yok.
Yine Yılmaz’ın tavsiye ve tespitleriyle
bitirelim:
“Şunu iyi bilin ki Azerbaycan bizim
kardeşimizdir. Hiç kimsenin bu kardeşliği bozmaya gücü yetmez. Ama Türkiye
sizinle de dost olmak arsuzusundadır. Bu
dostluğun iki şartı var. Birincisi tarih siyaset uğruna tahrip edilmemelidir. İkincisi
ise dağlık Karabağ'daki toprakların işgalinden vazgeçilmesidir. İnanın ki, bu dostluk
sağlanırsa her üç ülke de kazançlı çıkacak.
Ama aralarında en kazançlı çıkan da Ermenistan olacaktır. Eğer Ermenistan bu teklifimize uyarsa, Türkiye Ermenistan'ın batı
dünyasına açılan penceresi, yolu ve hayat
damarları olacaktır."
Gerçekler böyle…
Ya ‘Günahkarlar Kulübü’nün istediği
politikalarla ülkelerinizi harap edersiniz
yada halkınızın, ülkenizin menfaatleri ekseninde gerçekçi ve faydalı bir yola girersiniz. Tabi buradaki püf noktası; ‘uşak’ olanların bağımsız politikalar üretememesi…

Yurt dışındaki varlıkları milli ekonomiye
kazandıracak "Varlık Barışı" 6. kez yolda
İSTANBUL (AA) - İlki 2008'de çıkarılan, gerçek
ve tüzel kişilerin yurt dışında bulunan varlıklarının
yurda getirilerek milli ekonomiye kazandırılması
olarak bilinen "Varlık Barışı", hazırlanan kanun teklifiyle yeniden gündeme geldi.
Türkiye'de ilk olarak Kasım 2008'de uygulamaya konulan ve yurt dışındaki varlıkların ülke
ekonomisine girmesini hedefleyen "Bazı Varlıkların
Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun",
takip eden yıllarda 4 kez daha yapılan düzenlemelerle hayata geçirildi. En kapsamlı düzenleme ise
2018'de gerçekleştirildi.
Ülkeler arası bilgi paylaşımının arttığı süreçte
gerçek ve tüzel kişilere taşınmaz dahil her türlü
varlığını Türkiye'ye getirmesi için birçok avantajın
sunulduğu en son düzenleme ile vergi oranı da
yüzde 1'e kadar çekildi.
"Varlık Barışı", Türkiye'de ilk kez 22 Kasım
2008'de uygulamaya konulmuş, 2 Mart 2009'da
sona eren başvuru süresi, 10 Temmuz 2009'da
uygulamaya giren düzenlemeyle önce 30 Eylül
2009'a, daha sonra da 31 Aralık 2009'a kadar
uzatılmıştı. Bu dönemde Varlık Barışı için başvuranlardan yurt içi varlıklar için yüzde 5, yurt dışı
varlıklar için de yüzde 2 vergi alınmıştı.
Uygulamanın 22 Kasım 2008-2 Mart 2009
sürecini kapsayan ilk döneminde, yurt dışından
10 milyar 748 milyon 738 bin lira, yurt içinden de
4 milyar 83 milyon 331 bin lira kaynak beyanında
bulunulmuştu. İlk dönemde toplam 14 milyar 832
milyon 69 bin liralık kaynak üzerinden 419 milyon
141 bin lira vergi tahakkuk edilmişti.
10 Temmuz 2009'da başlayıp 31 Aralık 2009'da
sona eren 2. uygulama döneminde ise 16 milyar
201 milyon 199 bin lirası yurt dışından, 16 milyar
269 milyon 276 bin lirası da yurt içinden olmak
üzere toplam 32 milyar 470 milyon 475 bin liralık
kaynak varlık barışına konu edilmişti. Bu varlıklara
da 1 milyar 137 milyon 487 bin lira vergi tahakkuku yapılmıştı.
Böylece "Varlık Barışı" uygulaması kapsamında 26 milyar 949 milyon 937 bin lirası yurt dışından, 20 milyar 352 milyon 608 bin lirası da yurt
içinden olmak üzere toplam 47 milyar 302 milyon
545 bin liralık kaynak "Varlık Barışı"na konu edilmek üzere beyan edilmişti. Bu beyanlar üzerinden
1 milyar 556 milyon 629 bin lira vergi tahakkuk
ettirilmişti.
- İkinci "Varlık Barışı"
Yurt dışından varlıkların Türkiye'ye getirilmesine ilişkin Nisan 2013'te yeniden harekete geçilirken, bu kapsamda bildirim ve beyan süresi 29
Mayıs 2013'te başlatıldı. Uygulamada, 31 Temmuz
2013'te dolan süre 31 Ekim 2013'e uzatıldı.
İkinci Varlık Barışı'nın kesin sonuçlarına ilişkin
açıklama yapan ekonomi yönetimi, uygulama
kapsamında bugüne kadar ülkeye 10,5 milyar lira
tutarında kaynağın geldiğini ve 209 milyon lira
verginin tahsil edildiğini bildirdi.
Uygulama sonucunda toplam 69 milyar 807
milyon 327 bin liralık varlık beyan edildi. Bu
kapsamda 1 milyar 396 milyon 147 bin lira vergi
tahakkuk ettirildi ve bu tutarın 209 milyon 169 bin
lirası tahsil edildi. Dolayısıyla beyan edilip, şu ana
kadar Türkiye'ye getirilip vergisi ödenen tutar 10,5
milyar lira oldu. Bu varlıkların yüzde 90,4'ü (63 milyar 101 milyon 942 bin lira) vergi dairelerine doğrudan, yüzde 9,6'sı ise (6 milyar 705 milyon 384
bin lira) banka ve aracı kurumlara beyan edildi.
- Üçüncü "Varlık Barışı"
Hükumet, Temmuz 2016'da yeni bir "Varlık
Barışı" için düğmeye basarken, Ağustos 2016'da
Resmi Gazete'de yayımlanan Bazı Alacakların
Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun'la yurt
dışındaki varlıkların 31 Aralık 2016'ya kadar
Türkiye'ye getirilmesi halinde serbestçe tasarruf
edilebilmesinin önü açıldı. Bu süre daha sonra
yayımlanan kararla 30 Haziran 2017'ye uzatıldı.
Bu sayede kapsama giren varlıkların

