
MUTFAKTA YANGIN VAR

Enflasyon son 
2 yılın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu,
Haziran 2021 Tüketici Fiyat

Endeksi (TÜFE) verilerini yayım-
ladı. Enflasyon haziran ayında
aylık yüzde 1.94 arttı, yıllık artış ise
17.53 oldu. Tüketici enflasyonu
son 2 yılın zirvesine çıktı. Yıllık en
düşük artış yüzde 2,01 ile alkollü
içecekler ve tütün grubunda ger-
çekleşti. Aylık bazda en yüksek
artış yüzde 51.60
ile yurt içi bir
hafta ve daha
fazla süreli turlar
oldu. Elektrikli
süpürge yüzde
14.72 ile ikinci,
makyaj malzeme-
leri yüzde 14.60
ile üçüncü oldu.
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SAYFA 9

Kızgın bakarım
güneşe...

Haluk KOÇ

SAYFA 4

Bu çağdan 
nefret ettim!

Osman KÖSE

KADERİNE TERK EDİLDİ

Şehrin ortasında
büyük tehlike!

Halkalı Atatürk Caddesi üze-
rindeki araç alt geçidi, 3 yıl

önce UKOME kararı ile kapatıldı.
Alt geçidin kapatılması trafik yo-
ğunluğuna çözüm olmadı. Trafiğin
en yoğun noktasında atıl durumda
bekleyen alt geçitle ilgili konuşan
Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Şu anda
onun öyle kalmaması lazım. Çok
büyük tehlike, pislik. Muhakkak
orada bir düzenleme yapılmalı, o
şekilde bırakılamaz" dedi. I SAYFA 5
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Suç öğrgütü lideri Sedat Peker'in,
rüşvet paralarıyla devasa özel has-

taneler açmakla suçladığı Esenyurt eski
Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe, suç
duyurusunda bulundu. Peker'den müfteri
diye bahseden ve "Şayet iftirâna konu;
Benim, ailemin, birinci, ikinci, üçüncü ve
derece akrabalarımın, hatta yakın dostla-
rımdan birinin hastanesi, hatta hastanede
hissesi, hatta oteli, benzinliği, AVM'si
yoksa çok sevdiğin kameranın karşında

özür dileyebilecek misin?" diye sordu.
"Sana bir laf edildiğinde evlatlarının gu-
ruru haysiyeti inciniyor da, sen bize iftira
attığında benim evlatlarımın yanakla-
rında güller mi açıyor sanıyorsun?" diye
soran Alatepe, "Senin çocuklarını Rab-
bim sana özel etten kemikten yarattı da,
bizimkileri leylek mi getirdi sanıyorsun.
Anamın derdiyle yoğun bir elemle dert-
lendiğim bu günlerin bin beterini yaşa-
manı Rabbimden diliyorum" dedi.
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RABBIM SANA BIN 
BETERINI YASATSIN!

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, deprem ve onunla

bağlantılı kentsel dönüşüm çalış-
malarını hızlandıracak "İstanbul
Yenileniyor Platformu"nu tanıttı.
İmamoğlu, “Hızlı hareket etmeli-
yiz. Bütün kurumlarımızın iş bir-

liği ile böylesi büyük bir çatı al-
tında bir Deprem Kurulu’nu İs-
tanbul'da kurup, bu İstanbul'un
derdini bir arada çözmenin yemi-
nini edip, altına imza atmamız
lazım. Başka türlü olmaz" ifadele-
rini kullandı. I SAYFA 9

İnce’ye siyasi 
yasak istendi

Silivri savcısı, sekiz yıl önce
FETÖ kumpası davasında

yaşanan olayla ilgili davada Mu-
harrem İnce’nin “kamu görevlisine
görevini yaptırmamak için di-
renme” suçundan ‘seçme ve se-
çilme’ hakkından yoksun
bırakılmasını talep etti. Savcının
talebini değerlendiren İnce'nin avu-

katı Mustafa
Kemal Çiçek,
"Talebin mah-
keme tarafından
kabulü halinde,
verilecek karar
Türk siyasi tari-
hine kara leke
olarak geçecektir"
dedi. I SAYFA 7
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İstanbul'un fethinin sembolleri ara-
sında yer alan tarihi surlar, dünyanın

en uzun tarihi eserleri arasında yer alıyor.
Surlara bitişik, günümüzde birçoğu yıkılmış,
çatlamış durumda, çoğunluğu kare planlı ve
25 metre yüksekliğinde 96 burç bulunuyor.
Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun son
hali tepkiye neden oldu. 1164 yılından günü-
müze ulaşan burcun üzerinde yer alan ve ki-
tabe ise bakımsızlıktan düşecek durumda.
Üzerinde '1164 senesinde, 'Romalıların İsa
sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Ma-
nuel Komnenos tarafından restore edildi'
yazan kitabe her an düşebilir. I SAYFA 5
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TARIHI KITABE 
DUSMEK UZERE
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MEZBAHA
ARAZİSİ 
GARAJ 

YAPILACAK
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YERLİ AŞIDA
SON AŞAMA

Kovid-19'a karşı yerli olarak ge-
liştirilen VLP temelli aşının Faz-2

aşaması İstanbul'da gönüllülere uygu-
lanmaya başlandı. Doç. Dr. Halit Çı-
narka, "1'inci fazı 38 gönüllü ile başarılı
bir şekilde bitmişti. Şimdi 2'nci fazdayız.
Buna Ankara'da başlanmıştı ilk. Kocaeli
Üniversitesi Hastanesi'nde devam etti.
Şimdi İstanbul'da 3'üncü ve
son ayağındayız" açık-
lamalarında bu-
lundu I SAYFA 10
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Silivri Belediyesi temmuz ayı ilk
oturumunda gözler Gümüşyaka

Mahallesi'nde mezbaha alanı olarak ay-
rılan 7 bin 800 metrekare arsaya çev-
rildi. İBB Meclisi'nde, Silivri Ak Parti,
CHP ve MHP  meclis üyelerinin de evet
oyuyla mezbaha olarak ayrılan alan,
İETT'ye cep otogarı yapılması için tah-
sis edildi. İlgili gündem maddesi Büyük-
şehir Belediye Meclisi'nde görüşülürken

bir açılış nedeniyle meclise gidemedi-
ğini, böyle bir kararın ancak ilçe beledi-
yesine danışılarak alınabileceğini
söyleyen Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz karara sert tepki gösterdi. “Hani 16
milyoun başkanıydı? Hani İstanbul'u
birlikte yönetecektik?” sözleriyle İma-
moğlu'nu eleştiren Yılmaz, meclis üye-
lerine de “Ben sizlerden bir çıkış
beklerdim” siteminde bulundu.  
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HANİ 16 MİLYONUN BAŞKANIYDI?

CHP Gurup Başkanvekili Melih
Yıldız ise kararın Yılmaz'ın

gurup başkanvekilliğini yaptığı
MHP ve aryıca AK Parti'li üyelerin
de evet oyuyla meclisten geçtiğini
hatırlattı. Yıldız, “Arkadaşlarınız
neden itiraz etmedi?” diye sordu.
CHP'li Yıldız, “Haklı değilsiniz.
Gündem size gönderiliyor. Madem
itirazınız vardı meclis üyesi arka-

daşlarınız kalkıp ret verebilirdi. Karar oy
birliği ile geçti. Söyledikleriniz nafile. Bu

doğru bir anlayış değil. Arsa kim-
seye satılmadı. Kimseye verilmedi.
İETT Ankara Belediysi'nin mi?
Demokrat kararın neresi yanlış?
Kendinizle çelişiyorsunuz” diye ko-
nuştu. CHP'li Süheyl Kırkıcı da gu-
ruplar arasında iletişimin zayıf
olduğunu vurguladı. I SAYFA 9
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DEMOKRAT KARARIN NERESİ YANLIŞ?

İBB Meclisi’nden oy birliği ile geçen kararla Gümüş-
yaka Mahallesi'ndeki mezbaha arazisi İETT garajı ya-
pıldı. Belediye Başkanı Yılmaz “Haberim yoktu” dedi
ve “Kimse bize danışmadı. Öyle yağma yok” eleştiri-
sinde bulundu. Meclis üyelerine de sitem eden 
Yılmaz, “Sizlerden de bir çıkış beklerdim” dedi. CHP'li
Melih Yıldız ise “Haklı değilsiniz. Gündem size gön-
deriliyor. Madem itirazınız vardı meclis üyesi arkadaş-
larınız kalkıp ret verebilirdi” diye Yılmaz'a çıkıştı

MÜGE CESUR
ÖZMEN

HABER
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Karara hukuki yollardan itiraz edeceklerini belirten
Volkan Yılmaz, “Bu konu üzerinde uzlaşı sağlamazsak
orası tekrar mezbahaya dönecek. Ben yaptım oldu
meclisten geçti demekle olmuyor bu işler. Bir çözüm su-
narlarsa müsaade edeceğiz ama etmezlerse orası mez-
baha arazisi olarak kalacak” ifadelerini kullandı. 
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IBB’DE EVET
SILIVRI’DE RET

YEMİN EDİP İMZA ATMALI

Muharrem İnce

MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

8 bin 570 denetim
18 milyon ceza!

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum Marmara De-

nizi'nde yürütülen müsilaj çalışma-
larıyla ilgili olarak, "8 bin 570
denetim gerçekleştirildi, tüm Mar-
mara bölgesinde. 140 tesise yakla-
şık 18 milyon lira idari para cezası
uyguladık" dedi. Kurum, "Marma-
ra'mız 26 gün öncesinden daha iyi

olduğunu gözle
de görebilir hale
geldik. Müsilaj
Marmara Deni-
zi'nin orta bölge-
sinde değil daha
çok kıyı bölgele-
rinde varlık gös-
teriyor" ifadelerini
kullandı. I SAYFA 4
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Murat Kurum

DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLEDİ

Türk adaleti 
gereğini yapar

Büyükçekmece Beledidye
Başkanı Hasan Akgün, 15

Temmuz hain darbe girişimini la-
netleyerek, "Yapanlar tek tek ceza-
landırılıyor ama bitmedi. Devamı,

en başı var. Türk
adaleti gereğini
yapacaktır. Türki-
ye’yi parçala-
maya çalışan
hainler hiçbir
zaman uyumaya-
caktır. Biz de asla
uyanıklığımızdan
vazgeçmeyeceğiz"
dedi. I SAYFA 10
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Hasan Akgün

60 SAYFALIK SORU

Tosuncuk için 
artık hesap vakti

İki gündür İstanbul Emniyet
Müdürlüğü’nün Vatan Cad-

desi’ndeki yerleşkesinde tutulan
'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Ay-
dın’ın sorgusuna başlandığı öğre-
nildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin Aydın’ın ge-
tirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakı in-
celeyip müfettiş
raporları ile karşı-
laştırdığı kayde-
dildi. Evrakların
karşılaştırılması-
nın tamamlandığı
ve yaklaşık 60
sayfadan oluşan
soru hazırlandığı
ifade edildi.
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Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun üzerindeki kitabe düşme noktasına geldi. 
Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Bu kitabe acil şekilde koruma altına alınmkalı" dedi

25 METRE YÜKSEKLİĞİNDE 96 BURÇ BULUNUYOR

Yerli turiste 60 lira

Kültür ve Turizm Bakanlı-
ğı'na bağlanan Galata Ku-

lesi'ne giriş ücreti 30 liradan 100
liraya yükseltildi. Ancak 'Müze
Kart' alınırsa giriş ücreti 60 liraya
düşüyor. İstanbul İl Kültür ve Tu-
rizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz,
"Normal vatandaşın kullandığı
'Müze Kart' 60 lira. Bu kartı alan
vatandaşımız 1 yılda birden fazla
Galata Kulesi'ni ziyaret edebiliyor.
Daha önce sadece 1 sefere 30 lira
veriyordu" ifadelerini kullandı.
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Melih Yıldız



MedipolÜniversitesi Çamlıca Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr.
Öğretim Üyesi Murat Cömert, “Anne sütü

de bebeğinizin gelişimi için gerekli olan tüm besin
öğelerini içermektedir. Her annenin en büyük hedefi
ilk altı ay bebeğini sadece anne sütüyle besleyebil-
mektir. Annenin bebeğini emzirmesinin hem anneye
hem bebeğine çok büyük faydaları olmaktadır” diye
konuştu

Bebek için faydaları

Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert, anne sütünün be-
beğe faydalarını şöyle açıkladı:“Öncelikle anne sütü
her zaman hazırdır. Isı derecesi bebeğiniz için en
uygun sıcaklıktadır. İkinci olarak ise ilk gelen anne sü-
tüne kolostrum denmektedir. Bebeğinizin ilk aşısı bu
kolostrum dediğimiz süttür. Bu süt bebeğinizin bağı-
şıklığını güçlendirip onu enfeksiyonlara karşı korur.
Üçüncüsü, bebeğinizi emzirmeniz onu rahatlatır, gev-
şetir, gaz sancılarını azaltır daha çabuk uykuya dal-
masını sağlar. Dördüncü olarak ise anne sütünün
içeriği besleyicilik açısından en ideal besindir.”

Mikroplara karşı korur

Beşinci faydanın anne sütüyle beslenme bebeğinizde
orta kulak enfeksiyonu gelişme ihtimalini önemli de-
recede azaltması olduğunu belirten Dr. Cömert,
“İçerdiği koruyucular sayesinde bebeğinizi mikrop-
lara karşı koruma özelliğine sahiptir. Toplamda anne
sütüyle beslenme süresi arttıkça erişkin yaşta IQ se-
viyelerinin daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir.
Emzirme bebeğinizin ileriki yaşlarda ve erişkinlik ça-
ğında aşırı kilolu veya obez olma riskini azaltacaktır.
Emzirme ileriki yaşlarda gelişebilecek tip2 diyabet
riskini azaltacaktır. Bebekler anne sütü sayesinde
ishal, zatüre gibi bulaşıcı hastalıklara ve alerjik has-
talıklara daha az yakalanıp, daha sağlıklı büyüyecek-
lerdir” dedi.

Anneye faydaları

Emzirmenin anneye olan faydalarını anlatan Dr.
Öğretim Üyesi Murat Cömert şunları söyledi:“Em-
zirme anne-bebek arasında bir bağ kurulmasına yar-
dımcı olur ve doğum sonrası anne depresyonunu
azaltır. Emzirme sırasında salgılanan hormonlar sa-
yesinde anne daha çok rahatlar ve kendini iyi hisse-
dip uyku problemleri azalır. Emziren anneler eski
kilolarına daha kolay dönerler. Toplam emzirme sü-
resi arttıkça meme ve over kanseri riski azalmaktadır.
Yapılan çalışmaların tümü anne sütünün bebekler
için ne kadar kıymetli olduğunu göstermiştir. Sağlıklı
toplumların temelleri anne-bebek bağlanmasının
güçlü olduğu emzirme ile atılmaktadır. İlk 6 ay sa-
dece anne sütü beslenme bebeğinize vereceğiniz en
büyük miras olacaktır."  DHA
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K ilo vermek isteyip başaramı-
yorsanız ya da en kolay şekilde
fazlalıklarınızdan kurtulmayı

hedefliyorsanız bu haber tam size
göre. Beslenme Uzmanı ve Diyetisyen
Melis Ece Sabri, diyetlerinizi daha
sağlıklı ve etkileyici hale getirebilecek
15 maddeyi paylaştı.

Yeme hızınızı Yavaşlatın
İştahımız, ne kadar yediğimiz ve ne
zaman doyacağımız hormonlarımız
tarafından kontrol edilir ve bu hor-
monlar aç, tok oluşumuzu beynimize
bildirir. Bununla birlikte beynimizin bu
sinyali alması 20 dakika kadar sürer.
Bu nedenle daha yavaş yemek, beyni-
nize tok olduğunuzu algılaması için
gereken zamanı verir. Yapılan araştır-
malar hızlı yiyenlerin obez olma riski-
nin yavaş yiyenlere oranla %115 daha
fazla olduğunu ve yavaş yemenin ka-
lori alımını azaltabileceğini 
göstermektedir.

Rafine edilmemiş tam 
tahıl gRubunu seçin
Pek çok sağlık sorunuyla bağlantılı
olan rafine edilmiş tahılların aksine,
tam tahıllar, tip 2 diyabet, kalp hasta-
lığı ve kanser riskinin azalması da
dahil olmak üzere vücudumuza destek
bir içeriğe sahiptir. Ayrıca tam tahıl
grubu lif, B vitaminleri, çinko, demir,
magnezyum ve manganez gibi çeşitli
minerallerin de iyi bir kaynağıdır.

YoğuRdu diYetinize ekleYin
Hem iyi bir protein hem de iyi bir pro-
biyotik kaynağı olan yoğurt, içeriğin-
deki kalsiyum ile yemeklerle beraber
alınan yağın bir kısmının sindirilme-
den vücuttan atılmasına da destek
olur. Tok tutucu, bağırsak florası dü-
zenleyici özelliklerini de düşünürsek
her gün 1 veya 2 kase yoğurdu mut-
laka diyetimize eklemeliyiz.

alışveRiş listesi hazıRlamadan
maRkete gitmeYin
Markete giderken veya telefonunuzdan
sipariş verirken 2 önemli kural; önceden
liste hazırlamak ve aç karın ile alışveriş
yapmamaktır. İhtiyacınız dışında alınan
ürünler genellikle sağlıksız seçenekler ol-
makla beraber eve girdikten sonra size
fazla kalori alımı olarak dönecektir. Hem
bütçeniz hem de sağlığınız için bu kural
belki de  diyetinizin en önemli kuralı ola-
bilir.

kahvaltılaRın olmazsa olmazı YumuRta
Yüksek kaliteli protein ve vücudumuz
için esansiyel - vazgeçilmez bir besin
öğesi olan kolinin en iyi kaynağı olan yu-
murta uzun süre tok tutucu olması ile de
diyetlerin en önemli besinidir. Yapılan
bir araştırma sabahları güne yumurta ile
başlayanların sonraki 36 saatte besin alı-
mının daha az olduğunu göstermektedir.

PRotein alımınızı aRtıRın
Karbonhidrat, yağ ve protein olarak sı-
nıflandırdığımız makro besin öğelerinin
en doyurucu olanı proteinlerdir. Daha
çok acıktığınızı düşündüğünüz öğünlere
proteinli besinleri eklemek daha uzun
tok kalmanızı sağlayacak ve sağlıksız
atıştırmalar yapmanızın önüne geçecek-
tir. İyi protein kaynakları olarak süt
ürünleri, fındık, fıstık ezmesi, yumurta,
fasulye , az yağlı et, hindi grubunu öğün
ve ara öğünlerinizde kullanabilirsiniz.

YeteRli su tüketmeYe özen gösteRin
Yeterli su tüketimi sağlığımız için ol-
dukça önemlidir.  Birçok çalışma, suyun 
kilo vermeye yardımcı olabileceğini ve
hatta günlük yaktığınız kalori miktarını
biraz artırabileceğini

göstermektedir. Araştırmalar ayrıca, ye-
meklerden önce su içmenin orta yaşlı ve
yaşlı erişkinlerde bir sonraki öğünde iş-
tahı ve kalori alımını azaltabileceğini
göstermektedir. Su tüketiminin faydası
konusunda bir diğer önemli nokta diğer
içecekler yerine su içmektir. Şekerli içe-
ceklerin yerine su ve maden suyu tüket-
mek, şeker ve kalori alımınızı büyük
ölçüde azaltarak kilo vermenize yar-
dımcı olacaktır.  Çoğunlukla su içenle-
rin, diğer içecekleri içenlere göre günde
ortalama 200 kalori daha az tükettiği bi-
linmektedir.

doğRu PişiRme YöntemleRini
teRcih edin
Yemeklerinizi hazırlama ve pişirme şek-
liniz alacağınız kaloriyi doğrudan etkile-
yecektir. Fırında pişirme, buğulama,
buharda pişirme, ızgara, az zeytinya-
ğında soteleme gibi yöntemler gereksiz
kalori almanıza engel olurken bol yağda
kızartmalar yemeklerin kalorisini fazla-
sıyla artıracak ve kızartma sırasında
oluşan toksik bileşenler ile sağlığınıza
zarar verecektir.

RestoRan teRcihleRinizi değiştiRin
Fast-food restoranları yerine et, köfte,
tavuk, balık gruplarını ızgara yaparak
sunan restoranları tercih etmek dışarıda
da olsanız sağlıklı beslenme düzeninizi
bozmadan ilerlemenizi sağlayacaktır.
Türk mutfağı servis eden restoranlar
gerek pişirme yöntemi olarak genellikle
ızgara tercih etmesi gerekse közlenmiş
biber, patlıcan, çeşitli salatalar gibi yan
ürünlerle et yemeklerini desteklediği için
sağlıklı sınıfta yer almaktadır. 

Patates kızaRtması olmadan 
YaPamaYanlaRdansanız
Doyurucu ve lezzetli olması ile birçok
yemekte kullanılan patatesi fırında pişir-
diğinizde 100 gramından alacağınız ka-
lori sadece 94 kalori iken, aynı miktarda
patates kızartması size 3 kat fazla kalori
yani 320 kalori olarak dönecektir.
Ayrıca patatesi kızarttığınızda aldehitler
ve trans yağ gibi zararlı bileşenleri de
beraberinde tüketmiş olursunuz. Pata-
tesi fırında pişirme veya haşlanmış pa-

tates şeklinde tükettiğiniz zaman hem
bu zararlı bileşenlerden kaçınmış hem
de kalorisi az bir şekilde patatesten fay-
dalanmış olursunuz.

öğünleRe YeşillikleR ile başlaYın
Sofraya oturduğunuz ve en aç olduğu-
nuz ilk an yemeğinize salata ve yeşillikler
ile başlarsanız sonrasında tüketeceğiniz
karbonhidratlı besinlerin kan dolaşımına
emilme hızı yavaşlayacaktır. Ayrıca yeşil-
likler sıfıra yakın kalori içerdiklerinden
öğünde tüketeceğiniz toplam kalorinin
de azalmasını sağlayacaktır.

meYveleRin suYunu içmek YeRine
kendisini tüketin

Meyvelerin içerdiği lif oranı yüksek
olduğundan, şekerleri genellikle çok
yavaş sindirilir ve kan şekeri seviyele-
rinde büyük artışlara neden olmaz.
Ancak aynı durum meyve suları için ge-
çerli değildir.

Çoğu meyve suyu, gerçek meyveden
bile yapılmaz, sadece meyve aroması ve
şeker içerirler. Hatta neredeyse gazlı ve şe-
kerli bir meşrubat kadar şeker içerebilirler.

Gerçek sıkma meyve suları bile  mey-
velerin sağladığı lif ve çiğneme direncin-
den yoksundur. Bu sebep ile meyve
suyunun kan şekeri seviyenizi hızlı yüksel-
tir.  Ayrıca bir oturuşta çok daha fazla
meyve tüketmeyi kolaylaştırsa da vitamin
kaybı, lif alamama gibi sebeplerle sağlığa
destek konusunda eksik kalacaktır. 

Dışarıdan yemeyi azaltıp ev yemekle-
rine daha çok yer verin

Yemeğinizi evde kendiniz pişirdiği-
nizde içeriğinde neler olduğunu bilecek
ve dışarıdaki besinler ile aldığınız gizli,
sağlıksız kalorilerden de kaçınmış ola-
caksınız. Dışarıda tükettiğiniz veya dışa-
rıdan sipariş verdiğiniz salatalarda bile
daha lezzetli olması açısından eklenen
mayonez, yağlı soslar, mısır gibi besinler
hafif geçirmeyi planladığınız öğününü-
zün kalorisini gereksizce artıracaktır. Et,
tavuk grubu besinlerde ise tuz, sos, ba-
harat yoğunluğu fazla olabileceğinden
ertesi gün sizde şişkinlik hissi ve ödem
yaratacaktır. 

Araştırmalar evlerinde düzenli yemek
pişiren ebeveynlerin çocuklarında obe-
zite görülme olasılığının daha az oldu-
ğunu göstermektedir.

BEBEK İÇİN 
DOĞAL AŞI

15 ADIMDA 
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Yaz mevsiminin başlamasıyla beraber ince giysilere geçme, planlanan tatiller derken evde kalınan dönemde
alınan kilolarla vedalaşma zamanı geldi. Yaza tam fit girilemese de en azından yaz aylarında kilo almamak,
biraz da vererek yazdan daha sağlıklı çıkmak için size diyetinize destek 15 ipucu haberimizde yer alıyor

Diyet ürünlerden uzak durun!
Genellikle yağsız, düşük yağlı, yağı
azaltılmış olarak etiketlenen diyet
ürünleri yağdan kaybettikleri lezzeti
telafi etmek için şeker ve karbon-
hidrat ile tamamlarlar. Diyet ürün
tüketip az kalori almayı beklerken ak-
sine daha kalorili ve basit karbon-
hidratlardan zengin bir ürün tüketmiş
olursunuz. Her üründe olduğu gibi
bu tip ürünleri alırken mutlaka besin
içeriğini okumalı, doğal meyve, sebze
ve tam tahıl, yulaf ezmesi gibi ürünler
dışında katkılar içeren ürünleri de
tüketmemeye çalışmalısınız. 

Yemeklerinizi daha küçük 
tabaklar ile yiyin
Araştırmalar insanların daha büyük
tabakta yemek yedikleri zaman tüke-
timlerinin %30 oranında arttığını
göstermektedir. Büyük tabakta fazla
besin tüketip bir de bunun farkına
varmadığınızda ise sonraki öğünde
de kısıtlamaya gitmeyeceğiniz için
telafi etme oranınız azalmaktadır

BURAK ZİHNİ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı
Dr. Öğretim Üyesi Murat Cömert,
anne sütünün bebeğe 10, anneye ise
5 önemli faydasını anlattı. Cömert,
"Öncelikle anne sütü her zaman
hazırdır. Isı derecesi bebeğiniz için en
uygun sıcaklıktadır. İkinci olarak ise
ilk gelen anne sütüne kolostrum den-
mektedir. Bebeğinizin ilk aşısı bu
kolostrum dediğimiz süttür" dedi

Yeniden doğmuş gibiyim!
İstanbul’da yaşayan 63 yaşındaki Adnan 

Elver kalın bağırsak ve karaciğerinde bulu-
nan ileri evredeki 8 tümörün tek operasyonda
alınmasıyla sağlığına kavuştu. Elver, “Yeniden

doğmuş gibiyim. Ayağa kalktım ve kendimi
çok iyi hissediyorum" dedi. 

Yaklaşık 6 ay önce rutin kan tahlili sırasında “CRP”
değerleri yüksek çıkan Adnan Elver’e yapılan ayrıntılı in-
celemeler sonucu 4. evre kalın bağırsak kanseri tanısı
kondu. Hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen böyle bir ta-
nıyla karşılaştıklarında tüm aile olarak çok büyük şok ya-
şadıklarını söyleyen Adnan Elver, duygularını şöyle ifade
etti:“Bana vücudumda 3’ü çok büyük olan 8 tümör ol-
duğu söylendi. Bu durumu öğrendiğimde ölümün soğuk
nefesini hissettim. Ama hemen toparlandım. ‘Güçlü bir
adamım ben bu hastalığa pabuç bırakmam’ diyerek so-
nuna kadar mücadele etmeye karar verdim.” Tek bir
ameliyatla tümörlerden tamamen kurtulmanın çok
büyük rahatlama sağladığını söyleyen Adnan Elver,

“Yaklaşık yedi saat süren operasyon sonrasında 63 ya-
şımda yeniden doğdum diyebilirim. Ayağa kalktım ve
kendimi çok iyi hissediyorum. Bu süreçte yanınızda sizi
destekleyen, araştıran bilgi veren birileri olunca işler daha
da kolaylaşıyor. Ben her anlamda oğlumun çok büyük
desteğini gördüm” ifadelerini kullandı.

Dört tümörle karşılaştık 

Adnan Elver’in tedavi sürecini gerçek-
leştiren Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu
Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
Prof. Dr. Cüneyt Kayaalp, Genellikle
kalın bağırsak tümörlerinin karaciğere

yayıldığı durumlarda birden fazla ameliyat gerektiğine
dikkati çekerek  “Yeterli bir ekip ve tecrübeyle ameliyatı
aynı anda yapmak mümkün'dedi. Dördüncü evre kalın
bağırsak tümörlerinde artık uzun dönem yaşama şansı-
nın mümkün olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kayaalp,
"Bugün hem kemoterapi hem de cerrahi anlamda yaşa-

nan gelişmelerle birlikte kombine tedavi
sayesinde tedavi iyileşme başarısında
önemli katkı sağladı. Bu sayede hastaları-
mızın uzun dönem yaşam şansı kat kat
arttı ki bundan 15 yıl önce böyle bir şansı-
mız yoktu. Dolayısıyla hastalarımız hiçbir
zaman umutlarını kaybetmemeli" dedi.
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KadıKöy'de evlendirme dairesi çevre-
sinde araçlarını park etmek isteyen sürü-
cülerden para isteyen değnekçi

yakalanarak polis merkezine getirildi. Trafik Denet-
leme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği
Kadıköy'de değnekçilere yönelik denetim yaptı. Ya-
pılan çalışmalarda, Fahrettin Kerim Gökay Cad-
desi Kadıköy Evlendirme Dairesi önünde cadde ve
sokaklara park eden araçlardan ücret talep ettiği
tespit edilen, Tabip D. isimli şüpheli yakalandı.
Şüpheli, 'Karayolu üzeri park yerindeki araçlardan
park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tara-
fından işletme izni verilmediği halde park ücreti
almak veya almaya teşebbüs etmek' suçundan
işlem yapılmak üzere Kadıköy Hasanpaşa Polis
Merkezi Amirliğine getirildi. DHA

KüçüKçeKmece Cennet Ma-
hallesi metrobüs durağında iki
metrobüs kaza yaptı. Seferleri

bir süre aksatan kazada 25 kişi hafif şe-
kilde yaralandı. Kaza sün sabah saat
08.00 sıralarında Küçükçekmece Cennet

Mahallesi metrobüs durağında mey-
dana geldi. Edinilen bilgiye göre du-
rakta yolcu indirmek için duran
metrobüse, Zincirlikuyu istikametine
giden metrobüs arkadan çarptı. Kazada
iki metrobüsün şoförü dahil 25 kişi hafif

şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine çok sayıda ambulans ve polis ekibi
sevk edildi. Kaza yapan metrobüsler ne-
deniyle çift taraflı seferler tek yönden
yapıldığı için her iki yönde de uzun met-
robüs kuyrukları oluştu.

Ekmek aldım
ben yakmadım 
Bakırköy'de 2 ay önce İBB'ye ait Halk Ekmek büfesini yaktığı iddia edilen
tutuklu sanık Ali Yıldız meydana gelen olayda zararı karşılamak istediğini
belirterek, "Büfeden iki tane ekmek, bir tane su aldım. Ben ayrıldıktan
yaklaşık 6 dakika sonra yangın çıkmış ama büfeyi ben yakmadım" dedi

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mah-
kemesi'nde görülen duruşmaya
tutuklu sanık Ali Yıldız duruş-

maya SEGBİS ile katılırken, müşteki Mit-
hat Ali Yanbeyi ve taraf avukatları
duruşma salonunda hazır bulundu. Sanık
Ali Yıldız duruşmadaki savunmasında,
"Olay günü 17 günlük sokağa çıkma ya-
sağı vardı, bundan dolayı evime polisler
ceza yazmasın diye gidemedim. Bakırköy
İncirli Metrosu'nun önünde bulunan
banklar vardı. Ben de sabah saat 05:00'e
kadar yasağın bitmesini burada bekliyor-
dum. Yaklaşık 3 - 4 saat burada kaldım,
saat 02:30 - 03:00 sıralarında büfenin
oraya ekmek kamyonu geldi ve büfeye ka-
salarla ekmek bıraktılar. Onlar gittikten
yaklaşık 3 - 5 dakika sonra ben de büfenin
kapısı çekmek suretiyle açarak içeriye gir-
dim. İçeriden 2 tane ekmek ve 1 tane su
aldım, poşete koyup çıktım. Büfenin kapı-
ları kilitliydi ancak ben çekip açmak sure-
tiyle açmıştım. Ben ayrıldıktan yaklaşık 6
dakika sonra yangın çıkmış ama benim bu
yangın ile hiçbir ilgim yoktur. Büfeyi ben
yakmadım, ayrıca büfenin içerisinde kır-
mızı bir mont vardı, onu da üzerime giyip
çıktım. Olayla alakalı pişmanım. Almış ol-
duğum iki ekmek, bir su ve montun para-
sını ödemek istiyorum. Çıkan yangın ile
alakalı da zarar ne ise onu da gidermek is-
terim. Bu olayı nasıl gerçekleştirdiğimi bil-
miyorum, olaydan dolayı ailem ile aram
açıldı. Ben yurtlarda büyüdüm, bunu yap-
mam söz konusu değildir, yapmadığım

halde zararı karşılamak istediğimi beyan
ettim. Ayrıca, üzerimde çakmak ya da
benzeri yakıcı bir şey yoktu, olaydan do-
layı mağdurum" diye konuştu. 

İki tane kilit vardı

Ekmek büfesinin işletmecisi müşteki Mit-
hat Ali Yanbeyi, "Büfenin kapısında iki
tane kilit vardır. Bu nedenle sanığın çeke-
rek açması mümkün değildir. Olaydan
önce saat 19:00 - 19:30 gibi büfeyi kilitle-
yip kapatmıştım. Büfenin anahtarları iki
tane tedarikçimizde bulunur, bu tedarikçi-
ler biri İstanbul Halk Ekmek'in (İHE)
kendi ekmek dağıtım personelidir. Bu te-
darikçiler saat 01:00 - 02:00 sıralarında
büfeye gelip ekmek bırakırlar, daha sonra
da kapıyı kilitleyip oradan ayrılırlar. Olay
günü saat 03:00 sıralarında orada bulu-
nan esnaflar beni arayarak büfemin yandı-
ğını söylediler. Yaklaşık 15- 20 bin TL
zararımız vardır, zararımızın giderilmesini
istiyoruz, sanıktan şikayetçiyim" diye ko-
nuştu. 

Duruşma ertelendi

Cumhuriyet Savcısı sanığa yasağın bitme-
mesine rağmen  2 - 3 saat bekledikten
sonra neden olay yerinden ayrıldığını
sordu. Sanık Ali Yıldız da "Ekmek ve su
aldıktan sonra büfenin kapısı açık kalmıştı.
Ayrıca saat 04:00 olduğu için insanların
işe gittiklerini de gördüm. Beni büfenin
orada görmelerinden korktuğum için köp-
rüden karşı tarafa geçip taksi ile Bağcılar'a

gittim" şeklinde cevap verdi. Mahkeme he-
yeti, sanığın tutukluluk halinin devamına,
sanığın zararı ödeyerek buna ilişkin mak-
buz sunması yönünde bir sonraki celseye
kadar süre verilmesine karar verdi. Du-
ruşma ertelendi. DHA

Değnekçi 
yakalandı

avcılar'da düzenlenen uyuşturucu
operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken,
evde 5 kilogram esrar, çelik yelek, sahte

sürücü belgesi ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildik-
leri adliyede tutuklandı. Avcılar Emniyet Müdür-
lüğü ekipleri, önceki gün uyuşturucu madde
ticareti yaptığı tespit edilen H.C. ve S.M.’nin otur-
duğu Denizköşkler Mahallesi'ndeki evlerine ope-
rasyon düzenlendi. İki şüpheli gözaltına alınırken,
evde ise 5 kilo 192 gram esrar, sahte sürücü bel-
gesi, 5 kalaşnikof fişeği, 9x19mm çapında 36 fişek,
çelik yelek ve 3 cep telefonu ele geçirildi. Mahke-
meye dün sevk edilen iki şüpheli tutuklandı. Ope-
rasyon anları kameraya yansıdı. DHA

Esrar operasyonu

tuzla'da sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.
Kazada beton mikserinin şoförü yara-

landı. Kaza, Fatih Mahallesi İstanbul Park Bulvarı
Yonca Sapağında saat 10.15 sıralarında meydana
geldi. İddiaya göre, Mehmet Sağ (30) yönetimdeki
34 FF 6881 plakalı beton mikseriyle sapağını dö-
nerken devrildi. Devrilmesiyle beton yüklü mikserin
şöfür mahallindeki Sağ kendi imkanlarıyla araçtan
çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jan-
darma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan
çıkan sürücü Sağ'ı ilk müdahalenin ardından am-
bulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve
Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ve jan-
darma ekipleri kaza yerinde incelemeler yaptı.
Beton mikseri olay yerine getirilen vincin bir saatlik
çalışması sonucu kaldırıldı.

Mikser devrildi

DURAKTA METROBÜS KAZASI

K aza saat 10.30 sıralarında Bah-
çelievler Mahmutbey Cadde-
si'nde meydana geldi. 34 UB

3826 plakalı otomobilin ismi öğrenileme-
yen sürücüsü park halindeyken önce geri
manevra yaptı. Daha sonra da bir anda
kaldırıma çıkan sürücüsü bir süre kaldı-
rımda ilerledikten sonra aydınlatma dire-
ğine çarparak durabildi. O sırada
kaldırımda bulunanlar üzerlerine gelen
otomobili görünce kaçıştı. Kaza sonrası

hafif yaralanan sürücü ambulansla has-
taneye kaldırıldı. Elektrik ekipleri de
hasar gören aydınlatma direğini yıkılma
ihtimaline karşı yerinden tamamen söktü.

Kaza anı kamerada

Kaza anı caddedeki bir mobilya mağaza-
sının güvenlik kamerası tarafından kay-
dedildi. Görüntülerde park halindeki
otomobilin önce geriye daha sonrada
kaldırıma çıkarak elektrik direğine vur-

duğu anlar görülüyor. Kaldırımda oto-
mobilin sağa sola doğru gittiğini gören
bazı yayalarda kaçışıyor. Mahmutbey
Caddesi'nde esnaf olan Ahmet Yiğit,
“İçeride oturuyorduk, bir bayanın içeri
girdiğini gördük. Dışarıdan bayağı bir ses
geldi. Çatı uçmuş gibi hissettik. Çıktık
baktık, araba kaldırımdan geliyor. Al-
lah'tan yayalara bir şey olmadı. Faciadan
dönülmüş oldu." açıklamalarında 
bulundu. DHA

Fatihte yasa
dışı olarak kargo
şirketi aracılı-

ğıyla Türkiye'ye uyuştu-
rucu madde getirdiği
belirlenen yabancı uyruklu
şüphelinin evine baskın
düzenlendi. Baskında 11
kilogram eroin ve hassas
terazi ele geçirilirken, şüp-
heli çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Şüphelinin
evindeki yatak bazasında
ele geçirilen uyuşturucular
da kameraya yansıdı. İs-
tanbul İl Jandarma Ko-
mutanlığı ekipleri, Fatih'te
yabancı ülkelere kargo ta-
şımacılığı yapılan firmada
çalışan kişi tarafından pi-
yasaya uyuşturucu madde
satışı yaptığı yönünde bil-
giye ulaştı. Harekete geçen
ekipler, Fatih bölgesinden
yurt dışına kargo taşımacı-
lığı yapan firmaları mercek
altına alarak teknik ve fi-
ziki olarak takip başlattı.
Jandarma ekipleri, yurt dı-
şına kargo taşımacılığı
yapan bir firmada çalışan
yabancı uyruklu T.S.'nin
yasa dışı olarak kargo şir-
keti aracılığıyla Türkiye'ye
uyuşturucu madde getirdi-
ğini belirledi. Jandarma
ekipleri, şüpheli T.S.'nin
Fatih'teki ikamet adresine
baskın düzenledi. Bas-
kında 11 kilogram eroin ve
hassas terazi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli
T.S. jandarmadaki işlemle-
rinin ardından sevk edil-
diği adliyede tutuklanarak
cezaevine konuldu. 