Türkiye'ye getirilmesi nedeniyle ithalde alınanlar
da dahil olmak üzere her türlü vergi, resim, harç
ve fon yönünden herhangi bir inceleme ve tarhiyat
yapılmazken, ceza da kesilmedi.
Söz konusu uygulamada, ülkeye getirilen varlıklar için vergi tahsil edilmedi.
- Dördüncü "Varlık Barışı"
"Varlık Barışı" için 2018'in temmuz ayında
tebliğ ile kapsamlı bir düzenlemeye gidilirken, yurt
dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet
ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'deki
banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel
kişilere, bu varlıkları serbestçe tasarruf edebilme
imkanı dördüncü kez tanmış oldu.
Uygulama için 30 Kasım 2018 olarak belirlenen son başvuru süresi daha sonra 6 ay uzatıldı.
Yararlananlar için vergi oranı ise yüzde 2 olarak
belirlendi.
- Beşinci "Varlık Barışı"
"Varlık Barışı" uygulamasının beşinci ve aynı
zamanda da sonuncusu, 17 Temmuz 2019'da Gelir Vergisi Kanunu'na eklenen geçici bir maddeyle
düzenlendi.
Yararlananlar için vergi oranının yüzde 1 olarak
belirlendiği uygulama, bu yılın haziran sonu itibarıyla sona erdi.
- Altıncı "Varlık Barışı"na ilişkin Kanun
teklifi
AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan
İşsizlik Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM
Başkanlığına sunuldu.
Teklife göre, yurt dışında bulunan para, altın,
döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarını, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek
ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe
tasarruf edebilecek.
Söz konusu varlıklar, yurt dışında bulunan
banka veya finansal kurumlardan kullanılan ve
yürürlük tarihi itibarıyla kanuni defterlerde kayıtlı
olan kredilerin en geç 30 Haziran 2021'e kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter
kayıtlarından düşülmesi kaydıyla borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme
şartı aranmaksızın bu madde hükümlerinden

yararlanılacak.
Vergi Usul Kanunu'na göre defter tutan mükellefler, bu madde kapsamında Türkiye’ye getirilen
varlıklarını, dönem kazancının tespitinde dikkate
almaksızın işletmelerine dahil edebilecekleri gibi
aynı varlıkları vergiye tabi kazancın ve kurumlar
için dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate almaksızın işletmelerinden çekebilecek.
Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince
sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni
defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz,
menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları
ile taşınmazlar, 30 Haziran 2021'e kadar vergi
dairelerine bildirilecek. Bildirilen varlıklar, dönem
kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni
defterlere kaydedilebilecek. Bu takdirde, söz konusu varlıklar vergiye tabi kazancın ve kurumlar için
dağıtılabilir kazancın tespitinde dikkate alınmaksızın işletmeden çekilebilecek. Bu fıkra kapsamında bildirilen taşınmazların ayni sermaye olarak
konulmak suretiyle işletme kayıtlarına alınması
halinde, sermaye artırım kararının bildirim tarihi
itibarıyla alınmış olması ve söz konusu kararın
bildirim tarihini izleyen onuncu ayın sonuna kadar
ticaret siciline tescil edilmesi kaydıyla, bu madde
hükümlerinden faydalanılabilecek.
Madde kapsamında yapılan bildirimler üzerine
herhangi bir vergi hesaplanmayacak.
Türkiye'ye getirilen veya kanuni defterlere
kaydedilen varlıkların elden çıkarılmasından
doğan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulaması bakımından gider veya indirim olarak kabul
edilmeyecek.
Söz konusu varlıklar nedeniyle hiçbir suretle
vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.
Bu hükümden faydalanılabilmesi için bildirilen
varlıkların, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3
ay içinde Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki
banka ya da aracı kurumlarda açılacak bir hesaba
transfer edilmesi şart olacak.
Cumhurbaşkanı, bu maddede yer alan süreleri, bitim tarihlerinden itibaren her defasında 6 ayı
geçmeyen süreler halinde 1 yıla kadar uzatmaya
yetkili olacak. Bu konudaki uygulama usul ve
esaslarını Hazine ve Maliye Bakanlığı belirlemeye
yetkili olacak.

İLAN ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi 7. Etap kapsamında Mamak ilçesi Dutluk
mahallesinde bulunan 52271 ada 1 ve 2 nolu parselleri kapsayan 86125/5 nolu parselasyon
planı Ankara Büyükşehir Belediye Encümeninin 08.10.2020 tarih ve 1771sayılı kararı ile onaylanmış olup, 3194 sayılı Kanunun 19.maddesi uyarınca 22/10/2020 tarihinde mesai başlangıcında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır. İlgililere ilanen duyurulur.
Ada ve Parsel
Mamak ilçesi Dutluk mahallesi 52271 ada 1 ve 2 nolu parseller.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de

(Basın-1240629)

İLAN T.C.KEÇİÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Aşağıda konusu, mevkii, imar ada ve parsel numaralı yazılı imar planı tadilatına ait onama işlemleri tamamlanarak Müdürlüğümüz ilan panosunda 15.10.2020 tarihinden itibaren 1 ay süre
ile askıya çıkartılmıştır.
KONUSU
MEVKİİ
1/1000 ölçekli: Kışlabaşı-Şenyuva
Şenyuva-Karşıyaka
Uygulama İmar Planı Revizyonu ait
Mahallesi
Plan Notu Değişikliği		
		
		

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de

www.24saatgazetesi.com

ONAY TARİHİ
Keçiören Belediye Meclisi'nin
01.07 2020 tarih ve 268 sayılı
kararı, Ankara Büyükşehir Belediye
Meclisi'nin 08.09.2020 tarih ve
1017 sayılı kararı

(Basın-1240554)
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Azerbaycan

Adnan Oktar'ın
Ankara'daki
evlerinden milyon
dolarlık fosiller çıktı
ANKARA (AA) - Adnan Oktar'ın yönettiği
örgüte ait Ankara'daki iki evden yaklaşık 150
milyon yıllık, 10 milyon dolar değer biçilen
879 adet fosil ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Ankara İl Emniyet
Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Suç işlemek
amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" suçlarından cezaevinde tutuklu bulunan Adnan
Oktar'a yakınlığı ile bilinen suç örgütü üyesi
bir şüphelinin, Türkiye'ye kaçak yollarla
getirdiği fosilleri Pursaklar'daki dubleks bir
evde sakladığını belirledi. Şüphelinin bunları
örgütün maddi varlığını sürdürebilmesi için
piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma
başlatan ekipler, örgüte ait bir ikamete yaptıkları operasyonda 802 parça bitki-hayvan
fosili ele geçirdi.
Operasyonda örgüt üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan O.B.Y. ve ikamet
sahibi H.K'ye adli işlem yapıldı.
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle farklı
bir adreste de yine aynı tarihi değere sahip
fosillerin bulunduğu belirlendi. Söz konusu evde yapılan aramalarda ise 77 parça
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ordusu ilerliyor
bitki-hayvan fosili ile çeşitli hayvanlara ait
kafatası fosilleri ele geçirildi. Operasyon
kapsamında suç örgütü üyeliğinden cezaevinde tutuklu bulunan H.F.M ile ikamet sahibi
Y.Ö'ye adli işlem uygulandı. Operasyonlarda ele geçirilen toplam 879 fosilin 150-200
milyon yıllık, piyasa değerlerinin yaklaşık 10
milyon dolar olduğu tespit edildi. Bu fosillerin MTA Müzesi'ne teslim edileceği öğrenildi.

TKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİNE KOZMETİK
ÜRÜNLERİ SATIŞ OFİSİ BİNASI YAPILMASI İŞİ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TKİ)

TKİ Genel Müdürlüğü yerleşkesine Kozmetik Ürünleri Satış Ofisi Binası Yapılması işi yapım işi
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: 2020/555033
1-İdarenin
a) Adı: TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TKİ)
b) Adresi: HİPODROM CADDESİ NO: 12 06330 AKKÖPRÜ YENİMAHALLE/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3125401000 - 3125401660
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı: TKİ Genel Müdürlüğü yerleşkesine Kozmetik Ürünleri Satış Ofisi Binası Yapılması işi
b) Niteliği, türü ve miktarı
:
30 cm radye temel tipinde, 5,80 x 7,20 m boyutlarında kat yüksekliği 3,40 m olan üç cephesi
camekan, bir cephesi ile 1,20 metrelik parapet kısımları alüminyum kompozit panel kaplı, taşıyıcı sistemi çelik konstrüksiyon olan satış ofisi binası
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Yerleşkesi - Yenimahalle/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi: Yer tesliminden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 7 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 30.10.2020 - 15:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): TKİ Kurumu Genel Müdürlüğü Çan İhale Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat
dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla 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 tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan B-III.Grup : Bina işleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü mezunu olan şahısların mezuniyet belgeleri / diplomaları ihale konusu işe denk sayılacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak,
teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın-1241123)

BAKÜ (AA) - Azerbaycan
ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar
sürüyor.
Azerbaycan Savunma
Bakanlığından yapılan açıklamada, dün gece boyunca Ağdere,
Fuzuli, Cebrail ve Gubadlı yönlerinde operasyonların değişen
yoğunlukta devam ettiği bildirildi.
Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma
hattına top ve havanlarla ateş
açtığı ifade edilen açıklamada,
Cebrail ve Gubadlı istikametinde
Ermenistan ordusuna bağlı 18.
motorize tümenin kayıp vererek
geri çekildiği belirtildi.
Azerbaycan ordusunun,
Ermenistan ordusu 5. muhrip
alayının mevzilerini ve buradaki
çok sayıda silah ve mühimmatı
ele geçirdiği, çok sayıda askerin
etkisiz hale getirildiği aktarıldı.
Ermenistan ordusu 6'ıncı ve
7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü
ve yaralının olduğu bildirildi.
Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve
personel taşıyan üç kamyonun
Azerbaycan ordusunca imha
edildiği vurgulandı.
Azerbaycan ordusunun tüm
cephe boyunca kontrolü elinde
tutuğu kaydedildi.
Bakanlığın bir diğer açıklamasında da Ermenistan ordusunun Terter kentini top atışına

tuttuğu ifade edildi.

Azerbaycan ordusu,
Ermenistan'a ait alay
taburunu etkisiz
hale getirdi

Azerbaycan ordusunun
Ermenistan'a ait alay taburunu
etkisiz hale getirdiği bildirildi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada,
Cebrail istikametindeki operasyonlarda Ermenistan ordusunun 556. alay taburunun imha
edildiği belirtildi.
Yaklaşık 400 sözleşmeli askerden oluşan tabur personelinin
çoğunun etkisiz hale getirildiği,
askeri birliğin yeniden yapılanmak üzere Ermenistan'ın Ararat
kentine döndüğü ifade edildi.
Açıklamada, alay komutanının, kalan personeli tekrar
savaşmaya göndermeyi reddettiği için görevden alındığı, savaşa

gitmeyi reddeden birçok askere
de soruşturma açıldığının öğrenildiği kaydedildi.

Azerbaycan,
Ermenistan'a ait bir
İHA'yı düşürdü

Azerbaycan ordusunun
Ermenistan'a ait bir insansız
hava aracını (İHA) düşürdüğü
bildirildi.
Azerbaycan Savunma
Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinde
Ermenistan'a ait bir İHA'nın
Horadiz kasabası istikametinde keşif uçuşu gerçekleştirdiği
belirtildi.
Açıklamada, söz konusu
İHA'nın Azerbaycan hava savunma güçlerince vurularak düşürüldüğü kaydedildi.
Azerbaycan hava savunma
güçleri dün de Ermenistan'a ait
2 İHA'yı düşürmüştü.