11 kilo
eroin ele
geçirildi 

Küçükçekmece Cennet Mahallesi durağında metrobüs kazası meydana geldi. Bir metrobüsün 
durakta bekleyen metrobüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı

FACIANIN ESIGINDEN 
DONULDU!

Bahçelievler'de bir sürücü otomobili ile kaldırımda bir
süre ilerledikten sonra aydınlatma direğine çarparak
durdu. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada
kaldırımdaki yayalar ezilmekten son anda kurtuldu



Ç evre ve Şehircilik Bakanı Murat
Kurum, Beykoz Belediyesi'nde
"Beykoz'daki sorunlar ve mülki-

yet" konularına ilişkin gerçekleştirilen
toplantıya katıldı. Beykoz Belediye Baş-
kanı Murat Aydın tarafından karışlanan
Kurum, toplantının ardından basın
mensuplarına yaptığı açıklamada "Mül-
kiyet problemlerine ilişkin daha önce
adımlarımızı atmış ve tapuların teslimle-
rini yapmıştık. Şimdi de tüm Beykoz ge-
neline ilişkin imar planı çalışmalarını
buradaki doğal dokuyu koruyarak. Ko-
runması gereken alanları, tarihi yapıları-
mızı gün yüzüne çıkaracak çalışmaları
atarak büyük bir hassasiyetle 
yürütüyoruz" dedi.

Doğal sit alanımız var

Bakan Kurum, "Beykoz'umuz için İstan-
bul'umuz için çok önemli bir alanımız
var, Beykoz Çayırı'mız. Burada hemen
hemen tüm İstanbulluların hatıraları
var. Burada doğal sit alanımız var. Ko-
runması gereken tescilli ağaçlarımız, tes-
cilli yapılarımız var. Aslına uygun tescilli
yapıların ve ağaçların korunduğu, Bey-
koz Çayırı'nın korunduğu, herkesin hatı-
ralarının yeniden canlanabileceği çok
önemli bir düzenlemeyi Beykoz'umuza,
İstanbul'umuza kazandırıyor olacağız.
Buradaki yeşil alan miktarını arttırıyo-
ruz. 80 bin metrekarelik alanı 100 bin
metrekareye çıkararak bütün İstanbul'a
hizmet edecek çok önemli bir düzenle-
meyi Beykoz Millet Bahçesi'ni, İstan-
bul'umuza Beykoz Çayırı'nda
kazandırıyor olacağız. Buranın ismini
Beykoz Çayırı Millet Bahçesi olarak dü-
şünüyoruz" diye konuştu. Bakan
Kurum, millet bahçesi için ekim ayında
ihale sürecinin olacağını önümüzdeki
yılda hizmete gireceğini sözlerine ekledi. 

Müsilaj kıyı bölgelerde

Açıklanan 22 maddelik müsilaj eylem
plan çerçevesinde çalışmaları yürüttük-
lerini söyleyen Bakan Kurum, "Bu çerçe-
vede 26. günümüzü geride bıraktık.
Tüm Marmara'da 7 ilimizde müsilajla
ilgili çalışmalarımızı kararlılıkla sürdür-
meye devam ediyoruz. Marmara'mız bu
26 gün öncesinden daha iyi olduğunu
gözle de görebilir hale geldik. Bir hususu
belirtmek isterim ki son 3 haftalık bilim-
sel veriler doğrultusunda şunu gördük.
Müsilaj Marmara Denizi'nin orta bölge-
sinde değil daha çok kıyı bölgelerinde
varlık gösteriyor. Bu durumda kıyı böl-
gelerinde yapmış olduğumuz temizliğin
ne kadar önemli olduğunu da gün yü-
züne çıkarmaktadır" ifadelerini kullandı.

Balıkçılarda dahil oldu

Oksijen verilen noktalarla ilgili de çalış-
maları da tüm Marmara'ya yayacakla-
rını dile getiren Bakan Kurum, Pendik
bölgesinde oksijen seviyesinin arttığını
söyleyerek, "Temizlik çalışmalarına ba-
lıkçılarımızı da dahil ettik. İstanbul'da 7
balıkçı barınağında 800 metre bariyer ile
birlikte müsilajı deniz kıyısına çekmek
suretiyle balıkçılarımızla birlikte de yine
müsilaj temizliğini yürütüyoruz" dedi.
DHA
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D üşündükçe içim ürperiyor. İnsanlı-
ğımdan utanıyorum. Boğazım
düğüm düğüm yutkunamıyorum.

Adaletsiz düzene, riyaya, adam kayırmacı-
lığa lanetler okuyorum. Yeni hazırlanan
4.yargı paketinde yer alan katalog suçlar içe-
risinde olan çocuğun cinsel istismarında
“kuvvetli suç şüphesi” yerine “somut delil”
aranması koşulu getirilmiş.

Avrupa Konseyinin raporuna göre Türki-
ye'de tecavüzden hüküm giyenlerin sayısı 3
yılda 23 katına çıkmış. Raporun Türkiye bö-
lümünde, tutukluların ve hükümlülerin sayısı-
nın 10 yılda büyük artış gösterdiği de
gözüküyor.

Adalet Bakanlığı ise cezaevlerindeki teca-
vüz hükümlüsü sayısının artışının temelinde,

cezaların uzamasıyla birlikte tecavüz hü-
kümlülerinin daha uzun süre cezaevinde kal-
dığını ve sirkülasyonun azalması nedeniyle
cezaevinde, aynı anda bulunan tecavüz hü-
kümlüsü sayısının arttığı açıklamasını
yapıyor.

Şaka gibi!
Tecavüz hükümlü sayısını düşürmek için

yargılamaya bile gerek duymadan serbest bı-
rakmalarınızın nedeni bu mudur?

Gündemimizde “Elmalı davası” var. İki
sabi, iki çocuk. Ölmüş olsalar arkalarından
melek oldu diyebileceğimiz iki can. Öz annesi
ve üvey babası tarafından tacize, iğrençliğe
zorlanan iki melek. Ve bu melekler cinsel is-
tismara uğramalarını yazarak, çizerek anlat-
malarına rağmen, istismarcılar adalet

tarafından serbest bırakılıyor.
Ah be! ülkemin zavallı adaleti, biz bu ti-

yatroya yabancı değiliz ki…
Ensar Vakfına ait evlerde kalan 9-10 yaş-

larında çok sayıda çocuğa taciz edildiği polis
raporuyla belgelenmedi mi? İktidar oylarının
çoğunluğuyla soruşturma mecliste reddedil-
medi mi? Bakanların girdiği tebrik kuyru-
ğunu unutmadık.

İstanbul Esenyurt’ta eşinin yeğeni tarafın-
dan tacize uğrayan 27 yaşındaki genç kadın;
“ne aileme ne polise ne de yargıya olayı ak-
settirmek istemedim. Çünkü, Türkiye’de ta-

cizciler kollanırken, bana suçluymuşum gibi
davranılır.” diyen yürek burkan sözlerini
unutmadık.

Henüz 13 yaşındayken aralarında kayma-
kamlık yazı işleri müdürü, yüzbaşı, muhtar
ve korucuların da bulunduğu 28 kişinin cin-
sel istismarına maruz kalan kız çocuğunu
unutmadık.

Cinsel istismar edip, sonra da “zaten ba-
kire değildi” indirimi alanları unutmadık.

Tacize uğradığı anda kurban bağırmıyorsa
“rıza göstermiş sayılır” indiriminden fayda-
lananları unutmadık.

Tecavüz ederken yakalanan adam, tecavüz
tamalayamadığı için “yarım kaldı” indirimi
aldıklarını unutmadık.

Taciz edip “ruh sağlığı bozulmadı ra-
poru”yla ceza indirimi alanları unutmadık

Kadın programında, “babam bana cinsel
istismarda bulundu” diyen kızını öldürüp

“babasını kamuoyunda mahcup etti” diye in-
dirim alanları unutmadık.

Ülkemin bütün duvarlarına yazmak istedi-
ğim, acaba insanları bir kere de olsa düşün-
meye gülmeye teşvik edebilir miyim?
dediğim bir cümle var.

Deniz Gezmiş’in idamla yargılanırken sarf
ettigi cümle…

Hakim: “neye gülüyorsun?”
Deniz Gezmiş: “duvarda adalet yazıyor

ona gülüyorum.”
Deniz Gezmiş “adalete” gülümseyeli tam

elli yıl olmuş. Ülkemde değişmeyen yegane
tek şey adil olmayan adalet. Değişmeyen
adalete Deniz Gezmiş edasıyla sadece 
gülüyorum...

Ne güzel demiş Cahit Zarifoğlu;  “Ben bu
çağdan nefret ettim, etimle kemiğimle nefret
ettim.”

Sağlıcakla…

Ben bu çağdan nefret ettim

ÇEVRESEL problemleri azaltmak ve
doğal hayatın sürdürülebilirliğini sağla-
mak için bireysel olarak tüketim alışkan-

lıklarını değiştirmek amacıyla başlatılan Atıksız
Yaşam Hareketi’nin 4 farklı ayağı bulunuyor: ‘Atık-
sız Dükkan’, ‘Mobil Atık Getirme Merkezi’, ‘Atıksız
Yaşam Sokağı’ ve ‘Tek Kullanımlık Plastiklerin Az-
altılması’. Proje kadın kooperatifleri başta olmak
üzere, yerel üreticinin ürünlerinin yer aldığı ve am-
balajsız olarak satıldığı ‘Atıksız Dükkan’ın açılışı ile
ilk adımını 1 yıl önce Dünya Çevre Günü’nde attı
ve ilçede gezici bir mobil atık toplama aracı hiz-
mete başladı. Projenin Atıksız Yaşam Sokağı etabı,
Kadıköy’de pilot uygulama olarak seçilen Asım Us
Sokağı’nda başladı.

Atıksız Yaşam Sokağı

Atıksız yaşam çalışmaları kapsamında pilot uygu-
lama olarak Kadıköy’de Asım Us Sokağı Atıksız
Sokak olarak seçildi. Belediye, Atıksız Yaşam Soka-
ğı’nı içinde bulunan tüm özel yaşam, kamu ve ticari
alanlarda yaşayanların atık yönetim sistemine uy-
ması konusunda bilincin yüksek olduğu sokak ola-
rak tarif ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü’nün geliştirdiği ve uyguladığı proje
kapsamında, öncelikle sokağın sakinleri kapı kapı
ziyaret edildi, atık ayrıştırma kitleri dağıtıldı, soka-
ğın birçok noktasına atık ayrıştırma ve kompost ku-
tuları yerleştirildi ve konunun uzmanları tarafından
bilgilendirme toplantıları yapıldı. Bu toplantılarda
çöpün doğaya zararı anlatılarak, birçok çöpün as-
lında çöp olmadığı, organik atıkların kompost uy-
gulamasıyla gübreye dönüştürülebileceği ve cam
atıkların yeniden kullanılabileceği anlatıldı. Ayrıca
atık piller, bitkisel atık yağlar, tekstil atıkları, elektro-
nik atıklar, atık ilaçlar, tehlikeli atıklar, moloz, mo-
bilya atıkları ve bahçe atıkları gibi atıklar için de
“Ne yapabilirim?” sorusuna cevaplar bulundu.   

Atıksız yaşam 
hareketi sahada
Kadıköy Belediyesi’nin Kadıköy’de atık
oluşumunu en aza indirmeyi hedefleyen
Atıksız Yaşam Hareketi, projenin
amaçları kapsamında sahalara indi

ESENYURT Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü,
Esenyurt’taki bozuk yolları yenilemeye
devam ediyor.  Süleymaniye Mahallesi 774

ve 775. Sokak’ta elektrik ve su alt yapısı ile ilgili sorunlar
yaşanıyordu. Fen İşleri Müdürlüğünün kurumlar ile
yaptığı görüşmelerin ardından 774 ve 775. Sokak’taki
alt yapı işlemleri tamamlandı. Ekipler, söz konusu so-
kaklarda yapılan hazırlık işleminin ardından yolu yeni
asfalt ile kapladı. 774 ve 775. Sokak’ta elektrik kesintisi-
nin sık sık meydana geldiğini, her iki sokakta da geç-
mişte alt yapı çalışmalarının tamamlanmadan asfalt
yapıldığını ifade eden Mahalle Muhtarı Ali Rıza Çınar,
sorunu çözdükleri için Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt’a teşekkür etti. Muhtar Çınar, “Mahallemde
104 adet sokak var, en kısa olmasına rağmen en so-
runlu sokaklar bunlardı. Buradaki hizmetimiz tama-
men belediyenin hizmeti. Diğer kurumların yanlışını
düzeltti” dedi.

Yollar yenileniyor
Esenyurt Belediyesi ilçe genelinde yolları
yenilemeye devam ediyor. Süleymaniye 
Mahallesi 774 ve 775. Sokak’ın yolları, gerekli
alt yapı çalışmalarının ardından yenilenerek
vatandaşların kullanımına sunuldu

8 BIN 570 DENETIM
18 MILYON CEZA!
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat

Kurum Marmara Denizi'nde
yürütülen müsilaj çalışmalarıyla
ilgili olarak, "8 bin 570 denetim

gerçekleştirildi, tüm Marmara
bölgesinde. 140 tesise yaklaşık
18 milyon lira idari para cezası

uyguladık" dedi. 

Osman KÖSE
damgaweb@gmail.com

osmankose@hotmail.fr

Bakan kurum, "Bugün 592
bölgede temizlik çalışması yü-
rüttük ve bu çerçeve de yakla-
şık 10 bin 500 metreküp
müsilajı toplanarak bertarafını
sağlamış olduk. Ekiplerimiz
denetimlerine aralıksız devam
etmektedir. Bu çerçevede 
8 bin 570 denetim gerçekleş-
tirildi tüm Marmara bölge-
sinde.140 tesise yaklaşık 18

milyon lira milyon lira idari
para cezası uyguladık. Yine
yaptığımız denetimlerle, Yalo-
va'da 3, Balıkesir'de 8, Tekir-
dağ'da 13, kocaeli'nde 1,
Bursa'da 1, İstanbul'da 15 iş-
letme olmak üzere 41 işletme-
nin de faaliyetini durdurduk.
Marmara Denizi'ne etkisi olan
noktasal kirlilik kaynaklı daha
etkin bir çalışma yürütmek

için geçtiğimiz hafta genelge-
mizi yayınladık. Bütün Mar-
mara'daki kirleticilerin yıl
sonuna kadar bakanlığımızın
7/24 online izleyebileceği sü-
rekli ölçüm cihazlarını takma
zorunluluğunu yıl sonuna
kadar getirmiş olduk. Bu çer-
çevede denetimlerimizi an be
an yapabileceğiz" şeklinde 
konuştu.

18 MiLYON TL CEZA KESiLDi

Kurbanlıklar
gelmeye başladı

SAATLER gece yarısını göster-
diğinde Kurban Bayramı için
Anadolu'dan TIR'larla getiri-

len kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı. İs-
tanbul İl Tarım ve Orman Müdürü
Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin koordi-
nasyonunda evraklar ve izin belgeleri in-
celenen kurbanlıklar, önceden belirlenen
kurban pazar alanlarına yönlendirildi.

İstanbul olarak hazırız

Denetimlerle ilgili açıklama yapan
Ahmet Yavuz Karaca, "2021 Yılı Kurban
Bayramına İstanbul olarak hazırız.
Bütün önlemlerimizi aldık. Hem yol
kontrolleri açısından, İl-İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından,
İl-İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafın-
dan, Emniyet ve zabıta ekipleriyle bera-
ber yol kontrolleri için gerekli
önlemlerimizi aldık. Yine Pazar yerle-
rinde de gerekli önlemler alındı. İstan-
bul'a 5 Temmuz saat 00.00 itibariyle
yavaş yavaş kurbanlık hayvan girişleri
başladı. Girişlerde nelere bakıyoruz?
Hayvanların, veteriner sağlık raporu var
mı? Bakanlık sistemimize kayıtlı mı? 
Veteriner sağlık raporundaki hayvanlarla 
TIR'da yüklü hayvanlar aynı mı? 
Hayvanların genel sağlık kontrollerini 
yapıyoruz. Ayrıca İstanbul Avrupa yakası

Trakya bölgemiz şap hastalığından uzak
bölge. Bu tarafa geçişler belli şartlara
bağlı. Ön analizleri yapılıp, Trakya'ya
geçiş sertifikası olan hayvanlar geçiş ya-
pabiliyor sadece Avrupa yakasına. 
Bunların da kontrollerini yapıyoruz. 
Şu ana kadar 7 Gün 24 Saat esasına
göre Trakya'ya geçişle ilgili kontrolleri ya-
pıyoruz. 11 Haziran itibariyle de yoğun-
laştırdık. Şu ana kadar 60 civarında
kaçak giriş yapmaya çalışan TIR yaka-
landı. Onları da Tuzla Hayvan Borsasına
alıp, gerekli menşei araştırması yapıldık-

tan sonra satış noktalarında satışına izin
veriyoruz" dedi.

Birkaç yerde denetlediler

Büyükbaş Hayvan Sahibi Durmuş 
Çakal da "Denetimler çok iyi geçiyor. 
Birkaç yerde denetlediler. Bir sıkıntı çık-
madı hayvanlarımızda. Tarım İl Müdür-
lüğü ekipleri tarafından denetlendi. 26
Büyükbaş hayvan getirdim. Kontrolleri
yapıldı. Bir sıkıntı çıkmadı. Büyükçek-
mece Hayvan pazarına gideceğiz" diye
konuştu. DHA

Türkiye'nin çeşitli illerinden TIR'lara yüklenerek İstanbul'a getirilen kurbanlıklar önceki gece yarısı
itibariyle İstanbul'a giriş yaptı. İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca ve ekiplerin
denetiminde denetimleri yapılan kurbanlıklar önceden hazırlanan kurban pazarlarına yönlendirildi
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Halkalı Atatürk Caddesi üzerindeki araç alt geçidi, 3 yıl önce UKOME kararı ile kapatıldı. Alt geçidin kapatılması trafik yoğunluğuna
çözüm olmadı. Trafiğin en yoğun noktasında atıl durumda bekleyen alt geçitle ilgili konuşan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Şu anda
onun öyle kalmaması lazım. Çok büyük tehlike, pislik. Muhakkak orada bir düzenleme yapılmalı, o şekilde bırakılamaz" dedi

SEHRIN ORTASINDA
BUYUK TEHLIKE!

K üçükçekmece Halkalı Atakent Mahallesi Ata-
türk Caddesi'nde bulunan araç alt geçidi, 2002
yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

tarafında inşa edildi. Yol, 2 yıllık kullanımın ardından,
ihtiyaç dışı görülerek kullanımdan kaldırılmak istendi.
Bölgede yapılan bir "geometrik trafik düzenlemesi"
projesiyle bölgenin trafiği tekrar düzenlenerek 2018 yı-
lında alt geçidin iptal edilmesi kararı alındı. UKO-
ME'nin aldığı karar 2018 yılında uygulamaya konuldu.
Ancak geçidin sadece giriş ve çıkışı trafiğe kapatıldı.
Bölgedeki trafik yoğunluğu çözülmezken, araç alt ge-
çidi atıl durumda bırakıldı. Yayaların etrafından yürü-
düğü geçit, hem çevre kirliliğine neden oluyor, hem de
trafik yoğunluğunun azalması çözüm olmuyor.