21000 ADET 19 LİTRE DAMACANA SU ALIMI
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ MKE BARUTSAN ROKET VE
PATLAYICI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ

21000 Adet 19 Litre Damacana Su Alımı 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: 2020/560575
1-İdarenin
a) Adresi: Tatlıca Mahallesi Cengiz Topel Sokak No: 36/A 06780 ELMADAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3128634680 - 3128632748
c) Elektronik Posta Adresi: mkebarutsan@mkek.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 21.000 Adet 19 Lt'lik Damacana Kaynak Suyu
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: İdarenin adresindeki depo ve İdare sahasında belirlenen noktalar.
c) Teslim tarihleri: S-76.3-037 nolu Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde teslimatlar yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: İdarenin adresindeki Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati: 19.11.2020 - 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,
bu bilgilerin tamamının bir 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:
İstekliler üretici ise kendisine ait, yetkili satıcı ise "Yetkili Satıcı Belgesi" veya “Bayilik Belgesi” ile birlikte temsil ettiği üretici firmaya ait damacana su için 17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümleri kapsamında Sağlık Müdürlüklerince verilen "Kaynak Suyu Üretim İzin
Belgesi"ni teklif zarfı içinde sunulacaktır.
İstekliler, teklif edecekleri suya ait T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığından
veya ilgili İl Valiliğine bağlı İl Sağlık Müdürlüğünden alınan (en son tarihli) analiz raporlarının aslını veya noter onaylı suretlerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Bu şartnamenin 7.5.3.3. maddesinde yer alan belgeler.
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 İdarenin adresindeki Ticaret Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda
geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Atmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
(Basın-1240811)
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Pandemi, tarımın önemini arttırdı
Daha önce boş bırakılan, tarım alanları pandemi ile birlikte ekilmeye başlandı. Yıllardır tarımın çok az yapıldığı Van’da,
kimisi bir metrelik alanı kimisi ise yüzlerce dönüm araziyi ekti. Van’da ekilen tarım alanları yüzde 20 oranında arttı
Hamdiye Çiftçi Öksüz

Uzaktan eğitim
sokakta kaldı!

Çalışmak zorunda olan Batmanlı işçi
çocuklar, uzaktan eğitim için zorunlu
olan teknolojik aletlerden kısmen
yoksun. Bu çocuklar, yeni eğitim-öğretim
yılını sokaklarda çalışarak geçiriyor
Adem Baran / Batman

Koronavirüsü salgını nedeniyle Mart ayından
itibaren kapalı olan okullar, yeni eğitim ve öğretim
sezonunu ile birlikte 20 Eylül’de uzaktan eğitimle
başladı. İnternet ve teknolojik aletler üzerinden
öğrenciler sunulan uzaktan eğitim, birçok
ailede ekonomik sıkıntıyı gün yüzüne çıkardı.
Batman’ın ara sokaklarında karşılaştığımız
ilkokul çağlarındaki işçi çocuklar, uzaktan
eğitime özellikle televizyon ve cep telefonları
olmadığından ulaşamadıklarını, temel hakları olan
eğitimden yoksun kaldıklarını anlattılar.

Para kazanmak için sürekli
çalışması gerekiyor
Yüz yüze eğitim, dezavantajlı konumdaki
öğrencilere ulaşamadı. Bunlardan bazıları
mevsimlik işçiler. Türkiye’nin farklı kentlerinde
mevsimlik çocuk işçiler çalışmak zorunda.
Batman’da da bu sorun yaşanıyor. Batman’daki
çocuk işçiler de aynı sorundan yakınıyor.
Karton toplayıcılığı yaparak ailesine destek
olmaya çalışan çocuk işçilerden A.D (11), 5’inci
sınıfa gidiyor ve şunları söylüyor:
“Babam hayatta değil. Evin en büyük
erkek çocuğu ben olduğum için okul olmadığı
zamanlarda çalışmak zorundayım. Artık dersler
sadece televizyon üzeri olduğundan evde
oturamıyorum. Daha fazla para kazanmak için
sürekli çalışmam gerekiyor.”
Gününün büyük bir bölümünü sokaklarda
geçirdiğini, günlük kazancının 25 ila 30 TL
arasında değiştiğini bildiren A.D, “Dışardaki
insanlar, bana kötü gözlerle baksa da umurumda
olmuyor. Çünkü annemin bana muhtaç olduğunun
farkındayım” dedi.
Ailesinin herhangi bir yer ve kişilerden destek
alıp almadığı sorumuzu, “Çevremizdekiler
yardım ediyor diye biliyorum. Ama kendi paramı
kazandığım zaman içim daha çok rahat oluyor”
diye yanıtlayan A.D, okumak isteyip istemediği
sorumuza “Okumak isterim tabi ki de. Ama
elimden anca bu kadar okuyabilmek geliyor” diye
konuştu.
Bir televizyon, bir tuşlu telefon,
7 kişiye nasıl yetsin!
Sokak sokak A.D ile beraber karton toplayan
6’ncı sınıf öğrencisi S.E (12) ise uzaktan eğitime
ilişkin kendi durumunu şöyle anlatıyor:
“7 kardeşiz. Hepimiz okuyoruz. Aileme
yük olmamak için okulun tatil olduğu günlerde
harçlık kazanmak için karton toplayıp satıyorum.
Okullar bu sene açılmayacakmış, uzaktan eğitim
yapılacakmış. Evimizde bir televizyon bir de
annemin tuşlu bir telefonu var. Bunlar hangimize
yetsin ki.”

Korona virüs salgını ortaya
çıkınca, tüm dünyada olduğu gibi
Türkiye de tedbir amacıyla birçok
kısıtlama getirildi. Fırın, market,
kasap ve manav gibi temel gıda
ihtiyaçlarının karşılanabileceği
yerler dışındaki tüm yerlerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.
Salgının açıklandığı ilk günlerde
getirilen kısıtlamalardan biri olan
sokağa çıkma yasağıyla, evlerine
kapanmak zorunda kalan insanlar,
marketlere hücum etti, gıda reyonları kısa sürede boşaltıldı. Bunun
nedeni, pandeminin ne zaman biteceği, gıda maddelerinin tükeneceği
ve kıtlık günlerinin başlayacağı
endişesiydi. Bu endişe, ülkeleri
ve insanları tarım ve hayvancılığa
yöneltti. Pandeminin insanlığa
öğrettiği en büyük faydası, sağlığın ve tarımın
öneminin yeniden fark
edilmesi oldu.

İstekler değil,
ihtiyaçlar ön
plana çıktı

Pandemi ile insanlar
artık isteklerin değil,
ihtiyaçların ön plana çıktığını anladı. Bu ihtiyaçların başında ise hayatta
kalmak için temel gıda
maddeleri geliyor. İnsanlar için makarna, pirinç,
un, bakliyat ve konserve
ürünleri, temel gıdalar olarak önem
kazandı. Ve tüm ülke, kentler hatta
evlerimizde eski bir anlayış, tarım
ve hayvancığına yeniden yöneliş
başladı.
Özellikle yıllardır tarımın çok az
yapıldığı yerlerin başında Van, geliyor. Van, geniş ve verimli topraklara sahip olmasına rağmen, tarım
istenilen yerde değil. Pandemiyle
birlikte Van’da tarım alanlarının
büyük bölümünün yanı sıra evlerin
önündeki bir metrekare toprak
parçası bile ekildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
verilerine göre, Van’da, ekilebilir
tarım alanı yüzde 41,4 oranında
iken uzmanlar, pandemi ile birlikte
ekilen tarım alanların yüzde 20
oranında arttığını bildiriyor.

Fazla ürünler
depolarda saklanıyor

Boş tarım alanlarının ekilmesiyle birlikte Van’da meyve ve
sebze bolluğu yaşanıyor. Bu yıl
tarım alanlarında fazla ürün elde
edilmesi nedeniyle ürünlerin büyük
bölümü depolandı. Salçalar, kurutulmuş sebze ve meyveler, turşular
ile bakliyat, yıl boyunca tüketilmek
üzere depolarda saklanıyor. Fazla

Bireyler için sağlık, hormonsuzsağlıklı, içinde kimyasal olmayan
ürünler önem kazandı. Anlaşılacağı
gibi, sağlıklı bir yaşam için sağlıklı
tarım ürünleri olması gerekiyor.”

Tarıma gereken önem
verilmeli

ürünlerin bir kısmı takas edilirken,
bir kısmı da satılarak aile ekonomisine katkı sağladı.

Tarım göçü başladı

Ziraat Mühendisi Hülya Güven,
korona virüs ile birlikte insanların
tarıma yöneldiğine işaret etti. Bu
yönelmenin yavaş değil hızlı ve
yoğun şekilde olduğuna dikkat
çeken Güven, “Pandemi yasakları
ve aç kalma duygusunun insanları
tarıma yöneltti. Yasaklar nedeniyle
insanlar, evlerinde çıkamadı. Bu
yüzden bağ, bahçe ve tarlası
olanlar ekim yaptı” dedi.
Hayatları boyunca
tarımla ilgilenmeyenlerin
bile, bu yıl tarım yapmak zorunda kaldığını,
ciddi anlamda tarıma
yönelme olduğunu dile
getiren Güven, Van’da
tarımla uğraşanların
oranının, koronavirüsle
birlikte en az yüzde 20
oranında arttığını bildirdi.
Bu artışın “insanların,
belki ‘kıtlık olur, işsiz kalırız”
mantığından kaynaklandığına işaret eden Güven, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Tarımda 20 artış, gerçekten
çok önemli bir oran. Daha önce
köyden kente yoğun bir göç yaşanıyordu. Bu süreçle birlikte, köyden
kente göç, durduğu gibi, kentten
köye göç yaşanmaya başladı.
Göç etmeyen ya da köylerine geri
dönenler, tarıma yöneldi. Tarım
alanlarının tamamına yakını ekildi.
Özellikle tarım alanlarda çalışmak
için başka şehirlere gidenler de,
pandemi nedeniyle evlerinde kaldı.
Bunlar da tarımla uğraştı. Korona
virüs, sağlık kadar, tarımı da ön
plan çıkardı. Kıtlık yaşanabileceği
düşüncesi insanları tarıma yöneltti.

Ziraat Teknikeri ve Tarım Uzmanı Gülşen Dayan, pandemi ile
birlikte insanların tarım ve doğal
yaşama yöneldiğini söyledi. İnsanların evlerinin içinde bile tarım yapmaya çalıştığına anlatan Dayan, bu
süreçte tarım arazisi olmayanların
evlerinde saksıda bile tarım ürünü
yetiştirdiğine dikkat çekti.
Herkesin kendi olanakları
ölçüsünde tarım yaptığını belirten
Dayan, değerlendirmelerine şöyle
devam etti:

“Bazıları binlerce dönüm araziyi ekerken bazıları ise sadece
ailesine yetecek kadar ekim yaptı.
İnsanlar, pandemi ile birlikte doğal
ürün yetiştirme derdine düştü. Hemen hemen herkes bir şeyler ekti.
Bu yüzden Van’da tarımla uğraşanların oranı yüzde 60’ı bile geçti.
Herkes tarlasını, bağını, bahçesini
ektiği için dışarıda gelen hiçbir ürün
rağbet görmedi. Satıcıların elindeki
mallar satılamadı. Bu nedenle fiyatlar ucuzladı. Bu dönemde açıkçası
herkes kendi başının çaresine

bakma yoluna gitti. Köylerden göç
eden insanların çoğu, doğal yaşam
ortamlarına yani köylerine geri döndü. Özellikle bu süreç herkese, bir
kez daha bazı değer ve önlemleri
almayı öğretti. Korkuyla beraber,
kentli insanın doğaya dönüşü çok
daha hızlandı. Umarım bundan
sonra da tarıma gereken önem
verilir.”