O şekilde bırakılamaz

İstanbul Ticaret Üniversitesi Ulaştırma Sistemleri Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mus-
tafa Ilıcalı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yaptığı
değerlendirmede "Eski yönetim zamanında bu karar
alınmış, sonra uygulamada bu kararın yanlışlığı görü-
lerek, yine eski yönetim tarafından düzeltilmiş. Ama
2018'de alındığı için karar bir sonraki seçimde uygula-
namamış. Bugünkü yönetimde eski yönetimin aldığı
kararı mühendislik açısında da uygun görerek uygula-
mış. Bence de yerinde bir karar, uygulama. O geomet-
rik düzenlemeyi son şekli olarak görmemek lazım.
Oradaki sinyalize kavşakları iyi çalıştırmak lazım. Tah-
min ediyorum akıllı kavşak değil, sinyalize kavşakların
akıllı hale getirilmesi lazım. Yollarda çizgiler kaybol-
muş, disiplini yok, iki şeritli yolda araçlar 3 şerit yapı-
yor kendiliğinde. Daha sonra 2 şeride düşüyor. Bu çok
trafik mühendisliğinde istenmeyen bir durum. Şu an-
daki belediye yönetimine tavsiyem, o civardaki bu sin-
yalize kavşakları araçtan gelen talebe göre süreleri
ayarlamalı ve acil yatay düşey işaretleri yenilemeli. Şu
anda onun öyle kalmaması lazım. Çok büyük tehlike,
pislik. Orada çok sıkıntılı durumların oluşmasına sebe-
biyet verir adli açıdan, çevre düzeni açısında. Muhak-
kak orada bir düzenleme yapılmalı, o şekilde
bırakılamaz. Şu anda trafik akımı yönünden iptal edil-
miş, tamamen o yapıyı ortadan kaldırıp trafik şeritle-
rine ilave veya peyzaj düzenlemesiyle oradaki alan
tekrar hizmete kazandırılabilir" diye konuştu.

Sürücüler şikayetçi

Caddeyi kullanan sürücüler ise bitmeyen trafikten şika-
yetçi. Servis şoförü İbrahim Bulakbasar "Burası hep
trafik zaten, hep trafik yani. Bir de sabah 8-9 arası
gelin, en az 15-20 dakika sürüyor burayı geçmesi" dedi.
Bir diğer sürücü Hakan Kanatlar ise "Arada sırada bu-
raya gelip, gidiyorum ben, geldiğim kadarıyla trafik
oluyor, buradan arkaya doğru trafik sarkıyor. Saat 11
ile 4 arası yani öğleden önce ve sonra trafikte aksaklık
oluyor" şeklinde konuştu. DHA

Tarihi kitabe
düşmek üzere
Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun üzerindeki kitabe düşme noktasına geldi. 1164 yılından 
bugüne ulaşan burcun üzerinde yer alan kitabenin üzerinde 'Romalıların İsa sever kralı, hükümdarı ve
imparatoru Manuel Komnenos tarafından restore edildi' yazıyor. Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, "Bu
kitabenin acil şekilde koruma altına alınıp, buraya bilgilendirme levhası yapılması lazım" dedi

İStanbul'un fethinin sembolleri arasında yer
alan tarihi surlar, dünyanın en uzun tarihi
eserleri arasında yer alıyor. Surlara bitişik, gü-

nümüzde birçoğu yıkılmış, çatlamış durumda, çoğun-
luğu kare planlı ve 25 metre yüksekliğinde 96 burç
bulunuyor. Yedikule Narlıkapı'da bulunan burcun son
hali tepkiye neden oldu. 1164 yılından günümüze ulaşan
burcun üzerinde yer alan ve kitabe ise bakımsızlıktan dü-
şecek durumda. Üzerinde '1164 senesinde, 'Romalıların
İsa sever kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel Kom-
nenos tarafından restore edildi' yazan kitabe her an
düşebilir. 

Tarihi açıdan önemli

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Süleyman Kızıltop-

rak, burçların tarihi önemine dikkat çekerek, "Bu burçla-
rın yüksekliği ortalama 25 metredir ve İstanbul'a Mar-
mara Denizi'nden bakanlar için ayrı bir güzellik katarlar.
Dolayısıyla bu surları koruma, Türklerin bütün kesimleri-
nin üzerinde bir yükümlülüktür. Burada bir bilgilendirme
tabelasının bulunması ve mümkün olduğunca bir resto-
rasyon, restitüsyon çalışmasının yapılması gerektiği ka-
naatindeyim. Manuel Komnenos'un 1164 yılında tamir
edip kitabesini astırdığı bu sur ayrıca önemlidir. İstan-
bul'un Latinlerin işgalinden 40 yıl önce bu kitabe buraya
asılmıştır. Dolayısıyla bugüne gelmesi tarihi açıdan da
kayda değer bir öneme sahiptir" şeklinde konuştu.

Koruma altına alınmalı

Burcun üzerinde bulunan kitabenin acil bir şekilde ko-
ruma altına alınması gerektiğinin altını çizen Prof.

Dr. Kızıltoprak, "Acilen kitabenin koruma
altına alınması ve onun yere düşmesini

engelleyecek bir çalışmanın yapıl-
ması gerekiyor. Sonrada bir bilgi-
lendirme tabelasının asılmalıdır.
Buradaki çevre düzeninin, pey-
zaj düzeninin bu tarihi eseri ve
bölgedeki arkeolojik değerleri ko-

ruyacak bir anlayışla ve titizlikle
düzenlenmesi gerektiği düşüncesin-

deyim. Ama hemen yapılması gereken
kanaatimce kitabenin koruma altına alınması-

dır ve bulunduğu yerde sağlamlaştırılacak bir çalışma
yapılmasıdır. İstanbul bir deprem bölgesi. Her an bir sar-
sıntıda, artçıda şiddeti ne olursa olsun o kitabe düşecek
ve parçalanacak bir izlenim bırakıyor insana" ifadelerini
kullandı.

Restorasyona başlanacak

Surların restore edilerek turizme kazandırılması gerekti-
ğini söyleyen Kızıltoprak, "Bu surlar restore edilmiş olsa
hem iç hem dış turizm için önemli bir güzergah oluştu-
rur. Kitabeyi görüyoruz. Kitabe daha belirgin olarak gö-
rülür. Aynı zamanda buraya asılacak bilgilendirme
tabelaları insanların olabildiğince ilgisini çeker. Böylelikle
hem bir gezinti yeri olur hem de söz konusu mekanların
toplum nezninde koruma bilinci geliştirilmiş olur. Ayrıca
turizm amacı dışında bir gezinti yeri de olabilir. Başka
kültürel amaçlı etkinlikler içinde kullanılabilir. Temenni-
miz ilgililerin bir an önce bu soruna el atmasıdır" diye ko-
nuştu. İBB'nin yaptığı açıklamada ise, "Deniz surları
röleve, restitüsyon ve restorasyon projeleri, geçmiş dö-
nemde hazırlanmamış. Proje hazırlıklarına başladık. Ko-
ruma Kurulu tarafından onaylanması halinde
restorasyon uygulamasına başlayacağız" denildi.  DHA

Lüleburgaz Kent 
Ormanı açıldı
Lüleburgaz Belediyesi’nin kente kazandırdığı
Lüleburgaz Kent Ormanı’nın ilk etabı olan piknik
ve mesire alanı açıldı. İlk günden yüzlerce
vatandaşın faydalandığı Kent Ormanı
vatandaşlar tarafından oldukça beğenildi

lüleburgaz halkının uzun yıllardır haya-
lini kurduğu kent ormanı hayali gerçek oldu.
Lüleburgaz Belediyesi’nin girişimleri sonu-

cunda geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan
20 yıllığına kiralanan eski Hava Radar Mevzi Komu-
tanlığı Arazisi, kente Lüleburgaz Kent Ormanı olarak
kazandırıldı. 4 Temmuz Pazar günü ilk etabı olan pik-
nik ve mesire alanının kapılarını açan Lüleburgaz Kent
Ormanı, vatandaşa hizmet vermeye başladı. 

Oksijen deposu

Lüleburgaz’ın hemen yanı başında kente yaklaşık 3 ki-
lometre mesafede bulunan Lüleburgaz Kent Orma-
nı’na ilk gün yüzlerce kişi geldi. Mangal malzemelerini,
yiyeceğini ve içeceğini alan vatandaşlar, doğanın içinde
tertemiz havanın içinde piknik yapmanın keyfine vardı.
Lüleburgaz Kent Ormanı’nda tek tek vatandaşlarla bu-
luşan ve onlara ilerleyen etaplarda yapılacak çalışmalar
hakkında bilgi veren Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr.
Murat Gerenli, bir hayali daha gerçeğe dönüştürmenin
mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Gerenli,
“Hayallerin hayat bulduğu Lüleburgaz'da bir hayali-
mizi daha gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşı-
yoruz. Kent ormanımızın ilk etabı olan piknik ve mesire
alanını bugün halkımızın hizmetine açtık.  5 yıllık plan
ve program dahilinde kent ormanımızı el birliğiyle böl-
genin cazibe merkezi haline getireceğiz. Halkımıza ha-
yırlı olsun” diye konuştu. 

Vatandaş memnun

Öte yandan açılışın ilk günü temiz havanın keyfine var-
mak isteyen vatandaşlar günün erken saatlerinde Lüle-
burgaz Kent Ormanı’na akın etti. Lüleburgaz
Belediyesi’nin kente kazandırdığı kent ormanının
önemli bir çalışma olduğunu söyleyen vatandaşlardan
bazılarının görüşleri ise şöyle;
Raşit Karabekiroğlu: “Lüleburgaz’ın böyle bir yere ihti-
yacı vardı. Hem yakın hem orman havasını hissetme-
miz açısından çok güzel. Burada emeği geçenlere
teşekkür ederim. Burayı çok beğendik.”
Sadık Başçiçek: “Başkan Murat Gerenli’ye teşekkür
ediyorum. Lüleburgaz’ın kent ormanına ihtiyacı vardı.
Lüleburgaz halkını ben buraya davet ediyorum. Çok
güzel, eğlenceli ve serin bir yer burası. Lüleburgaz Bele-
diyesi ızgara yerlerini ağaçlara uzak bir şekilde ayrı tut-
muş. Burayı dizayn eden herkese teşekkürlerimi
sunuyorum.” Ömer Faruk Bilici: “Gayet güzel bir yer
olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Burayı çok beğendik. Se-
maverimizi de getirdik. Adana kebabımızı da yaptık.
Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”   

Sivrisineğe karşı
ilaçlı mücadele

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım
İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan Sağ-
lık İşleri Şefliği ekipleri tarafından gerçekleş-

tirilen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde durgun su
birikintileri, çöp konteynerleri, otluk alanlar ve sinekler
ile diğer zararlıların üreyebileceği alanlar düzenli olarak
ilaçlanıyor. Konuyla ilgili olarak Süleymanpaşa Beledi-
yesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Sağlık İşleri Şefli-
ğinden yapılan açıklamada, 4 aydır vektör, uçkun ve
larva mücadelesinin aralıksız sürdüğü belirtilirken, za-
rarlılarla mücadelenin yaz sonuna kadar devam ettirile-
ceği kaydedildi. Sineklerin özellikle durgun sular gibi
alanlarda hızla üreyebildikleri hatırlatılan açıklamada,
vatandaşlara da evlerin ya da sitelerin bahçelerinde, so-
kaklarda ve devam eden inşaatlarda ağzı açık şekilde su
varilleri ve benzeri durgun su kaynaklarına izin verme-
meleri, sineklerin üremelerine imkân sağlayacak ortam-
ların oluşmasına mani olmaları konusunda uyarılarda
bulunuldu.

Prof. Dr. Kızıltoprak, "Acilen kitabenin koruma altına alınması ve onun yere düşmesini engelleyecek bir 
çalışmanın yapılması gerekiyor. Sonrada bir bilgilendirme tabelasının asılmalıdır” açıklamasını yaptı. 

Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “Şu andaki 
belediye yönetimine tavsiyem, o civardaki

bu sinyalize kavşakları araçtan gelen
talebe göre süreleri ayarlamalı ve acil

yatay düşey işaretleri yenilemeli. Şu anda
onun öyle kalmaması lazım” dedi.
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İ ş dünyasının ara eleman ihtiyacı
devam ediyor. İŞKUR’un Temi-
ninde Güçlük Çekilen Meslekler

(TGÇM) 2020 yılı verilerine göre, Türki-
ye’de gerekli mesleki beceriye sahip ele-
man bulunamaması nedeni ile en çok
eleman açığı olan meslekler arasında
dikiş makinesi operatörü, ahşap mobilya
imalat ustası, garson, makineci, torna
tezgâhı operatörü depo görevlisi, üretim
imal işçisi gibi üniversitelerin önlisans
programlarıyla bağlantılı meslekler yer
alıyor. İstinye Üniversitesi (İSÜ) Meslek
Yüksekokulu (MYO) Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Mehmet Fatih Çınar, önlisans
programlarının kontenjanlarının her
geçen yıl daraltıldığını bunun da ara ele-
man açığının giderilmesi yönelik ihtiyaç-
lar bağlamında olumsuz bir sonuç
yarattığının altını çiziyor.

Kalifiye eleman açığı var

Türkiye’nin sektörel gelişimi açısından
en önemli gereksinimlerinin başında ara
eleman ihtiyacının geldiğini belirten
Çınar, “İyi yetişmiş olmayan ara ele-
manlardan oluşan herhangi bir sektör
kaliteli üretim yapamaz” diyerek, sözle-
rine şöyle devam ediyor:  “İş dünyasının
ara elaman talebi her zaman vardır.
Mavi yakalı diye ifade edilen ara/teknik
eleman iş gücü ihtiyacı sanayileşmenin
ve üretimin temel gücünü oluşturuyor.
Sektörüne göre değişmekle birlikte, bir
beyaz yakalı çalışanın istihdam ihtiya-
cına karşılık en az üç katı mavi yakalı ça-
lışan ihtiyacı ortaya çıkıyor. Lisans ve
önlisans kontenjanlarına baktığımızda

bu denklemi göremiyoruz. Türkiye’nin
sorunlarının başında ekonomik alanda
yaşanan sorunlar geliyor. Ekonomik
alanda karşımıza çıkan girişimcilik, eko-
nomik gelişme ve büyüme, kaliteli üre-
tim, uluslararası rekabet gibi
sorunlarının temelinde ise kalifiye ara
eleman açığı yatıyor.”

Yetişmiş personel önemli 
bir ihtiyaç

Çınar, ara eleman açığının ve işsizliğin

olumsuz sonuçlarını ise şöyle sıralı-
yor:“Bireyin işsiz kalması, kendisinin ve
ailesinin geçimini sağlayamaması sebe-
biyle bireysel sorunlar ortaya çıkıyor.
Fiziksel ve psikolojik olarak sağlıksız bi-
reylerden oluşan toplumsal yapı birçok
problemle ile karşılaşabiliyor. Bunların
başında kriminolojik olaylar, suça yat-
kınlık geliyor. Bir diğer tahribatı makro-
ekonomik sistemde görmek mümkün.
İyi yetişmemiş ara elemanlardan olu-
şan herhangi bir sektör kaliteli üretim

yapamaz ulusal ve uluslararası alanda
rekabet edemez. Bu hem imalat hem de
hizmet sektörü için geçerli bir önerme.
İyi yetişmiş çalışanlardan oluşan bir
kurum çalışanlarının katkılarıyla daha
yaratıcı, girişimci, üretken ve verimli
olacaktır. Basit gibi görünmesine karşın
ara eleman, teknik personel yetiştiren
önlisans programlarının ülke için
önemi, resmi veya akademik istatistiki
analizlerden çok açık bir şekilde 
görülüyor.”

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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online uçak ve otobüs bileti platformu
Turna.com’un, 2021’in ilk 6 ayının verile-
riyle hazırladığı seyahat raporuna göre, evli

çiftler tatil rotalarını vizesiz ve karantina şartı olmayan
Maldivler’e çevirdi. Devam eden seyahat kısıtlamaları
nedeniyle, daha güvenli ve farklı seyahat alternatifle-
rini değerlendiren çiftlerin ilk tercihinin, Maldivler’in
başkenti Malé olduğu kaydedildi. Listeyi, Azerbay-
can’ın Bakü ve Ukrayna’nın Kiev şehirleri takip etti.
Çiftler, iç hatlar seyahatlerinde ise en çok İstanbul,
İzmir ve Antalya’yı tercih etti.

En pahalı bilet 18 bin 409 lira

İlk 6 ayın en pahalı uçak bileti, İstanbul - Dubai desti-
nasyonunda 18 bin 409 liraya satıldı. İç hatlardaki en
pahalı bilet ise 2 bin 850 liraya satılan Ankara - An-
talya uçuşu oldu. En ucuz yurt dışı uçak bileti; Kiev -
Ankara destinasyonunda 190 liraya satıldı. En ucuz
yurt içi uçak bileti ise Antalya - Adana destinasyo-
nunda 80 liraya alıcı buldu. İç ve dış hatlarda uçak bi-
letlerinin en pahalı olduğu ay haziran olurken, en
ucuz olduğu aylar iç hatlarda şubat ve mart, dış hat-
larda ise mart ve mayıs oldu.

Daha çok seyehat edilecek

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan
Turna.com'un Genel Müdürü Dr. Kadir Kırmızı,
“Uçuşlara olan talepler her geçen gün artıyor. Yılın ilk
yarısındaki hareketlilik ise fazlasıyla sevindirici. Aşı-
lama oranının yükselmesi ve uluslararası seyahat kı-
sıtlamalarının da ülke ülke gevşetilmesiyle birlikte
ikinci yarıda daha çok seyahat edileceğini öngörüyo-
ruz” dedi.

En fazla İzmir ve İstanbul

Araştırma sonuçlarına göre, yılın ilk 6 ayında, iç hat-
larda en çok İstanbul - İzmir arası seyahat edildi. Lis-
teyi İstanbul - Antalya, İstanbul - Adana ve İstanbul -
Trabzon destinasyonları takip etti. Dış hatlarda Bakü
listedeki birinciliğini korudu. Taşkent, Tahran, Malé ve
Kiev ise listeyi takip eden şehirler oldu. 2021’in ilk ya-
rısında, en çok haziran ayında seyahat edildi.

Bakü ve Almanya ilk sırada

Öğrenciler dış hatlarda en çok Bakü, Varşova ve Priş-
tine’ye seyahat etti. Öğrencilerin iç hatlarda en çok uç-
tuğu şehirler ise İstanbul, İzmir ve Antalya oldu. 65
yaşın üstündekiler ise yurt dışında Almanya’nın Stutt-
gart, Hamburg ve Nürnberg şehirlerini, yurt içinde İs-
tanbul, İzmir ve Trabzon’u tercih etti. DHA

CarrefourSa, plastik kullanımını
ve israfı azaltmak amacıyla ‘kendi ka-
bınla alışveriş’ projesini başlattı. Müş-

teriler evlerinde bulunan kaplarla markete
gelerek önce kabının darasını alıyor ardından
kasap, balık, pasta – ekmek, şarküteri, self servis
bakliyat ve kuruyemiş gibi istediği reyondan, ih-
tiyacı olan miktarda ürünü satın alabiliyor. Şu
an 33 mağazada hayata geçen projenin tüm
Türkiye’de yaygınlaşması bekleniyor.

İsteyen kese, isteyen cam kavanoz

‘Kendi kabınla alışveriş’ projesi hakkında de-
tayları paylaşan CarrefourSA Satış Grup Mü-
dürü Eda Özkan, “Dünyadaki plastik
kullanımının yüzde 40’ı ambalajdan geliyor.
Hem kurumsal hem de bireysel olarak ambalaj
atığını nasıl önleyebileceğimizi düşünerek bu
projeyi hayata geçirdik. Müşterilerimiz bakliyat
kesesiyle ya da cam kavanozlarıyla gelip reyon-
lardan alışverişlerini yapabilirler. Böylece hem
ambalaj atığını azaltmış olurlar hem de istedik-
leri miktarda ürün alabilirler” diye konuştu.