Herkes tarıma yöneldi,
kendi ihtiyacı olan
ürünü yetiştirdi

Van’da tarımla uğraşan Ertuğrul Ceyhan adlı çiftçi, bu yıl ektiği
ürünlerin tamamına yakının elinde
kaldığını söyledi. Pandemi nedeniyle insanların evlerinde çıkmadığına değinen Ceyhan, hemen hemen herkesin, tarımla uğraştığı ve
kendi ürününü yetiştirdiğini belirtti.
Fiyatların ucuz olmasına
rağmen, ürünlerini satamadığının
altını çizen Ceyhan, insanların
artık doğal, hormonsuz ürünlere rağbet gösterdiğini söyledi.
Kendisinden daha önce
devamlı alış-veriş yapan
birçok insanın, kendisi gibi
tarıma yöneldiğini anlatan
Ceyhan, “Ucuza sattığımız ürünler elimizde kalsa da, insanların tarıma
yönelmesi çok sevindirici.
Çünkü eskinden burada
yaşayanların tamamı, kendi
ürününü yetiştiriyordu. Daha
sonra insanlar, tarımı ve hayvancılığı bırakıp şehirlere göç
etti. Pandeminin aslında iyi yönleri
de oldu. Sağlığın, tarımın, hayvancılık ve doğal yaşamın önemini
bize öğretti” dedi.
Van’da kendi bahçesini eken
Hatice Öksüz ise, bu yıl dışarıda
hiç sebze almadığını, tüm ürünlerini kendi yetiştirdiğini söyledi.
Öksüz, yetiştirdiği ürünlerinin bir
kısmı kullandıklarını fazla olanları
da sattıklarını anlattı. Pandemi
nedeniyle dışarıya pek çıkmadıkları için, bahçelerinde tüm ürünleri
ektiklerini belirten Öksüz, sağlıklı
ve hormonsuz ürün yetiştirdiklerini
vurguladı. Öksüz, pandeminin en
büyük yararının, toprağı ekmek
olduğunu sözlerine ekledi.
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Soldan sağa
1. Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış
sağlam başlık... Şapka yerine kullanılan,
kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde
püskülü olan, silindir biçiminde başlık (eski)...
Kaza veya arıza yapan aracı belli bir yere götürmek için kullanılan taşıt... 2. Kaymak taşı...
"Benzeşmek, kendine uydurmak" anlamındaki "... etmek" birleşik fiilinde kullanılan bir
söz... 3. Terbiyum elementinin simgesi... İzleyen, arkasından koşan, takip eden (eski)...
Eski Bulgar para birimi... 4. Kolu çevrilerek
çalınan, sandık biçiminde bir tür org... Yoga
felsefesini uygulayan kimse... Çinko elementinin simgesi... 5. Kendisinin olan bir şeyi,
yasaya uygun olarak dilediği gibi kullanabilen
kimse, sahip... Kavimler (eski)... Basımcılıkta
bir kelimenin harflerini ayırmak için kullanılan
harflerden daha kısa ve küçük metal çubuk...
6. Ulan... Hemşire... 7. Azami... Utanma,
utanç duyma... Sunma (eski)... 8. Işın (eski)...
Geviş getirenlerden, Kongo’da bataklık ormanlarda yaşayan, büyük bir antilop boyunda, gövdesi kızıl kestane renginde, bacakları
beyaz çizgili bir memeli hayvan... Verme,
ödeme (eski)... 9. Kuş kanatlarının çıkardığı ses... Berkelyum elementinin simgesi...
Geçmelik (eski)... 10. Güçlükle, ancak, son
dakikada... Herhangi bir kas kümesinin irade
dışı hareketi... 11. İrade yitimi... İnanç... Alın
veya boynuzla vuruş... 12. Dek, değin, kadar,
beri vb. edatlarla birlikte kullanılarak bir fiilin,
bir hareketin, bir yerin, bir şeyin başladığı
veya sona erdiği noktayı, zaman ve uzaklık

bakımından abartmalı bir biçimde anlatan
bir söz... Çıkarma işleminde - işaretinin adı,
nakıs... Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş
(kimse), hayta... 13. Yakılmak için kesilmiş,
parçalanmış ağaç... Atom ağırlığı 3 olan radyoaktif hidrojen izotopu... Talyum elementinin
simgesi... 14. Askere yeni alınan ve eğitim
dönemini henüz tamamlamamış er... Hedefe
varma, hedefi vurma... 15. Alkol... Zehir
(eski)... Çizgi...
Yukarıdan aşağıya
1. Kırım... Yayla... 2. Rütbesi yarbay ile
tuğgeneral arasında bulunan ve asıl görevi
alay komutanlığı olan üstsubay, miralay... Birtakım hastalıklara karşı bağışıklık sağlamak
için vücuda verilen, o hastalığın mikrobuyla
hazırlanmış eriyik... Birleşikgillerden, şekeri
çok, bir tür yer elması... 3. Antimon elementinin simgesi... Ekin ve sebze köklerini kemirerek büyük zararlara yol açması sebebiyle
tarım için çok zararlı tarla böceği kurtçuklarına verilen ad... Kuyruk sokumu kemiği,
pöç (halk ağzı)... 4. Değişik renkli üst üste
iki katmandan oluşan ve üstteki katmanına
kabartma bir desen yapılan değerli taş... Bazı
ülkelerde, hükümdarların, mareşallerin, din
adamlarının güç sembolü olarak törenlerde
taşıdıkları bir tür ağaç veya metalden değnek... Açıktan açığa, herkesin gözü önünde,
herkesin içinde, gizlemeden, açıkça... 5. Turanlı (eski)... İki direkli, seren yelkenli, birkaç
top taşıyan gemi (eski)... Molibden elementinin simgesi... 6. Eski Fransa, İsviçre, Belçika
vb. ülkelerin para birimi... Çok kokulu bir tür
kahve... Üslup, biçem... 7. Yol vb. uzayıp gi-
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1. Başı darbelerden korumak için sertleştirilmiş sentetik maddelerden yapılmış sağlam

den şeylerin kesiştikleri veya birleştikleri yer...
Bir yapının konut olarak kullanılan bölümlerinden her biri, kat... 8. Uyanık, gözü açık,
müteyakkız (eski)... Bir avı diri veya ölü olarak ele geçirmek... Kalıtım (eski)... 9. Siymek
işi... Özleştirmeci... 10. Çıpa... Başka, öteki,
diğer... Genellikle gerçek anlamından az çok
ayrı, kendine özgü bir anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeği, tabir... 11. İlaç, merhem (halk
ağzı)... Bacağın alt bölümünü ve ayakkabının
üstünü örten kumaş veya köseleden yapılmış
bir tür tozluk... Döl yatağı... 12. Hristiyanların
ibadet etmek için toplandıkları yer... Olağandan daha hacimli, olağanı aşan büyüklüğü
olan, ince karşıtı... Voleybol ve teniste topu
yukarıdan aşağıya doğru sertçe yere vurma,
küt... 13. Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum
anlatan cümleler yapmaya yarayan bir söz...
Günlük yaşayışta, uygulamada... Bizmut elementinin simgesi... 14. İkizler (eski)... Tren,
tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üzerinde
hareket ettiği demirden yol... Kemikteki biçim
bozukluğunu düzelten, bozukluğun ekleme
vereceği yükü azaltan veya felçli kasa destek
veren araç... 15. Anlayışsız, akılsız (halk
ağzı)... Anlatımda kolaylık sağlamak üzere bir
kelimedeki eklerin veya bir cümledeki kelimelerin azaltılarak kullanılması olayı, elips...
(Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır. http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr)

ÇÖZÜMÜ SAYFA 4’TE

SİVASSPOR AVRUPA ARENASINDA

HABER MERKEZİ-Sivasspor,
UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki
ilk maçında bugün saat 22.00'de
Villarreal ile karşılaşacak.
Kırmızı-Beyazlı ekip, gruptaki
ikinci maçında 29 Ekim Perşembe
günü Maccabi Tel-Aviv'i konuk
edecek. Ligin 3. haftada 5 Kasım
Perşembe günü Karabağ'ı
ağırlayacak Kırmızı-Beyazlılar, 4.
haftada 26 Kasım Perşembe günü
Karabağ deplasmanına gidecek.

22 EKİM 2020 PERŞEMBE

AÇTILAR
AYRAĞINI

İSYAN B

MALATYASPOR-G.BİRLİĞİ
maçı HALİS ÖZKAHYA'NIN
HABER MERKEZİ-Süper Lig'de 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu. Buna göre kritik
Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesinde Cüneyt
Çakır düdük çalacak.

Yarın:

Fatih Mert, hakemlerden dert yandı

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Burak Şeker

24 Ekim Cumartesi:

16.00 Gaziantep FK-Konyaspor: Özgür Yankaya
19.00 Erzurumspor-Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Başakşehir-Antalyaspor: Ali Palabıyık
25 Ekim Pazar:
13.30 Malatyaspor-Gençlerbirliği: Halis Özkahya
16.00 Alanyaspor-Karagümrük: Mete Kalkavan
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Cüneyt Çakır

26 Ekim Pazartesi:

Fatih
Mert

20.00 Denizlispor-Beşiktaş: Alper Ulusoy
20.00 Sivasspor-Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

Bolingi

Türk Telekom’un koçu iddia ediyor

İŞTE ONLARHakemlerden
darbe üzerine
darbe yiyen
Ankaragücü
futbolcularının
bazıları

Kitsiou

Alper
Potuk

YANDI

"Futbolcumuzun burnu kırıldı, beline darbe alan futbolcumuz ise oynayamadı” ve
korkulu rüya görmeyeceklerini söyleyen Ankaragücü Başkanı “Artık yeter” diye seslendi
Çağatay DOLAY

S

üper Ligdeki hakem
hatalarından yaka silken
Ankaragücü’nün Başkanı Fatih
Mert “Artık yeter” diyerek isyan
bayrağını açtı. Başkan Mert, bir çok
oyuncusunun korona testinin pozitif
çıktığı Hatayspor takımına geçmiş
olsun dileklerini iletirken, hakemlere

de tepki gösterdi.
Ankaragücü’nün korkulu rüya
yaşamayacağını sözlerine ekleyen
Başkan Mert, hakem hatalarının sık
sık olmasından yakındı.

ÇOK ÇEKİYORUZ

Fatih Mert, “Biz yeni bir
takım oluşturduk. İlk hafta
maalesef mağlubiyetle başladık.
Sivasspor beraberliğinden sonra
da Kaysersipor ve Rizespor
yenilgileri geldi. Rizespor maçında
ciddi hakem hataları olduğunu

düşünüyoruz. VAR’da da hatalar
yapıldı. Alper’in 2.sarısı kesinlikle
sarı değildi. Sarı üzerinden kırmızı
gördü. Kitsiou’nun pozisyonunun
kesinlikle penaltı olmadığı
hafta sonu bütün kanallarda
konuşuldu. Spor yorumcuları ve
hakem hocaları da söyledi. Bizim
görüştüğümüz eski hakemlerde
bunu teyit ettiler.
Maalesef hakem hatalarına
maruz kalıyoruz. Kayserispor
maçında futbolcularımızdan birisinin

burnu kırıldı. Pozisyona faul bile
çalınmadı. Bir futbolcumuzun
beline darbe geldi. Bunların hepsi
sakatlanarak oyundan çıkmak
zorunda kaldılar. Sivasspor
maçında oyuncumuzun kolu kırıldı.
Biz yönetim olarak konuşmak
istemedik. Ama bunları yaşayınca
artık serzenişte bulunuyoruz. Çünkü
burada çok büyük emekler veriliyor.
Artık bu tip davranışlara yeter
diyoruz.”

ANKARA’NIN YÜZÜNÜ
GÜLDÜRECEĞİZ
KAĞAN
KARACEHENNEM

T

ürk Telekom Basketbol Takımının koçu Burak
Gören, takımının Ankara’nın yüzünü güldüreceğini iddia ederken” Takımım geçtiğimiz sezon
pandemi arasından önce en başarılı takımlardan
biriydi. Başkent'in en büyük kulübü Türk Telekom,
sonrasında önemli oyuncularını yaşanan Koronavirüs salgınında kaybetmiş ve eksiklerle çıktığı
çeyrek final karşılaşmasında Fransız ekibi Dijon‘a
talihsiz bir şekilde kaybetmiştik. Ancak şimdi toparlandık. Önce Ankara, sonra Tğürk basketbolundaki
başarılara imza atacağız” dedi.

Suat Çelen, Avrupa Şampiyonası
çok için iddialı konuştu:

HEDEFTEKİ İSİM: HÜSEYİN GÖÇEK
Hüseyin
Göçek

HABER MERKEZİAnkaragücü'nün Rizespor - Ankaragücü maçını yöneten hakem
Abdülkadir Bitigen’in yanı sıra
eleştiri tahtasına koydukları diğer
isim FIFA kokartlı hakem Hüseyin
Göçek oldu. Göçek, geçen yıl

Ankaragücü’nün sahasında 2-1
yenildiği Başakşehir maçındaki
yönetimi ve VAR ile olan diyaloğu
tepki çekmişti. Göçek, 5-3 kaybedilen Rizespor maçında bu kez
VAR’da görev aldı ve yeni büyük
tepki gördü.

Bandırmaspor’u 1-0 yenip 3’te 3 yaptı

KEÇİÖREN EMİN
ADIMLARLA
Son 3 maçta galip gelen
Mor-Beyazlılar, Pazar
günü deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak
AHMET ERTÜM

1

’ncigde yer alan ve zirve mücadelesi veren Keçiörengücü,
Bandırmaspor’u da Aktepe Stadında 1-0 yenip, hedefine doğru
gittiğini gösterdi. Çekişmeli geçen

YİNE GALİP-Keçiörengücü zirve mücadelesini Bandırmaspor’u
1-0 yenip yoluna devam etti

maçın tek golünü 14’ncu dakikada
Barış Yılmaz attı. İlker Pürün’ün
talebeleri geri kalan dakikalarda
Bandırmaspor’a gol şansı vermedi
ve karşılaşma 1-0 Keçiörengücü’nün
galibiyeti ile sonuçlandı. Yabancı futbolcuların çoğunu kenarda
bekleten Başkent takımı böylece

G.BİRLİĞİ
YENİLENDİ

HABER MERKEZİ-Pazar
günü saat 13.30’da deplasmanda Malatyaspor ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği
günü sabah saatlerinde yaptığı
yenileme antrenmanıyla geçirdi. Isınma hareketleri ve dar
alanda çift kale maç ile başlayan antrenman son bölümde yapılan şut çalışması ile
noktalandı.