İsrafın önüne geçilebilir 

Projeyle birlikte hem plastik kullanımının aza-
labileceğini hem de israfın önlenebileceğini be-
lirten Özkan, “Bakliyat ürünlerinde paketler
genellikle 1 kilogram civarında oluyor. Eğer
küçük bir aileniz varsa ya da tek kişi yaşıyorsa-
nız, 1 kilogramlık ürünü aldığınız zaman
bunun bir kısmı atık oluyor. Atık israfını önle-
mek adına ihtiyacınız kadarını alabilirsiniz.
Böylece atığı ve israfı önlemeye yardımcı olabi-
lirsiniz” dedi.Özkan, bakliyat reyonunda da
yerli tohum kullandıklarına dikkat çekti.

Her reyondan alışveriş imkanı

Projenin her reyonda uygulanabildiğini dile ge-
tiren Özkan, “Müşteriler taze gıda reyonu,
kasap, balık, şarküteri reyonundan da gelip
peynirini zeytinini alabilir. Böreklerini de unlu
mamuller reyonundan alabilir. Kuru yemiş ve
meyve sebze için de aynı şey geçerli” ifadelerini
kullandı.

4 ayda 7.6 ton azaldı  

Sürdürülebilirlik planları kapsamında mağaza-
larda plastik tabak yerine karton tabaklar kulla-
nıldığını hatırlatan Eda Özkan, “Böylece ciddi
bir plastik kullanımının azaltılmasına katkıda
bulunmuş olduk. Sürdürülebilirlik politikamız
çerçevesinde tüm mağazalarda kullanılan sarf
malzemesi ve tüm plastik kullanımını da nasıl
azaltabiliriz diye de aynı zamanda çalışma yap-
tık. Tüm bu çalışmalar çerçevesinde 4 ayda
yaklaşık 7.6 ton plastik kullanımının azaltılma-
sına katkıda bulunmuş olduk” diye konuştu.

Türkiye’de ara eleman açığı devam ederken, özellikle meslek lisesi mezunlarının tercih ettiği önlisans programlarının
kontenjanları yıllar içinde azaldı. Bu duruma dikkat çeken İstinye Üniversitesi (İSÜ) Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr.
Üyesi Mehmet Fatih Çınar, Türkiye’nin ekonomik gelişiminin sağlanabilmesinin ara eleman ihtiyacının giderilmesine, ara
elaman ihtiyacının giderilmesinin ise önlisans kontenjan ve yetkinliklerinin arttırılmasına bağlı olduğunu belirtiyor.

ARA ELEMANA
IHTIYAC VAR

Uçuşlarda
rekor fiyat!
Kademeli normalleşme süreci
uçak ve otobüs biletlerine olan
talebi arttı. 2021’in ilk yarısını
analiz eden Turna.com, en
pahalı dış hat uçuşu İstanbul -
Dubai olarak açıklarken, 
biletlerin 18 bin 409 liraya
alıcı bulduğu belirtildi. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1407321)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Planın Özü : BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, Çakmaklı Mahallesi, 149 ada, 27 parsel ve 150 ada, 1 parselin bir
kısmına ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Mecli-
since kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca 22.12.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız
Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında
otuz gün süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1407326)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
Planın Özü : BAKIRKÖY ilçesi, Şenlik Mahallesi, 296 ada, 1, 2, 3, 21, 22 parseller, 275 ada, 27 parsel,   295
ada, 34 parsele ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Mecli-
since kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca 18.11.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız
Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında
otuz gün süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1407329)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Planın Özü : ÜMRANİYE - SANCAKTEPE ilçeleri, Ördekçidere Deresine ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli
Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başka-
nınca 22.12.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü
5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında otuz gün süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de             Basın: (1407333)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Planın Özü : PENDİK ilçesi, Şeyhli Mahallesi, 7291 ada, 4 parselin bir kısmı ile kadastral park alanına ilişkin
1/5000 ölçekli plan; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca
20.01.2021 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat
ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında otuz gün süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Carrefoursa’dan örnek uygulama
Süpermarket zin-
ciri CarrefourSA,

müşterilerine
kendi kaplarıyla
alışveriş imkanı
sundu. Bu kap-

samda plastik
kullanımının ve

israfın azaltılması
hedefleniyor.
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Telafi eğitimi
açıklaması

Nöbete polis 
müdahalesi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, telafi
eğitimleri kapsamında çocukların ihtiyacı
olan hemen her konuda ücretsiz
eğitimlerin olduğunu belirterek, velileri
bu eğitimlerden yararlanmaya davet etti

HDP’nin, Ömer Faruk Gergerlioğlu için
Sincan Cezaevi önünde düzenlediği
adalet nöbetine polis müdahale etti.
Aralarında Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun
oğlu Salih Gergerlioğlu ve gazetecilerin
de olduğu 4 kişi gözaltına alındı

Mİllİ Eğitim Bakanı Ziya
Selçuk, Gaziantep Şehitka-
mil Belediyesi Gençlik
Kampı ziyaretinde gazete-
cilere, 1 buçuk yıl sürecek
Ulusal Destekleme Progra-
mı'nın alt dalı olan telafi
eğitimini başlattıklarını söy-
ledi. Bugün, telafi eğitimi-
nin yaz bölümünün
yaşandığını aktaran Selçuk,
her il ve ilçede, hangi
okulda hangi saatte neler
var gibi bilgilere herkesin
"telafidebendevarim.meb.g
ov.tr" adlı internet sitesin-
den erişebileceğini anım-
sattı. Gençlik kampı gibi
yüzlerce merkezde eğitimler
verildiğini belirten Selçuk,
"Buralarda çeşitli zeka
oyunları var, survivor oyun-

ları var. Öğretmen arkadaş-
lar da bu oyunların bir par-
çası olarak eğlenceli
faaliyetler yapıyorlar. Me-
sela az önce öğretmen ta-
kımı ile birlikte paintball
oynadım ve beni vurmakla
ilgili baya girişimleri oldu.
Burada öğrencilerin gözle-
rindeki pırıltıyı gördü-
ğümde inanın çok mutlu
oldum ve bütün Türkiye'de
okullarımızda bu tür faali-
yetlerin yapılıyor olması
bizi çok mutlu ediyor. Veli-
lerimize çağrım; yaz bo-
yunca çocukların ihtiyacı
olan hangi konuda ister-
lerse bizim eğitimlerimiz
var ve ücretsiz olarak bu
eğitimlerden yararlanabilir-
ler" ifadelerini kullandı.

Vekİllİğİ düşürülen ve ce-
zaevine gönderilen HDP
Kocaeli Milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu, Ana-
yasa Mahkemesi’nin
(AYM) hakkında ‘hak ih-
lali’ kararı vermesine rağ-
men hâlâ tutuklu.
HDP, Anayasa Mahkeme-
si'nin ihlal kararına rağmen
serbest bırakılmayan Ko-
caeli Milletvekili Ömer
Faruk Gergerlioğlu için Sin-
can Cezaevi önünde Adalet
Nöbeti başlattı. Nöbet eyle-
mine müdahale eden polis,
aralarında Ömer Faruk
Gergerlioğlu'nun oğlu Salih
Gergerlioğlu ve gazetecile-
rin de olduğu 4 kişiyi gözal-
tına alındı. Nöbet eylemine
müdahalenin ardından
HDP tarafından yapılan

açıklamada, "AYM kararına
rağmen bırakılmayan vekili-
miz Ö. Faruk Gergerlioğlu
için Sincan Cezaevi önünde
yapacağımız açıklamamıza
saldırı gerçekleşti. Arala-
rında Salih Gergerlioğlu ve
gazetecilerin de olduğu 4
kişi gözaltına alındı. Saldı-
rılar mücadelemizi engelle-
yemez" ifadeleri kullanıldı.

M emleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, CHP grup
başkanvekili olduğu dö-

nemde FETÖ kumpaslarından Ergene-
kon davasını izlemek üzere İstanbul
Silivri'deki duruşmaya katıldı. İnce du-
ruşmada çıkan tartışma sırasında, sa-
londa görevli üsteğmeni kendisine
müdahale etmeye çalışması üzerine it-
tirdi. Bunun üzerine İnce hakkında suç

duyurusunda bulunuldu. 2016 yılında
anayasada yapılan değişiklikle İnce'nin
dokunulmazlığı kaldırıldı ve dava açıldı.

Savcıdan ilginç talep

İddianamede, Muharrem İnce'nin görevi
yaptırmamak için direnme suçundan 3
yıla kadar hapsi istendi. Silivri'de görülen
davanın 1 Temmuz'daki son celsesinde
savcı, esas hakkında mütalaasını açık-

ladı. Savcı, İnce'nin “kamu görevlisine
görevini yaptırmamak için direnme” su-
çundan cezalandırılmasını ve TCK'nın
53. Maddesi uyarınca seçme-seçilme
hakkından yoksun bırakılmasını istedi.

Tarihe kara bir leke

Savcının talebini değerlendiren İnce'nin
avukatı Mustafa Kemal Çiçek, kumpas
davasına bakan mahkeme heyetinin du-

ruşmaya katılan vekillere yönelik kanun-
suz emirler verdiğini ve buna bağlı ola-
rak fiili şiddetin ortaya çıktığını belirtti.
Çiçek, Ergenekon'a bakan mahkeme he-
yetinin FETÖ'den ihraç edildiğine, üs-
teğmenin de şikayetçi olmadığına da
vurgu yapıp şöyle dedi: "Talebin mah-
keme tarafından kabulü halinde, verile-
cek karar Türk siyasi tarihine kara leke
olarak geçecektir."

INCE’YE
SIYASI 
YASAK

ISTENDI

INCE’YE
SIYASI 
YASAK

ISTENDI

INCE’YE
SIYASI 
YASAK

ISTENDI

INCE’YE
SIYASI 
YASAK

ISTENDI

INCE’YE
SIYASI 
YASAK

ISTENDI

INCE’YE
SIYASI 
YASAK

ISTENDI
Silivri savcısı, sekiz yıl önce FETÖ kumpası davasında yaşanan olayla ilgili davada Muharrem İnce’nin ‘seçme ve se-
çilme’ hakkından yoksun bırakılmasını talep etti. Savcının talebini değerlendiren İnce'nin avukatı Mustafa Kemal Çiçek,
"Talebin mahkeme tarafından kabulü halinde, verilecek karar Türk siyasi tarihine kara leke olarak geçecektir" dedi

İddiaları araştırmak
yargının işi
CHP'li Özgür Özel'in 24 Mayıs'ta yazdığı yazıya 37 gün sonra
yanıt veren Şentop, söz konusu iddiaların araştırılması ve 
ortaya konulmasının yargının işi olduğunu belirtti.
türkİYe Büyük Millet Mec-
lisi (TBMM) Başkanı Mus-
tafa Şentop, "Mafyadan 10
bin dolar aylık alan siyasetçi"
iddiasıyla ilgili CHP Grup
Başkanvekili Özgür Özel'in
yazdığı yazıya 2 buçuk say-
falık yanıt verdi. Yargıya ula-
şan bir konuyla ilgili Meclis
Başkanı'nın hukuki bir so-
rumluluğu bulunamayaca-
ğını söyledi. İddiaya konu
olan kişinin milletvekili ol-
madığını da kaydeden Şen-
top, "Bu çerçevede anılan
iddianın adli makamlara
ulaştırıldığı bilgisi edinildik-

ten ve kamuoyu ile paylaşıl-
dıktan sona konuyla ilgili
yargı sürecinin tamamlan-
masını beklemek dışında
gerek Türkiye Büyük Millet
Meclisi, gerek Türkiye Büyük
Millet Meclisi Başkanlığı ta-
rafından yapılacak resmi bir
işlem bulunmadığı malumla-
rınızdır" dedi.

Görüşmeyi de anlattı

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın
haberine göre, Mustafa Şen-
top, konuyla ilgili 27 Ma-
yıs'ta iddianın sahibi İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu'ya

yazdığı yazı ve daha sonra-
sında Bakan ile yaptığı görüş-
meyi de anlattı. Yargıya
ulaşan bir konuda Meclis baş-
kanının hukuki bir sorumlu-
luğu bulunamayacağını
belirten Şentop, "Beklenen
husus eğer dilekçelerinizde
bahsi geçen iddiaya konu kişi-
nin açıklanması ise öncelikle
söz konusu iddianın sahibinin
şahsım olmadığını, dolayısıyla
bu kişinin kim olduğunun
açıklamasının tarafımdan is-
tenmesinin makul olmadığını
hatırlatmak isterim" açıklama-
larında bulundu.

İYİ Partİ TBMM Grup Başkanı
İsmail Tatlıoğlu, TBMM’de dü-
zenlediği basın toplantısında,
açıklanan temmuz ayı enflasyon
rakamlarını değerlendirdi.  Açık-
lanan rakamların Türkiye’de
hayat pahalılığının ne kadar ezici
ve öldürücü olduğunu göster-
mektedir diyen Tatlıoğlu, dünya
ortalamasının beş katı civarında
olan bu rakamlara elektrik ve
doğal gaz zamlarının da dahil ol-
madığına dikkat çekerek, "Bu ra-
kamlar gelişmiş ülkelerin yaklaşık
7 katıdır, gelişmekte olan ülkelerin
4 katıdır. OECD’de ortalama yıl-
lık enflasyon yüzde 3’tür. Tür-
kiye’de 17.53’tür. Aslında
ortalama yüzde 25 bir enflasyon
söz konusu. Türkiye enflasyon da
dünya rekoruna sahip bir ülkedir.
Özellikle TÜFE 16.10’la Ak Parti
dönemlerinin de rekoruna sahip-
tir. 2003-2020 döneminde 10.3
olan enflasyon partili cumhur-

başkanlığı döneminde yüzde 60
bir oranla 16’ın üzerine çıkmıştır"
dedi. 

TÜİK’te yeni bir hamle

"Bu rakamlarla beraber sarayın
yeni hamlesi enflasyonla ekono-
minin ve toplumun kendi kuralla-
rına göre mücadele etmektense
TÜİK’te yeni bir hamle olmuştur"
diyen Tatlıoğlu, "TÜİK tekrar
cumhurbaşkanlığına bağlanmış-
tır. Cumhurbaşkanlığı enflasyonu
kontrol altına alamıyor ama TÜ-
İK’i kontrol altına alarak enflas-
yon rakamlarını düzenleme
peşindedir. Bugün yüzde 8.45
zamla tanışan emeklilerin du-
rumu da gerçekten ayrı bir sıkıntı
olarak karşımızdadır. Türkiye’de
4 milyonu malül, yetim ve diğer
alanlarda toplam 13 milyon 300
bin civarında emekli var. Bunlar
hane halklarıyla beraber toplu-
mun üçte biri. 8 milyonu asgari

ücretin altında maaş alıyor. Açlık
sınırının altında olan asgari ücre-
tinde altında gelir elde eden va-
tandaşlar gerçekten kendilerinin
çok zor durumda olduklarını
ifade etmekte ve zamanları ucuz
ekmek kuyruklarında geçmekte-
dir" ifadelerini kullandı. 

Ortalamanın 5 katı durumda
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İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNŞAAT İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1407795)

İSKİ BİNALARI AVRUPA BÖLGESİ MÜTEFERRİK BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/314907
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi 

No:7 34060 NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123011574 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İSKİ BİNALARI AVRUPA BÖLGESİ 

MÜTEFERRİK BAKIM ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İSKİ hizmet alanı içerisinde bulunan Avrupa Yakasındaki Şube 

Müdürlüğü binalarında, lojmanlarda, terfi merkezlerinde ve arıtma 
tesislerinde 32.250,00 m2 iç ve dış cephe boyasının yenilenmesi, 
2.200,00 m2 çatı ve çatı örtüsünün yapılması...Ayrıntılı bilgiye 
EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSKİ HİZMET ALANLARI - İSTANBUL AVRUPA YAKASI İLÇELERİ 
(Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bakırköy, Bahçelievler, Başakşehir, 
Bayrampaşa, Beşiktaş, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükçekmece, 
Çatalca, Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, 
Güngören, Kağıthane, Küçükçekmece, Silivri, Sultangazi, 
Sarıyer, Şişli, Zeytinburnu ) ve KIYIKÖY

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İSKİ Genel Müdürlük A-Blok Hizmet Binası Üst Zemin Kat (UZ-07 
Nolu İhale Odası) - Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi 
No:7 PK: 34060 Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-
teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 bulunma-
ması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim
şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip orta-
ğına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali mü-
şavir 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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış
nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu,Bu kri-
terler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli
kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun ge-
rekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya
serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu tak-
dirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere
birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortala-
ması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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 olma-
mak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’de yer alan BIII grubu işler benzer iş
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Çevre Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların 0,44%   0,48% 0,23
kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması
Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak 0,4% 0,44% 0,21
hazırlanması ve yerine tespit edilmesi
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, 0,4% 0,44% 0,21
(çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi 2,47% 2,73% 1,28
yapılması. (0,00-51,50 m arası)
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar 0,34% 0,38% 0,18
yapılması (gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 0,32% 0,36% 0,17
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 1,01% 1,11% 0,53
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla 0,61% 0,67% 0,32
sıva yapılması (iç cephe sıvası)
Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) 0,37% 0,41% 0,2
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) 2,27% 2,51% 1,18
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması 1,47% 1,63% 0,78
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine 
dayanıklı) (2 Latalı sistem)
Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti 0,35% 0,39% 0,19
Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren 1,24% 1,37% 0,65
yalıtımlı (üstü 0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı 
alüminyum) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, 0,73% 0,81% 0,39
polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtü (-20 c soğukta 
bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey 0,68% 0,76% 0,36
özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı döşeme 

kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü 1,22% 1,34% 0,64
desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz 
aralıklı duvar kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey özelliğinde, 1,54% 1,7% 0,81
ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması 
yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması 0,36% 0,4% 0,19
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (sert pvc doğrama 0,83% 0,91% 0,44
profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 0,63% 0,69% 0,33
yapılması ve yerine konulması
Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 0,31% 0,35% 0,17
yapılması ve yerine konulması
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara 0,5% 0,56% 0,27
boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,53% 0,59% 0,28
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,57% 0,63% 0,3
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 0,42% 0,46% 0,22
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 0,9% 1% 0,48
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft 0,36% 0,4% 0,19
dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı 0,95% 1,05% 0,5
(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan 
(en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı 0,4% 0,44% 0,21
(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan 
(en aw 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 0,32% 0,36% 0,17
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 0,54% 0,6% 0,29
Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe) 0,38% 0,42% 0,2
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 6,45% 7,13% 3,4
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 1,03% 1,13% 0,54
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı 6,7% 7,4% 3,5
su bazlı boya yapılması (dış cephe)
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,44% 0,48% 0,23
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü 1,2% 1,32% 0,63
sıcak daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile 
çit yapılması (direk aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Bulancak Füme Granit Plak ile Döşeme Kaplaması Yapılması 0,96% 1,06% 0,51
13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması 0,48% 0,53% 0,25
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 0,98% 1,08% 0,52
Her türlü dış sıva sökülmesi. 0,4% 0,44% 0,21
Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 0,47% 0,51% 0,25
Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi 0,35% 0,39% 0,19
DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ 0,31% 0,35% 0,17
18 mm DOLU DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI ve MONTAJI 1,24% 1,37% 0,65
18 mm YARI CAMLI DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI ve MONTAJI 1,43% 1,58% 0,75
18 mm DEMONTABLE KAPI KASASI ve KANADI YAPILMASI ve 0,53% 0,59% 0,28
MONTAJI ( kilit ve aksesuarlar dahil )
TAM CAMLI DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI 1,85% 2,05% 0,97
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK VEYA RENKLİ CAM 1,01% 1,11% 0,53
KAPAKLI MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI YAPILMASI
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK ÇEKMECE İLE KAPAKLI 0,95% 1,05% 0,5
MUTFAK TEZGAH ALTI DOLABI YAPILMASI
AHŞAP KAPLAMALI ÇELİK DAİRE KAPI KASASI ve KANADI YAPILMASI ve 0,37% 0,41% 0,2
MONTAJI ( Menteşeler, kilitler ve aksesuarlar dahil )
KOMPOZİT KAPLAMALI ÇELİK DAİRE KAPI KASASI VE KANADI YAPILMASI 0,57% 0,63% 0,3
VE MONTAJI (menteşeler, kilitler ve aksesuarlar dahil)
2 cm RENKLİ GRANİT ile TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI 0,35% 0,39% 0,19
BETON, SIVA VE BENZERİ YÜZEYLERE 3 MM KALINLIKTA SİLİKON 0,67% 0,75% 0,36
KATKILI AKRİLİK ESASLI KAPLAMA YAPILMASI
YATAY VE DÜŞEYDEKİ ÇATLAKLAR VE BASINÇLI SULARIN GELDİĞİ 0,62% 0,68% 0,33
BETONARME YÜZEYLER İÇİN REÇİNE ESASLI KİMYASAL MADDE 
KULLANARAK ENJEKSİYON YÖNTEMİYLE SU YALITIMI YAPILMASI
YATAYDA VE DİLATASYONLARDA REÇİNE ESASLI KİMYASAL MADDE 0,69% 0,77% 0,37
KULLANARAK DOLGU YÖNTEMİYLE SU YALITIMI VE BETONARME 
ÇATLAKLARIN DOLDURULMASI
Poliürea esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 1,56% 1,72% 0,82
2,00 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması
ALUMİNYUM KOMPOZİT PANELLER İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 1,24% 1,37% 0,65
TERRACOTA İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 1% 1,1% 0,53
90X90 DESENLİ TEMPERLİ CAMDAN DUŞAKABİN YAPILMASI VE MONTAJI 0,74% 0,82% 0,39
MUTFAK TEZGAHI İMALATI VE MONTAJI 0,67% 0,75% 0,36
MEVCUT GİYDİRME CEPHENİN SÖKÜLMESİ (TAŞIYICI SİSTEM,TAŞYÜNÜ, 0,8% 0,88% 0,42
CAM VE KOMPOZİT PANEL DAHİL )
ALÜMİNYUM JALUZİ GÜNEŞ KIRICI TAKILMASI 1,06% 1,18% 0,56
JALUZİ TAKILAN KANATTA MAKAS DEĞİŞİMİ 0,86% 0,96% 0,46
KANAT KİLİTLEME MEKANİZMALARI İLE CONTA FİTİL DEĞİŞİMİ 0,45% 0,49% 0,24
MAKAS DEĞİŞİMİ 1,26% 1,4% 0,67
KISITLAYICI MAKAS TAKILMASI 0,8% 0,88% 0,42
CAM DEĞİŞİMİ 0,86% 0,95% 0,45
ALÜMINYUM GIYDIRME CEPHELERIN TAŞIYICI SISTEM STATIK TAHKIK, 0,89% 0,99% 0,47
KENAR YALITIM KONTROL VE İYILEŞTIRMELERININ YAPILMASI; CEPHE 
KENARLARI SU, ISI, YANGIN VE SES YALITIM UYGULAMASI
DOLGU FİTİLİ UYGULANIP SİLİKON ÇEKİLMESİ 1,25% 1,39% 0,66
RENKLİ VEYA BEYAZ ALÜMİNYUM GÖVDELİ PLİSE SİNEKLİK 0,3% 0,34% 0,16
YAPILMASI VE MONTAJI
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI 0,36% 0,4% 0,19
AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ VEYA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ HER RENKTE 0,31% 0,35% 0,17
PLASTİK DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI ve YERİNE KONULMASI ( Sert PVC
doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama vb. imalat )
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif 0,46% 0,5% 0,24
(ferforje) imalat yapılması ve yerine konulması
Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi 1,12% 1,24% 0,59
Panel radyatör (tip 22) 600 0,91% 1,01% 0,48
Pn 25 cam elyaf takviyeli polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm 0,155 kg/m kompozit pp-rc 0,33% 0,37% 0,18
borular (Bina içinde fizyoterm kaynak ve vidalı olarak döşenmiş polipropilen boru 
montaj malzemesi bedeli dahil)
12.000-3,5 kW Btu/h Duvar Tipi İnverter Split Klima Ünitesi(İç ve Dış Ünite Beraber) 2,2% 2,44% 1,16
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, 0,72% 0,8% 0,38
tüketim değeri en fazla 36 w olan)
LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, 0,43% 0,47% 0,23
armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, 0,49% 0,55% 0,26
sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 0,86% 0,96% 0,46
200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım 
sıvası yapılması (mantolama)
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
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 bir-
likte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulu-
nan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) 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.
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İ stanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB), şehirde kentsel dönüşüm ça-
lışmalarını hızlandıracak yeni bir

sistemi devreye aldı. İBB iştirakleri; KİP-
TAŞ, İstanbul İmar A.Ş. ve BİMTAŞ’ın
ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Yenileni-
yor Platformu” tanıtım toplantısı, CHP
Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve
İBB Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu’nun katılımıyla Beyoğlu’ndaki
Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşti-
rildi. Toplantıda; CHP İstanbul milletve-
killeri Özgür Karabat, Yüksel Mansur
Kılınç, ilçe belediye başkanları, siyasi
parti temsilcileri ve İBB üst yönetimi de
hazır bulundu. 

Deprem kurulu kurulsun

Törende konuşan Ekrem İmamoğlu,
deprem ve kentsel dönüşüm meselesine
başından beri seferberlik ruhuyla baktık-
larını belirtti. Bu kapsamda, devletin ve
konunun tüm paydaşlarını içine alan bir
“Deprem Kurulu” kurulması taleplerinin

olduğunu yineledi. Kapsayıcı ve şeffaf
bir ortamda yol yürünmesinin önemine
dikkat çeken İmamoğlu, bu şekilde acil
alınması gereken kararların öne çekilebi-
leceğinin altını çizdi. İstanbul merkezli
bir Deprem Kurulu kurulması talepleri-
nin geçerliliğini koruduğunu vurgulayan
İmamoğlu, "Herkesin bir bayrak çekip,
‘Ben, şunu yaptım. Ondan daha çok
yaptım ya da ben bunu yaptım’ deme-
sine gerek yok. Allah aşkına, burada in-
sanlarımızın canından bahsediyoruz.
Akşamdan sabaha yıkılma tehdidi ile
binlerce binanın varlığından bahsediyo-
ruz" diye konuştu. 

Hızlı hareket etmeliyiz

Yakın zamanda yaşanan bina çökmele-
rinden örnekler veren İmamoğlu, Sarıyer
ve Zeytinburnu’ndaki yıkımlarda şans
eseri can kaybı olmadığını, Kartal’daki
çökmede ise birçok vatandaşın enkaz al-
tında kalarak yaşamlarını yitirdiğini ha-
tırlattı. Canların yitirileceği hiçbir yıkım

olmaması dileğini vurgulayan İma-
moğlu, "Hızlı hareket etmeliyiz. Üzeri-
mize düşeni yapma konusunda gayret
içerisindeyiz. Bütün kurumlarımızın iş
birliği ile böylesi büyük bir çatı altında
bir Deprem Kurulu’nun oluşması, içinde
bilimin, finansmanın, tekniğin, yerel yö-
netimlerin, devletimizin bütün kurumla-
rının içinde olduğu; her gün sabah
kalktığında işinin bu olduğu; başka hiç-
bir işinin olmadığı bir mekanizmayı İs-
tanbul'da kurup, bu İstanbul'un derdini
bi rarada çözmenin yeminini edip, altına
imza atmamız. Başka türlü olmaz” ifa-
delerini kullandı. Bu işin siyaset mecra-
sıyla çözülemeyeceğinin altını çizen
İmamoğlu, yarışmacı ve kurumsal reka-
bete ihtiyaç duyulmayan bir iş birliği sü-
recinin başlatılması gerektiğine vurgu
yaptı. Söz konusu süreçte “güven” unsu-
runun önemli olduğuna dikkat çeken
İmamoğlu, vatandaşlara da maddi kay-
gılarını öne çıkaracak tavırlardan uzak
durmaları uyarısında bulundu. 
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“ açız" diye feryat edenleri doyurmak, kimsenin va-
zifesi olamaz.
Açlıktan çırpınanları bu hale getirmekte kimsenin

hak'kı değildir.
Açız diye seslenen kitleler için bir başkasına görev

yüklemekte, birilerinin yetkisinde olamaz.
Olması gereken, "Açız" diye seslenenlerin olmamasını

sağlamaktır.
Açız diyenlerin performansıyla yerleştiğiniz ma-

kama, açların içinden gelmiştiniz.
Siz; sizin açlığınızın son'a erdirilmesi için orada bu-

lunmuyorsunuz.
Bu bereketli toprakların çok geniş tarım alanları

vardı.
Dünyada yüzde 66 ve yüzde 72 olan, nedense işletile-

meyen maden rezervleri vardı.
Üç tarafı denizle çevrili olmasına rağmen, ortalama

kilo fiyatı 60 tl. Olan balık; ekonominin refahı ve açlığın
yaşanmadığı bir ülkenin sebebi olmalıydı.

Somali den beter hale geleceğiz bu gidişle. Açız diye
bağırmaya bile takati kalmamış bir ülke durumunda
olmak; çok uzak değil.

Şimdiki zamanda Türk olmak bayağı meşakkatli.
Dünya gezeveninin en sıkıntılı, en yaşanılması zor ve en
tehlikeli konumunda olan ülkesi haline geldi güzelim ül-
kemiz. En iyisi, sırayla saymadan sizlere bırakayım
bunların neler olduğunu. Çünkü hepiniz biliyor ve görü-
yorsunuz olanları ve olacakları. Giderek, iyi insanların
sessizleştiği, sessizliğin içinde sahte kimliğe büründüğü
ve geri dönüşümü imkansız hale gelen bir yapıya dönüş-
tüğünü acıyla izliyoruz. İstediğiniiz yerden bakın. 

Artık pencerenizden huzur verecek manzarayı göre-
bilmeniz imkansız hale geldi. Ne yazık'ki ülkemizin bu
durumu, kaygı duymayan, tepki vermeyen insanların
katkılarıyla oluşuyor. Göz göre göre denir ya, işte öyle
bir şey. Hangi pencereden bakarsanız bakın, her şey
saygınlığını ve önemini yitiriyor. Tüm rol icabı davranış-
lara kapılar acılmış, gireni çok, çıkanı hiç yok gibi.

Bir haber televizyonu, açık oturum programına şu
başlığı atmış.

CHP' NİN 128 MİLYAR DOLAR ISRARI NİYE?
Hakikaten neden bu kadar ısrar ediyorsunuz?
Sizlerden söke söke mi alındı?
Şimdilerde bu konu kapanmış gibi kimseden çıt çıkmıyor.
Çare; çaresiz olduğunu düşünenlere gerekli değildir. Kendinde
olanı görmektir.
Şimdi söyleyeceklerimden sonra bana kızmayın ama; kendimi
bu dünyadan olduğuma inandıramıyorum. Üstün nitelikleri
olan; herkesten daha iyi huylu ve yüksek bilgi ile donanımlı
biri olduğumu söylemiyorum. Sadece çok iyi düşünebilmeyi
meziyet edindiğimi söeyebilirim.
Hiç olmazsa bu gezegene borçlu değilim.

KIZGIN BAKARIM GÜNEŞ'E
Gecelere uyanır oldum
Sabahlara bıraktım hayallerimi
Rüyalarımı gizledim kimse görmesin
Hasretliğim güzel yarınlara

Hala sessiz bakar karanlığa
Özümden bağırır gözlerim
Hırsımdan kızgın bakarım güneşe
Onu da yakar, ağır gelir sözlerim.

Kızgın bakarım güneş'e

DERT KÖŞE 

Haluk KOç

halukkoc1953@gmail.com

YEMIN EDIP
IMZA ATMALI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
deprem ve onunla bağlantılı
kentsel dönüşüm çalışmalarını
hızlandıracak "İstanbul
Yenileniyor Platformu"nu
tanıttı. İmamoğlu, “Hızlı 
hareket etmeliyiz. Üzerimize
düşeni yapma konusunda 
gayret içerisindeyiz. Bütün
kurumlarımızın iş birliği ile
böylesi büyük bir çatı altında bir
Deprem Kurulu’nun oluşması,
başka hiçbir işinin olmadığı bir
mekanizmayı İstanbul'da kurup,
bu İstanbul'un derdini bir arada
çözmenin yeminini edip, altına
imza atmamız lazım. Başka
türlü olmaz" ifadelerini kullandı.

Kentlerde imar artışının, kentsel dönüşü-
mün çözüm modeli olamayacağını yinele-
yen İmamoğlu, “Bunu, bir belediye başkanı
kolay kolay söyleyemez. Hiçbir kişi, imar
artışı ile bir kentsel dönüşüm modelinin ta-
rafı olamaz. İstanbul, bugün 22 milyona
yakın nüfusu besleyecek konuta sahip.
Böylesi bir ortamda, hala, ‘2 milyon daha
nüfus ekleyeceğiz. Bir proje yapacağız’
diyen aklı da şaşarak izliyorum. Şaşırarak,
üzülerek, hatta İsyan ederek izliyorum”
dedi. Vatandaşla yüklenici firmalar ara-
sında teminat olmayı amaçladıklarını kay-
deden İmamoğlu, kentsel dönüşümün
sadece rant yoluyla, imar artışıyla ya da
sübvansiyonla gerçekleştirilemeyeceğini
belirtti.

ŞAŞARAK
iZLiYORUM

SilivriBelediyesi temmuz ayı ilk
oturumunda gözler Gümüşyaka
Mahallesi'nde mezbaha alanı olarak

ayrılan 7 bin 800 metrekare arsaya çevrildi. İBB
Meclisi'nde, Silivri Ak Parti, CHP ve MHP  bü-
yükşehir meclis üyelerinin de evet oyuyla mez-
baha olarak ayrılan alan İETT'ye cep otogarı
yapılması için tahsis edildi. İlgili gündem mad-
desi Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşü-
lürken  ilçede bulunan bir açılış nedeniyle
meclise gidemediğini, böyle bir kararın ancak
ilçe belediyesine danışılarak alınabileceğini söy-
leyen Belediye Başkanı Volkan Yılmaz karara

sert tepki gösterdi. 

Tekrar mezbahaya dönecek

Yılmaz, “Bizimle istişare yapılsaydı ne kaybe-
derlerdi?” diyerek, “Bu projeyi nasıl savunursu-
nuz?  Bunu köy kahverlerinde de anlatın. Orda
başka burda başka yapmayın. Diyorsunuz ki
karar geçti. Burası hukuk devleti. Bu konu üze-
rinde uzlaşı sağlamazsak orası tekrar mezba-
haya dönecek. Öyle yağma yok. Ben yaptım
oldu meclisten geçti demekle olmuyor bu işler.
Bir çözüm sunarlarsa müsaade edeceğiz ama
etmezlerse orası mezbaha arazisi olarak kala-

cak. Ben hayvancının çıkarını korumak zorun-
dayım. Bu kadar basit. Bakın Silivri'den 3
üyeyle tarım komisyonundayız. Komisyon Baş-
kanımız meclis üyemiz. Atladığınız bir konu
var. Biz seçimler boyunca Silivri'de yaşayan,
üretim yapan hayvancının sorunlarını ele ala-
cağız demedik mi? En yakın mezbaha Esen-
yurt'ta var. Üretici zarar ediyor. Onlara söz
vermiştik. Ama ne yazık ki mezbaha vaadimiz
Binali Bey seçilemeyince havada kaldı. Şimdi
Gümüşyaka'da bir arsa mezbaha olarak imarlı
bir yerde İBB mülkü olmuş. İlçemizde açılış ol-
duğu için Büyükşehir Meclisi'ne gidemedim. 7
bin 800 metrekare, imarda mezbaha olarak ay-
rılan yerin İETT garajanına devri için karar
alınmış. Ben sizlerden bir çıkış beklerdim” site-
minde bulundu.  

Hani 16 milyonun başkanıydı? 

“Biz bu üreticiyi nasıl destekleyeceğiz? Hani İs-
tanbul'u birlikte yönetecektik?” diye soran Yıl-
maz, “Hani belediye başkanlarından habersiz
bir karar alınmayacaktı? Benim bu karardan
zerre haberim yok. Gazete ilanlarınından mı
öğrenceğim? Fikir alışverişi yapılmadı. Ben
gündemden mi göreceğim bu kararı? Elimizi
koulumuzu bağlıyorsunuz diyrsunuz. Siz bunu
içinize nasıl sindiriyorsanız? İBB mezbaha ye-
rini iptal edip İETT garajı yapıyorsa, fikir alış-
verişi yapmak zorunda. Evet ondan sonra
gündeme almalı. Belki alternetif yer söyleyece-
ğiz. Hani 16 milyoun başkanıydı? Mezbahayı
nereye yapıacaksınız? Mezbaha yapma yetkisi
isteyeceğim. Sizin yapamadıklarınızı biz yapa-
cağız. Silivri Belediyesi'ne danışmadan alacağı-
nız kararların sizlere burada hiçbir hayır
getirmeyeceğini öğrenin” ifadelerini kullandı. 

Kendinizle çelişiyorsunuz 

CHP Gurup Başkanvekili Melih Yıldız ise ka-
rarın Yılmaz'ın gurup başkanvekilliğini yaptığı
MHP ve aryıca AK Parti'li üyelerin de evet
oyuyla meclisten geçtiğini hatırlattı ve “Arka-
daşlarınız neden itiraz etmedi?” diye sordu.
Yıldız, “Haklı değilsiniz. Gündem size gönderi-
liyor. Madem itirazınız vardı meclis üyesi arka-
daşlarınız kalkıp ret verebilirdi. Karar oy birliği

ile geçti. Söyledikleriniz nafile. Bu doğru bir an-
layış değil. Arsa kimseye satılmadı. Kimseye ve-
rilmedi. İETT Ankara Belediysi'nin mi?
Demokrat kararın neresi yanlış? Kendinizle çe-
lişiyorsunuz” diye konuştu. 

İletişimimiz zayıf 

CHP Belediye Meclis Üyesi Süheyl Kırkıcı da
guruplar arasında iletişimin zayıf olduğunu
vurguladı ve Yılmaz'a bir çağrıda bulundu. Kır-
kıcı, “Bu konuda görevin büyüğü size düşüyor.
MHP, CHP ve AK Parti olarak oturup düşün-
mek lazım. Guruplar arasındaki iletişim çok
zayıf. Bu ilişki zayıf kaldığı sürece tüm kararla-
rın sakat kalma ihtimalı fazladır. Görevin bü-
yüğü bu yüzden size düşüyor” dedi. AK Parti
ve MHP gurup başkanvekilleri de Yılmaz'ın
söylemleri üzerinden hareket ederek, yapılan
hizmete karşı olmadıklarını fakat bu kararın Si-
livri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz'la da isti-
şare yapılmasının uygun oldugunu ifade etti. 

Danamandıra için talep

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Dana-
mandıra Mahallesi'nde bulunan ve Esenyurt
Belediyesi tarafından işletilen Danamandıra
Tabiat Parkı için de meclis üyelerinden destek
istedi. Yılmaz, “Ben bununla ilgili uzun za-
mandır mücadele veriyorum. Tüm meclis üye-
lerine açık çağrı yaparak destek vermelerini
istiyorum. Başka bir belediyenin bünyesinde ol-
masını doğru bulmuyorum. Dün de doğru bul-
madım, bugün de doğru bulmuyorum.
Dolayısıyla şimdi sizlerden destek istiyorum”
dedi.  MÜGE CESUR ÖZMEN 

Ak Parti Belediye Meclis Üyesi
Ömer Tekin, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlunu Silivri'ye davet etti.
Tekin, CHP gurubunun her şeyden
memnun olduğunu ifade ederek,
“İstanbulu şahlandırdı, kalkındırdı
diyorlar. Ekrem İmamoğlu gelsin
biraz da Silivri'yi kalkındırsın.
Çünkü burası da İstanbul'un bir il-
çesi. Örneğin bir temel atmama tö-
reni de burda yapabilir. Borç alma
töreni burda da yapabilir. Burda bir
metro yok ama kaymakamlığın arka-
sında bir metro çalışması başlatıp
üstünü kapatabilir. Nalburdan iki üç
muskluk alıp çeşme açılışı da yapa-
bilir. Bazılarına yakışmıyor ama tatil
kendisine çok yakışıyor. Hiç değilse
tatilini gelsin Silivri'de yapsın. Onun
için de kayak merkezi lazım. O yüz-
den bu da olmuyor” dedi. Tekin'in
sözlerine “Yapılan hizmetleri gör-
mek istemiyorsunuz” diyerek karşılık
veren Yıldız, “En azından bu dö-
nemde şunlar olmuyor. İBB'ye ait
olan yapılar başkalarına verilmiyor.
Sizler temel atma törenlerine, açılış-
lara icabet etmiyorsunuz. İcabet et-
seniz göreceksiniz. Ben burda sözleri
değil kesin yapılacakları söylüyorum.
Lütfen işleyen çarka çomak sokma-
yın arkadaşlar. Silivri hem İBB, hem
hükümet tarafından, hem belediye-
mizden üç koldan hizmet almaya
çalışırken lütfen ket vurmayın” ifade-
lerini kullandı.  

Silivri Gümüşyaka 
Mahallesi'ndeki mezbaha

arazisinin Büyükşehir
Meclisi'nde AK Parti, CHP ve
MHP'nin evet oylarıyla İETT

garajı yapılması kararı alındı.
Silivri Belediye Başkanı

Volkan Yılmaz “Haberim
yoktu” dedi ve “Kimse bize

danışmadı. Hani 16 milyonun
başkanıydı? Öyle yağma yok”
eleştirisinde bulundu. Yılmaz,
bu kararı bozdurmak için tüm
hukuki yollara başvuracağını
ifade etti. Meclis üyelerine de

sitem eden Yılmaz, “Sizlerden
de bir çıkış beklerdim”

ifadelerini kullandı

HİZMETLERE 
KET VURMAYIN!

ÖYLE YAĞMA YOK!



S ağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerra-
hisi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde

Kovid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen
VLP temelli aşının Faz-2 aşaması için daha
önceden başvurup kayıt yaptırmış olan gö-
nüllüler aşılanmaya başladı. Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından
desteklenen, dünyanın en yenilikçi aşıların-
dan olan VLP temelli aşının Faz-1 çalış-
ması daha önce başarı ile
sonuçlandırılmıştı. VLP aşısının Faz-2 aşa-
masının Ankara, İstanbul ve Kocaeli olmak
üzere 3 merkezde yapılacağı duyurulmuştu.
Ankara Onkoloji Eğitim Araştırma Hasta-
nesi ve Kocaeli Üniversitesi Hastanesinin
ardından bugün Yedikule Göğüs Hastalık-
ları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim Araştırma
Hastanesi'nde de aşılama çalışmalarına
başlandı. Aşılamaya 18-59 yaş arasında,
ciddi kronik hastalığı olmayan, daha önce
Kovid-19 geçirmemiş ve başka bir Kovid-
19 aşısı yaptırmamış gönüllüler alınıyor.

Antikor oluşturuyoruz

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule
Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs
Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Halit Çı-
narka, VLP aşışınım detaylarını anlattı. Çı-
narka, "Türkiye'nin aşısı. Yerli aşı geliştirme
çalışmaları içerisinde. Öne çıkan aşılar Er-
ciyes Üniversite'nin Turkovac aşısı, onlar
3'üncü fazdalar. TÜBİTAK'ın da şu an
2'nci fazını bugün yapacağımız VLP aşısı.
VLP aşısı nedir dediğimizde bu yeni bir tek-
noloji. Virüsün parçacıklarını, proteinlerini
alarak biz de bunu üretip gönüllüye verdiği-
miz aşı da hastada antikor oluşturduğu-
muz bir yapıyı veriyoruz hastaya. Yani virüs

benzeri parçacıkları verip hastada antikor
oluşturuyoruz. Böylelikle virüsün bize gel-
diği zaman hücrelerin yapışacağı yerleri an-
tikorun kapatması sayesinde hasta
olmamayı sağlayacak bir teknoloji olarak
söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

Şimdi son aşamadayız

Bugün 12 gönüllünün aşılanacağını belir-
ten Doç. Dr. Çınarka, "1'inci fazı 38 gönüllü
ile başarılı bir şekilde bitmişti. Şimdi 2'nci
fazdayız. Buna Ankara'da başlanmıştı ilk.
Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde devam
etti. Şimdi İstanbul'da 3'üncü ve son aya-

ğındayız. Bugün 12 gönüllü ile başladık.
Devam edeceğiz. Bize düşen gönüllü sayısı
60-70 kişi. Bazen 100 hastaya çıkabiliyoruz
duruma göre. İnşallah Yedikule'deki bu
Faz- 2 çalışmalarının tamamlanmasıyla ba-
şarılı bir şekilde Faz- 3'e geçebileceğimizi,
sonbaharda da Türkiye'nin yerli aşısını tüm
dünyanın kullanımına sunacağımızı inşal-
lah müjdeleyelim. Normal şartlarda Tem-
muz ayının içerisinde Faz-2'nin bitmesini,
Faz-2'nin başarısını gördüğümüz zaman
Faz-3'e de Ağustos ayı içerisinde geçmeyi
planlıyoruz. Yaklaşık 15 bin civarı bir gö-
nüllü ile Faz-3'ü halledeceğiz inşallah" diye

konuştu.

Aşı olmaya davet etti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dekanı ve Ye-
dikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerra-
hisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik
Şefi Prof. Dr. Erdal Çetinkaya, daha önce
hastalık geçirmemiş ve aşı olmamış vatan-
daşları yerli aşıya gönüllü olmaya davet
etti. Çetinkaya, "Gönüllü olmak için daha
önce Koronavirüs hastalığı geçirmemiş
olmak ve herhangi bir aşının yapılmamış
olması gerekiyor. 18 yaşından büyük herkes
gönüllü olabilir. Başvurular direkt bize de
yapabilirler ya da internet sayfasından baş-
vurabilirler. Buradan herkesi aşıyı olmaya
davet ediyoruz" şeklinde konuştu.  DHA
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Hayvanseverler
memnun kalmadı
Hayvan Hakları Yasama İzleme Delegasyonu
Kadıköy'de Ulusal İstanbul Buluşması'nı
gerçekleştirdi. Ak Parti'nin hayvan hakları ile
ilgili Meclis'e sunduğu teklifin hayvanları 
korumaktan uzak ama bakanlık
bürokratlarına iş yükü getirmeyecek 
maddeler içerdiğini savunan hayvanseverler,
teklife 'hayır' dedi

KADIKÖY'DE toplanan Hayvan Hakları Ya-
sama İzleme Delegasyonu, "Tarım ve Orman
Bakanı’nın basında belirttiği gibi ve teklifteki

ilgili maddeye de yapılan atıfla, DKMP tarafından ha-
zırlanacak yönetmelikte, evde beslenen, koruma altında
olan  hayvan sayısına sınırlama getirileceği, hayvanlara
şiddet ve kötü davranışlarda savcılıklara şikayet hakkı-
mızın alınarak, yalnızca suçüstü ile sınırlandırılarak, şi-
kayet mercinin tarım il müdürlükleri olacağı, sadece il
müdürlüğü uygun görürse suç duyurusunda buluna-
cağı, hayvanlara karşı işlenen sürgün, eziyet, öldürme
eylemlerininin büyük bölümünü gerçekleştiren belediye
yönetici ve görevlilerine hiçbir cezai yaptırım olmadığı,
onlara idari ve adli yaptırım olabilmesi için daha önce
belirtildiği gibi iki farklı kanuna bununla ilgili ek yapıl-
masının bahsinin geçmediği, nüfusu 25 binin altında
olan ve asıl sahipsiz hayvan popülasyonunun artma
kaynağı olan belediyelere veteriner hekim çalıştırma ve
kısırlaştırma ve tedavi merkezi kurma zorunluluğu geti-
rilmemesi, 75 bin ve altı nüfusa sahip belediyelere ba-
kımevi kurma süresinin 4.5 yıl olarak verilmesi, 75 bin
nüfus üstü için ise bu sürenin 2.5 yıl olarak belirlen-
mesi,  verilen bu uzun süreler nedeniyle, popülasyonu
kontrol altına almak için yapılan  kısırlaştırma çalışma-
larının boşa gidecek olması demektir" açıklamasını
yaptı.  Açıklamanın devamında, " Evcil hayvan üretim
ve satışlarının yasaklanmayacağı ve hayvan kaçakçılığı-
nın merkezi haline gelecek üretim çiftlikleri, internet,
katalog üzerinden mal gibi satışların devam edeceği,
folklor adı altında deve, boğa dövüştürmenin devam
edeceği, çiftlik hayvanları zulmü ve sömürüsünün
devam edeceği, mezbaha gerçeğinin hiç dikkate alın-
madığı” görüldü” denildi. 

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1407325)

Planın Özü : BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, Mimarsinan mahallesi, 125 parsele 
ilişkin 1/5000 ölçekli plan; Büyükşehir Belediye Meclisince kabul edilerek; 
Büyükşehir Belediye Başkanınca 16.02.2021 tarihinde onaylanmış olup, 
Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan 
panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında otuz gün süre ile askıya 
çıkarıldığı ilan olunur.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE 
BAŞKANLIĞI’NDAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1407337)

Planın Özü : MALTEPE – KADIKÖY - ATAŞEHİR ilçeleri, Çamaşırcı Deresine
ilişkin itiraz 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı; Büyükşehir
Belediye Meclisince kabul edilerek; Büyükşehir Belediye Başkanınca
26.10.2020 tarihinde onaylanmış olup, Başkanlığımız Saraçhane Hizmet Binası
Planlama Müdürlüğü 5. Kat ilan panosunda ve  www.ibb.gov.tr web sayfasında
otuz gün süre ile askıya çıkarıldığı ilan olunur.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1407620)

KOÇ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ 2021 AYAKKABI ÇEKİ

Ayakkabı Hediye Çeki Açık İhalesine ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt No : 2021/07-0003
İdarenin Adresi : Koç Üniversitesi Hastanesi, Davutpaşa Caddesi  

No:4 34010 Topkapı İstanbul                                                            
Telefonu : 0 850 250 8 250
E posta adresi : msaihale@kuh.ku.edu.tr
İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 1868 adet Ayakkabı Çeki
Teslim Yeri: Koç Üniversitesi Hastanesi
İhalenin Yapılacağı Yer : Koç Üniversitesi Hastanesi/ 1 P Toplantı Odası
İhalenin Tarihi ve Saati : 13.07.2021 Saat 11.00
Son Teklif Verme Tarihi : 12.07.2021
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

Firma tarafından imzalı kaşeli,  Teknik Şartname / İdari Şartname / Sözleşme Taslağı/Malzeme
Listesi, Birim Fiyat Teklif Cetveli ve Birim Fiyat Teklif  Mektubu
Yasaklı olmadığına dair taahhütname
Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi
Firma İmza sirküsü 
İhale Doküman Satış Bedeli Makbuzu
İhale Durum Belgesi

Ekonomik açıdan en avantajlı teklif ve firma yeterliliklerine göre belirlenecektir. Firmalar  ihaleye 413 TL’lik hediye
çeki için Koç Üniversitesi Hastanesi’ne fatura edilecek en düşük tutar üzerinden gireceklerdir. En düşük teklifi
veren firma ihale kazananı olacaktır. 
İhale dokümanı, Satın Alma Biriminden veya web sitesinden tedarik edilebilir. İhaleye katılım için  Koç Üniversitesi
Hastanesi Yapı Kredi Bankası Esentepe Şubesi nezdinde bulunan TR71 0006 7010 0000 0095 5007 52 nolu
hesabına 50 TL yatırıldığına ilişkin dekont ihale zarfının içinde bulunmalıdır. Doküman satış bedeli yalnızca
bankaya yatırılmaktadır. Makbuz karşılığı elden ödeme alınmamaktadır.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Koç Üniversitesi Hastanesi Satın Alma Birimi Maltepe Mah. Davutpaşa
Cad.No:4 Zeytinburnu adresine elden teslim edilebileceği gibi,  aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
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Kovid-19'a karşı yerli olarak geliştirilen VLP temelli aşının
Faz-2 aşaması İstanbul'da gönüllülere uygulanmaya başlandı. 
Doç. Dr. Halit Çınarka, "1'inci fazı 38 gönüllü ile başarılı bir
şekilde bitmişti. Şimdi 2'nci fazdayız. Buna Ankara'da
başlanmıştı ilk. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'nde devam etti.
Şimdi İstanbul'da 3'üncü ve son ayağındayız" dedi

ÇOK ŞÜKÜR Kİ BAŞARDILAR
Yerli aşı olmak için Hadımköy 'den gelen 39 yaşındaki Bayram Eskiköy ise, "Yerli
aşıyı zaten kovid çıktığından beri bekliyordum. İlla ki bizim bilim insanlarımız,
doktorlarımız, mutlaka başaracaklarına inanıyordum, inancım çok yüksekti.
Çok şükür ki başardılar. Zaten duyar duymaz da katılma isteğinde bulundum.
Çok şükür de kabul oldu yani. İlk olduğum için de çok sevinçliyim" dedi.

BÜYÜKÇEKMECE Beledi-
yesi Temmuz ayı Mec-
lisi’nin birinci oturumu

Büyükçekmece Belediye Başkanı
Dr. Hasan Akgün başkanlığında
gerçekleşti. Meclis gündemine ge-
çilmeden önce temmuz ayın içinde
yaşanan Lozan Barış Antlaşması,
15 Temmuz hain darbe girişimi,
Madımak katliamı, 5 Temmuz Baş-
bağlar katliamı gibi toplumu derin-
den etkileyen olaylarla ile ilgili söz
alan Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün ve mecliste grubu bulunan
partilerin grup başkanvekilleri
görüş ve tepkilerini dile getirdi. 

Daha devamı var

Hasan Akgün, 15 Temmuz'da Türk
Milleti’nin hainlere geçit vermedi-
ğini söyledi. "Temmuz ayı içerisinde
çokça olaylar vuku buldu. Bunların
içinden en önemlisi 15 Temmuz
hain darbe girişimdir" diyen Akgün,
"Yapanlar tek tek cezalandırılıyor
ama bitmedi. Devamı, en başı var.
Türk adaleti gereğini yapacaktır.
Türkiye’yi parçalamaya çalışan ha-
inler hiçbir zaman uyumayacaktır.
Biz de asla uyanıklığımızdan vaz-
geçmeyeceğiz. Her Türk vatandaşı-
nın asli görevi hainlere geçit
vermemek. Türk Milleti hain darbe
girişimde Kurtuluş Savaşı’nda ol-
duğu gibi bunu ortaya koymuştur.

Bu vatan için devlet için ne kadar
şehitlerimiz varsa Allahtan rahmet
diliyorum. Ruhları şad olsun. Bir
daha bu tip hainliklerin yaşanma-
ması için yönetimde kim varsa ben,
muhtar, savcı, hakim hepimizin
daha uyanık olması gerektiği ortaya
çıkmıştır. Bugünleri unutmamak
unutturmamak bizlerin görevi.
Kahraman Türk milletini kutlamak
bizim asli görevimizdir" ifadelerini
kullandı. 
24 Temmuz 1923 yılında Lozan
Barış Antlaşması’nın imzalandığını
hatırlatan Başkan Akgün, "Lozan
tapusunun 98’inci yıldönümü kutlu
olsun. Bu tapuyu bu millete veren
başta ülkenin kurtarıcısı Çanakkale
Destanı’nın Komutanı ve Başko-
mutanlık Meydan Muharebesi ile
vatanı düşmandan tamamıyla te-
mizleyen Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ve silah arkadaşları başta
olmak üzere bütün kahraman şehit-
lerimizi saygı, minnet ve rahmetle
anıyoruz. Kutlu olsun" dedi. 
Ak Parti Grup Başkanvekili Okan
Gülkoku ise "15 Temmuzda milleti-
miz çirkin darbeyle hainlerin yüzle-
rini görmüştür. Milletimizin
cesareti ve Cumhurbaşkanımızın
feraseti sayesinde amaçlarına ula-
şamamışlardır. Ülkemizin birliğine
darbe girişimde bulunanlar bu aziz
milletin boyun eğmediğini bir kere

daha görmüşlerdir. Başta 15 Tem-
muz şehitlerimiz olmak üzere tüm
şehitlerimize rahmet diliyoruz"
açıklamasını yaptı. 
CHP Grubu adına konuşan Tarık
Erdoğan da "Demokrasi öyle kıy-
metti bir mücevherdir ki sahip ol-
maktan daha zordur onu korumak.
Bu nedenle demokrasiyi olduğu
gibi kabullenirken onu eğip bükme-
den, kendi çıkarlarımıza göre şekil-
lendirmeden, demokrasiyi
demokrasinin ruhundan kopartma-
dan uygulamak, bunu başarmak
için hiçbir müdahaleye olanak tanı-
mamak hepimizin vatandaşlık bor-
cudur. 100’üncü yılına
yaklaştığımız Cumhuriyetimiz
süresince yaşadığımız darbeler ve
kalkışmalardan ders alsaydık 
neden niçin nasıl denklemlerini
araştırıp, darbecilerin tamamen
emperyalist ülkelerin oyuncağı ol-
duğunu unutmasaydık, hiçbir gayri
hukuki gücün, zümrenin, grubun,
cemaatin günü gelip talimat aldık-
larında hedeflerine ulaşmak yo-
lunda kimseyi tanımayacaklarını
aklımızdan çıkartmasaydık, bizden
size diye art niyetle kategorize et-
mesek ne korkulu rüya görür ne de
uykusuz kalırdık. Unutmayalım ki
en kötü demokrasi en iyi darbeden
daha iyidir" diye konuştu.  
ARİF ELMAS

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan
Akgün, 15 Temmuz hain darbe girişimini 
lanetleyerek, “Yapanlar tek tek cezalandırılıyor
ama bitmedi. Devamı, en başı var. Türk adaleti
gereğini yapacaktır. Türkiye’yi parçalamaya çalışan
hainler hiçbir zaman uyumayacaktır” dedi
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eSa, 1 Temmuz’da Co-
pernicus Sentinel-3 uy-
dusunun elde ettiği

verilerle ‘ısı kubbesinin’ haritasını
hazırladı. Buna göre, kara yüzey
sıcaklıklarının ABD’nin Washing-
ton eyaletinde yaklaşık 69 dereceye
ulaştığı ifade edildi. ESA, Ka-
nada’nın Vancouver ve ABD’nin
Portland kentlerinde kara yüzey sı-
caklıklarının 43 dereceye ulaştığını,
Kanada’nın Calgary kentinde ise
45 derece kara yüzeyi sıcaklığı kay-
dedildiğini açıkladı. ESA, metrolo-
jinin tipik olarak havayı ölçtüğünü
belirtirken uydu Sentinel-3'teki
Deniz ve Kara Yüzey Sıcaklığı
Radyometresi, Dünya yüzeyinden
yayılan enerjiyi ölçtüğünü ifade
etti. Bunun da, hava sıcaklığıyla
arazi yüzeyi sıcaklığı arasında
farklılık olacağı anlamına geldiği
vurgulandı. 
1 haftada 719 kişi öldü

Kanada’nın ısı kubbesi bölgesin-
deki eyaleti British Columbia’da

ise 177 ayrı orman yangını hayatı
olumsuz etkilerken Eyalet Acil
Durum Bilgilendirme, hali hazırda
40 ayrı bölgede halkın tahliyesinin
istendiğini belirtti. Baş adli tabip
Lisa Lapointe, dün yaptığı resmi
açıklamada 25 Haziran ile 1 Tem-
muz arasında 719 ölüm raporlan-
dığını belirtti. 
Isı kubbesi nedir? 