ANKARASPOR’DAN 3
KİŞİ CEZA KURULUNDA

HABER MERKEZİ-Geçen hafta Osmanlı Stadında
oynanan Giresunspor maçı
sırasında disiplin kurullarının
dışına çıkan Ankaraspor Kulübü, futbolcu Milos Stanojeviç
ile kulüp doktoru Togay Evrin
Futbol Federasyonu Disiplin
Kuruluna verildi.

FUAT ÇAPA İLE DEVAM

HABER MERKEZİ-TRT
Spor'da yayınlanan Futbol
Anadolu programında soruları
yanıtlayan Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, gündemlerinde
teknik adam değişikliği olmadığını söyledi. Fuat Çapa ile yola
devam edeceklerini belirten Mert
"İnşallah hoca değiştirmeden bu
sezonu bitiririz. Bizim kafamızda
değişiklik gibi bir düşünce yok.
4 maç oynadık 1 beraberlik alıp
3'ünü kaybettik. Rize maçını seyrettiyseniz hocaya ve futbolculara yazmak kolay değil. Başarılı
olmak için bir temel atmak istiyoruz, sabredilmesi lazım" dedi.

son 3 maçından 3’ünden de galibiyet alarak puanını 13’ê çıkardı.
Keçiörengücü'nün Teknik direktörü
İlker Püren, zor bir maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.
Keçiörengücü. Pazar günü saat
19.00’da deplasmanda Samsunspor
ile karşılaşacak.

SARIYER-ANKARA
DEMİRSPOR MAÇI
ERTELENDİ
HABER MERKEZİ-2. Lig
Beyaz Grup'ta dün oynanması planlanan Sarıyer-Ankara
Demirspor maçı ertelendi.
Ligin 6. haftasındaki karşılaşma, Sarıyer takımında
birden fazla futbolcunun yeni
tip koronavirüs testinin pozitif
çıkması nedeniyle tehir edildi.

Fuat
Çapa

A.GÜCÜ ÇALIŞIYOR

HABER MERKEZİ-Cumartesi
günü Eryaman Stadında oynanması gereken Hatayspor maçı
ertelenince Ankaragücü çalışmalarına devam ediyor. Sarı-Lacivertlilerin çalışmasında futbolcuların hırslı oluşları dikkat çekti.
Ankaragücü futbolcuları Galatasaray maçına kadar, çalışmalarını
disiplinli bir havada sürdürecek.

ETİMESGUTSPOR’UN
ELİ BOŞ KALDI
HABER MERKEZİ-Etimesgut Belediyespor, Bayburt Özel İdarespor ile
Gençosman Stadyumu’nda oynadığı
maçı 1-0 kaybetti.
Yağmur altında oynanan maçın
ikinci yarısında daha baskılı oynayan
Bayburt Özel İdarespor 52. dakikada
Nezir Özer’in kafa vuruşu ile attığı
golle 1-0 öne geçti. Maçta bu skorla
sonuçlandı.

4 FUTBOLCUDA
KORONA ÇIKTI

HABER MERKEZİ-Ankaragücü, 4 futbolcusunun ve 1 teknik
heyet personelinin yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını
açıkladı.Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Testleri pozitif
çıkan teknik personel ve futbolcularımızın karantina süreci derhal başlatılmış olup gerekli tüm
tedbirler alınmıştır. Futbolcu ve
teknik personelimize geçmiş
olsun dileklerimizi iletiyor, acil
şifalar diliyoruz" denildi.

24saatgazetesi@gmail.com

DÜNYA’YA
CİMNASTİĞİMİZİ
GÖSTERECEĞİZ
Mehmet KISMET

T

ürkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat
Çelen, Mersin'de aralık ayında gerçekleştirilecek 2020 Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonasının bugüne kadar yapılmış en başarılı organizasyonlardan biri olacağını düşündüklerini söyledi.
Mersin'in, 2013'te düzenlenen Akdeniz Oyunları sayesinde önemli tesisler kazandığını hatırlatan
Çelen, "Sporcular yarışmaya hasret. Dünya’ya
bir kez Türk Cimnastiğini göstereceğiz." Dedi.
Olimpik Cimnastik Salonu'nda gerçekleştirilecek
şampiyona, erkeklerde 9-13 Aralık, kadınlarda ise
17-20 Aralık'ta yapılacak.

1’NCİ LİGDE BUGÜN
3 MAÇ VAR

HABER MERKEZİ-1’nci Ligin 6’ncı haftasında bugün 3 maç oynanacak.
Maçların programı ve hakemleri şöyle:
13.30’da Ümraniye Belediyesi Stadında
Tuzlaspor-Ankaraspor (Ramazan Keleş)
16.00’da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında İstanbulspor-Akhisarspor (Burak Pakkan)
19.00’da Menemen İlçe Stadında Menemenspor-Bursaspor (Suat Arslanboğa)

ZİRAAT KUPASINDA
6 MAÇ OYNANIYOR

HABER MERKEZİ-Ziraat Türkiye Kupasında bugün 6 maç oynanacak. Bugünkü maçların
programı ile görevlendirilen hakemler şöyle:
13.00’de Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadında Ağrıspor-Orduspor (Muhammet Ali Mertoğlu)
13.00’de Erbaa İlçe Stadında Erbaaspor-Yozgatspor (Erhan Kaya)
13.30’da Tepecik Şenol Güneş Stadında Tepecikspor-Alemdağspor (Adnan Deniz Kayatepe)
13.30’da Faruk Çelik Stadında Karaköprüspor-Osmaniyespor (Abdurrahman Haymana)
15.00’de Derince Doğal Çim sahasında Derincespor-Çankaya FK. (Ahmet Ecevit)
19.00’da Yeni Buca Stadında Bucaspor-Somaspor (Ömer Faruk Turtay)