ESA, kavurucu ısının havadaki ‘ısı
kubbesinde’ hapsolarak geniş ve
bunaltıcı yüksek sıcaklıkları mey-
dana getirdiğini belirtti. ESA
“Bilim insanları, ısı kubbelerini
neyin tetiklediğini araştırdı ve ana
nedenin, önceki kış boyunca tropi-
kal Pasifik Okyanusu’nda batıdan
doğuya okyanus sıcaklıklarında
güçlü bir değişiklik olduğunu tes-
pit etti. Bir yüzme havuzu düşü-
nün, ısıtıcı açıldığında, ısıtıcı jetleri
çevreleyen alanlarda (karada) sı-
caklıklar hızla yükselirken, havu-
zun geri kalanının ısınması daha
uzun sürer” açıklamasını yaptı.

azerbaycan'ın başkenti Bakü
kıyıları açıklarında Hazar Deni-
zinde şiddetli bir patlama mey-

dana geldi. Patlamanın ardından onlarca
metre yükselen alevler yaklaşık 20 saniye
boyunca gökyüzünü aydınlattı. Bakü'den
görülen alevler endişe yaratırken, Hazar De-
nizindeki platformlardan birinde patlama
olabileceği ihtimali üzerinde duruldu. Pat-
lama kısa sürede dünya gündemine oturur-
ken, sosyal medyadan da olaya ilişkin
görüntüler yer aldı. Görüntülerde patlama-
nın ardından yükselen alev topunun geniş
bir alanı aydınlattığı görüldü. 

Kaza yok açıklaması

Olayla ilgili birçok iddia ortaya atılırken,
Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR),
patlamanın Ümit doğalgaz sahasından 10-
12 kilometre uzaklıkta gerçekleştiğini, şirket
sorumluluk alanında açık deniz platformları
ve endüstriyel tesislerde kaza olmadığı açık-
lamasını yaptı.Bu arada patlamanın Ümit
Gaz Havzası'ndaki bir tankerde meydana
geldiği yönündeki iddiaların da doğru olma-
dığı ifade edildi.

Volkanik çamur patlaması 

Enerji sektörü yetkilileri patlamaya ilişkin
araştırma başlatırken, uzmanlar, volkanik
çamur patlaması olabileceği yönünde kuv-
vetli belirtiler olduğu yönünde görüş belirtti.
Hazar Denizinde gaz, çamur ve su karışımı
çok sayıda çamur volkanı bulunduğunu
ifade eden uzmanlar, eldeki ilk bulguların
bu yönde olduğunu öne sürdü.Olayın ya-
şandığı bölgeye araştırma yapmak üzere
uzman ekipler gönderildi.

Hazar Denizi'nde Azerbaycan'ın baş-
kenti Bakü açıklarında şiddetli patlama
endişe yarattı. Gökyüzüne yükselen
alevler Bakü'den bile  görülürken, pat-
lamaya denizde oluşan çamur volkanı-
nın neden olabileceği söyleniyor.

Vatikan Mahkemesi Başkanı 10 din gö-
revlisinin yolsuzluktan yargılanmasına
karar verdi. Aralarında üst düzey din
görevlisi bir kardinalin de bulunduğu
10 kişi, zimmete para geçirme, kara
para aklama, dolandırıcılık, gasp ve
görevi kötüye kullanma suçlamasıyla 27
Temmuz’da hakim karşısına çıkacak.

Hazar Denizi'nde 
korkunç patlama

Kanada alev alev yanıyor!

VIKTOR ORBAN’DAN 
AB’YE ULTIMATOM!

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği'ne  karşı 7 mad-
delik ültimatom yayınladı.  Orban, "Avrupa İmparatorluğu’na hayır.
Hukukun üstünlüğünü taşeronlaştırmaya hayır" gibi mesajlar verdi
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A lmanya Başbakanı Angela Merkel’in geçtiğimiz Eylül
ayında görevini bırakması ve geçen yıl Birleşik Kral-
lık’ın bloktan ayrılmasıyla birlikte Avrupa Birliği’ne

bir ültimatom da aşırı sağcı lider Viktor Orban’ın yönettiği
Macaristan’dan geldi. Bir ilk yaşandı ve bir Avrupa Birliği
ülkesi tam sayfa ilan vererek AB’ye isyan bayrağını açtı.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman gazetesi Bild’
verdiği tam sayfa, “Avrupa Birliği'nin geleceği üzerine, Ma-
caristan'ın önerileri” başlıklı ilanla, 7 maddelik bir ültima-
tom yayınladı. Bu yedi maddede, Avrupa Birliği'ne çok ağır
mesajlar, eleştiriler ve Macaristan'ın görüşleri yer aldı. 

İşte Orban'ın 7 maddelik talepleri :

İlanın üstünde, Macaristan bayrağı ve “Macaristan Hü-
kümeti” yazısı yer alırken Orban imzasıyla yayınlanan 7
maddede Avrupa Birliği'ne uyarılar ve talepler şöyle yer
aldı:

1) Avrupa Birliği, kimsenin kendisine güç/yetki verme-
diği bir süper devlete dönüştü. Avrupa İmparatorluğu'na
hayır diyoruz.

2) Uyum, bir araçtır; amaç değildir. Bu nedenle, “Avrupa
halkları arasında her zamankinden daha yakın bir birlik”
hedefi, temel AB anlaşmalarından çıkarılmalıdır.

3) Kararlar, seçilmiş hükümetlerin yöneticileri tarafın-
dan alınmalıdır. Hükümetler dışı organizasyonlar tarafın-
dan değil. Hukukun üstünlüğünü taşeronlaştırmaya hayır
diyoruz.

4) Avrupa Birliği'nin gücü ortak ekonomik başarıyla gelir.
Biz birlikte başarılı olamazsak, herkes kendi bildiği yolda gi-
derse, bu AB'nin sonu demektir.

5) Önümüzdeki yıl ve gelecekte tehlikeli durumlar ortaya
çıkabilir. Aşırı derecede uyum sorunları ve salgınlar yaşa-
nabilir. Avrupalılar'ı korumalıyız.

6) Avrupa demokrasisini yeniden inşa etmeliyiz. Avrupa
Parlamentosu kendini çıkmaz bir sokağa soktu. Sadece
kendi ideolojik ve kurumsal çıkarlarıyla uğraşıyor. Ulusal
meclislerin etkinliği ve rolü artırılmalıdır.

7) Sırbistan, AB'ye üye olarak kabul edilmelidir. 

Pasifik Okyanusu kıyısındaki Kanada ve Kuzey Amerika bölgelerini etkisi altına alan ‘ısı
kubbesi' Kanada’da rekor derecedeki sıcaklıklara neden oldu.   British Columbia eyaletinde
177 ayrı orman yangını yaşanırken, yüksek sıcaklık kaynaklı 719 ölüm meydana geldi.

Din görevlileri
yargılanacak

VatiKan Mahkemesi, Temmuz
2019 tarihinde başlatılan soruş-
turma sonucunda Kardinal Gio-

vanni Angelo Becciu dahil 10 kişinin,
İngiltere’nin başkenti Londra’da kilise fon-
larıyla mülk alımıyla ilgili finansal yolsuz-
luktan suçlandığını açıkladı. Mahkeme dün
yayınlanan kararnameyle, 10 kişinin 27
Temmuz’da zimmete para geçirme, kara
para aklama, dolandırıcılık, gasp ve görevi
kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılan-
masına başlanacağını duyurdu.

Din görevlisi de var

İlk defa üst düzey bir din görevlisinin de
yolsuzluktan yargınalacağı mahkeme tara-
fından yapılan açıklamada, “Yasaya göre
zimmete para geçirme ve görevi kötüye kul-
lanma suçlarından yargılanacak olan Kar-
dinal Giovanni Angelo Becciu hakkında da
işbirliği ve boyun eğme ile ilgili unsurlar or-
taya çıktı” ifadelerine yer verildi. Kardinal
Becciu, soruşturmanın başlamasıyla geçen
Eylül ayında kilise bağışlarını yöneten üst
düzey görevinden istifa etmişti.  

Geniş bir ilişkiler ağı

Resmi açıklamada “Diğer bazı yabancı ül-
kelerdeki (Birleşik Arap Emirlikleri, İngil-
tere, Jersey, Lüksemburg, Slovenya, İsviçre)
istinabe komisyonları ile de yürütülen so-
ruşturmalar, finansal piyasalardaki opera-
törler ile önemli kazançlar sağlayan geniş
bir ilişkiler ağını gün ışığına çıkardı” denildi.

Papa Fran-
cis’in kişisel
bağış kaynak-
ları dahil 
Vatikan mali-
yesinin önemli
kayıplara 
uğratıldığı 
vurgulandı.

Mahkeme SBK kararını verdi
Kara para aklama suçundan Avus-
turya'da yakalanan Sezgin Baran
Korkmaz'ın davasında mahkeme tu-

tukluluğuna devam kararı verdi. Avustur-
ya’nın Wels kentinde bugün hakim karşısına
çıkan Sezgin Baran Korkmaz hakkında karar
çıktı. Hem Avusturya hem de Türkiye basını-
nın büyük ilgiyle izlediği süreçte, mahkeme
Sezgin Baran Korkmaz’ın tutukluluğunun de-
vamına karar verdi. Mahkemenin önünde
basın mensuplarına konuşan Sezgin Baran
Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger, “Müvekki-
limin ifadesine başvuruldu. Suçlamalardan zi-
yade iade talepleriyle ilgili ve müvekkilimin
tutukluluğu 5 Ağustos’a kadar uzatıldı” dedi.
Korkmaz'ın kaçma ihtimali ve suçun ağırlığı

nedeniyle tutuklu kalmasına karar verilirken,
Türk basını da mahkeme önünden canlı yayın
yaptı. Korkmaz’ın avukatı Volkan Dülger,
“Müvekkilimin gönlünden Türkiye’ye iade
edilmek geçiyor” dedi.
Moral durumu iyi

ABD ve Türkiye’den gelecek belgelerin tam
olarak gelmediğini ve bunların incelenmesi ge-
rektiği için bu sürenin uzatıldığını dile getirdi.
Korkmaz’ın Wels’te tutuklu kalacağı belirtildi.
Mahkemede Korkmaz’ın serbest bırakılması-
nın istendiğini dile getiren Dülger, “Bu bir du-
ruşmaydı. Müvekkilimin sağlık ve moral
durumu son derece iyi. Özellikle ben de sor-
dum. Herhangi bir sorunu yok” dedi.

Kara para ak-
lama suçundan
Avusturya'da ya-
kalanan Sezgin
Baran Korkmaz'ın
davasında mah-
keme tutuklulu-
ğuna devam
kararı verdi. 
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Y eniköy ve Özbey mahalleleri arasın-
daki 'Ana Tanrıça Kenti' olarak bili-
nen Metropolis Antik Kenti'nde 1990

yılından beri kazı çalışmaları sürüyor. Çalış-
malarda, Geç Neolitik Çağı'ndaki ilk yerle-
şim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik
Çağ'dan Roma, Bizans, Beylikler ve Os-
manlı dönemlerine kadar birçok uygarlığın
izlerine rastlanıyor. Birçok anıtsal yapının
gün yüzüne çıkarıldığı antik kentte bu yıl da
sürdürülen kazı çalışmalarında, 1800 yıllık
kadın heykeli bulundu. Roma dönemine ait
yaklaşık 1,5 metre boyundaki mermer hey-
kelin baş kısmına ise henüz ulaşılamadı.

Helenistik yapıya uygun

Metropolis Antik Kenti'nde kazı başkanlı-

ğını yürüten Manisa Celal Bayar Üniversi-
tesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Serdar Aybek, yaptığı açıklamada şun-
ları söyledi:"Bu yılki kazı çalışmaların başın-
dayız. Güzel sürprizle başladık.
Metropolis'in Helenistik yapısına uygun
heykel bulduk. Giyimli bir kadın heykeli,
mermerden yontunmuş bir eser. Metropo-
lis'in üslubuna uygun şekilde yapılmış. Bu
şekilde birçok heykel bulundu Metropolis'te.
Heykel yaklaşık 1.50 boyunda. Başı ne yazık
ki noksan. Mermerden yapılmış. Giyimli
genç kadına ait heykel. Şu an kazı evinde
uzman konservatörlerce temizleniyor. Eserin
noksan kısımları süren kazılarda bulunup
heykel tamamlanınca, İzmir Müze Müdür-
lüğü'ndeki yerine yerleştirilecek" dedi.

1800 YILLIK KADIN 
HEYKELIBULUNDU

Silivrililer  
Vali'yi 
izleyecek 

Silivri Belediyesi, pandemi döneminde
sosyal hayatı kısıtlanan ilçe sakinlerine
yönelik etkinliklerine bir yenisini daha

ekliyor. Sanatı ve kültürü ilçenin dört bir yanında
yaşatmayı kendisine amaç edinen Silivri Belediyesi,
köy ve mahallelere kurduğu beyazperde ile Açık
Hava Sineması etkinliği düzenliyor. Usta oyuncu
Erdal Beşikçioğlu’nun başrolde oynadığı ve halkın
güvenini kazanmış bir devlet adamı olan Vali Recep
Yazıcıoğlu’nun Denizli’de görev yaptığı sırada ba-
şından geçen esrarengiz olayların anlatıldığı “Vali”
filminin gösterileceği etkinlikler dün akşam itiba-
rıyla başladı. Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve tüm vatan-
daşların davet edildiği Açık Hava Sineması’na katı-
lan konuklara mısır, kek, meyve suyu, limonata gibi
yiyecek ve içecekler de ikram edilecek.Etkinliklere
tüm Silivrilileri davet eden Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, “Nihayet, normalleşme sürecine
girdiğimiz bugünlerde hemşehrilerimize açık ha-
vada sinema keyfi yaşatmayı amaçlıyoruz. Film
gösterilerine bütün Silivrilileri davet ediyorum.”
dedi. Açık hava sineması gösterimleri 15 Eylül'e
kadar her akşam bir mahalle de gerçekleşecek. 

İzmir'in Torbalı 

ilçesindeki Metropolis 

Antik Kenti'ndeki kazı

çalışmalarında,  yaklaşık 

1,5 metre boyunda 1800 yıllık,

başsız bir kadın heykeli 
bulundu

Yıldızlar geçidi 
9 Temmuz’da

Organizasyonunu Bayhan Prodüksiyon'un gerçekleştirdiği 
Harbiye Açıkhava Yıldızlar Geçidi konserler serisi başlıyor

SahneSinDe yerli ve yabancı
starların konserlerine ve tiyatro
oyunlarına ev sahipliği yapan

İstanbul'un en önemli konser alanı Har-
biye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
bu yıl organizasyonunu Bayhan Prodük-
siyon'un gerçekleştirdiği "Harbiye
Açıkhava Yıldızlar Geçidi " konserler

serisinde müziğin dev isimlerini
ağırlayacak. Yıldızlar geçidinde Derya
Bedavacı, Fatih Ürek, Gökhan Türkmen,
Göksel, Rubato, Koray Avcı, Tan Taşçı,
Teoman, Adamlar Simge, ve Yıldız
Tilbe'yi müzikseverlerle buluşturacak.
Pandemi nedeniyle her türlü önlemlerin
alındığı konserlerde Yıldız Tilbe dört

konser verirken, Tan Taşçı, Derya
Bedevacı ve Fatih Ürek ilk kez Harbiye
Açıkhava sahnesinde olacak. Özel
repertuarların ve sürpriz sahne şovlarının
yer alacağı "Harbiye Açıkhava Yıldılar
Geçidi" konserleri biletleri passo.coma ve
Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiya-
trosu gişelerinde satışa sunuldu.

Pandemi Zayiatı 
Gazeteci Pınar Öğünç’ün 'Pandemi Zayiatı' isimli kitabı raflarda yerini
aldı. Kitap, emekçilerin pandemi sürecinde yaşadıklarına ışık tutuyor

Gazeteci yazar Pınar
Öğünç’ün Duvar Medya Vak-
fı’nın katkılarıyla iletişim Yayın-

ları tarafından yayımlanan 'Pandemi
zayiatı” kitabı raflarda terini almaya hazır-
lanıyor. Kitapta 35 emekçinin pandemi sü-
recinde yaşadıkları anlatılıyor.Kitabın
tanıtım metninde şöyle deniliyor: Salgın
hayatının ağır yükünü ve riskini göğüsle-
yen sağlık çalışanları… adeta kayıp za-
manı, kayıp hayatı telafi edercesine
yüklenilen alışverişin yükünü çeken kasa
görevlisi, kargocu, postacı… evlerinde,
bilgisayar başında 7/24 iş başında tutulan
beyaz yakalılar… Hiçbir şey olmamış gibi,
mesafesiz, önlemsiz, didinmeye devam

etmek zorunda bırakılan mavi yakalılar…
tarımcı, güvenlik görevlisi. Pınar Öğünç,
değişik alanlardan 35 emekçiyle önce sal-
gının başlarında, sonra birinci yılı dolmak-
tayken uzun sohbetler yaptı ve onların
hikâyelerini yazdı. Korkuları, çileleri, öfke-
leri, umutsuzlukları anlatan hikâyeler…
Sadece o kadar değil ama…
insanların özlemlerini, uyanışlarını, kendi-
lerini güçlü hissetmelerini sağlayan dene-
yimlerini, geleceğe dair düşündüklerini
anlatan hikâyeler. Pandemi zayiatı, Pınar
Öğünç’ün yazar ustalığıyla el ele veren
güçlü ve içgörülü ifadeleriyle, okuyanı, 
hayata emek veren bu insanlara hayran
bırakacak.

Gülümseyen emojili eser sergilenecek
Dünyanın en önemli antik kentlerinden Karkamış Antik Kenti'ndeki kazı
alanında yaklaşık 4 yıl önce gün yüzüne çıkarılan ve üzerinde 'gülücük' ifadesi
bulunan 3 bin 700 yıllık matara, Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nde sergilenecek

Suriye sınırına sıfır noktada
bulunan dünyanın en önemli
antik kentlerinden Karkamış

Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarında
yaklaşık 4 yıl önce çıkarılan, üzerinde gü-
lücük ifadesi bulunan 3 bin 700 yıllık su
matarası, Gaziantep Arkeoloji Müze-
si'nde sergilenecek. Ziyaretçiler, Gazian-
tep Arkeoloji Müzesi'nde, Karkamış kazı
alanlarından çıkarılan eserler için ayrılan
bölümde yerini alacak matarayı, ay so-
nunda görebilecek. Gaziantep Müze
Müdürü Özgür Çomak, Karkamış Antik
Kenti'nin dünyanın önemli antik kentle-
rinden biri olduğunu ve Cumhuriyet dö-
neminden beri dönem dönem kazı
çalışmalarının yapıldığını söyledi.

İlk emojili eser 

Çomak, çıkarılan eserler arasında, üze-
rinde gülümseme ifadesi bulunan su
matarasının da bulunduğunu ifade ede-
rek, "Tek kulplu bir matara, pişmiş top-
raktan yapılmış, Orta Tunç Çağı'na ait bir
eser. Günümüzden yaklaşık 3 bin 700 yıl
öncesine ait bir eser. Dünyadaki ilk gü-

lümseyen emojili bir eserimiz. Bu eseri-
mizin bütün müzecilik işlemlerini bitirdik.
İlk bulunduğu zamanda çok parçalı
halde çıkmıştı. Restore edildi, restore edil-
dikten sonra şgeçici sergilemeyle ziyaret-
çilerimize sunmayı düşünüyoruz." dedi.
Çomak, eseri sosyal medyada paylaşınca
çok güzel yorumlar aldığına işaret ederek,
"Günlük yaşamımızda her gün kullandı-
ğımız emojinin 3 bin 700 yıl önceki bir
gülümseme olması, tabii ki merak oluştu-
ruyor." ifadesini kullandı.

Silivri Belediyesi, sanatı ve kültürü
ilçenin dört bir yanında yaşatmak
amacıyla Açık Hava Sineması etkinliği
düzenliyor. “Vali” filminin gösterileceği
sinema etkinlikleri Eylül ayının
ortalarına kadar devam edecek 

Dolu Kadehi Ters Tut,
İBB iştiraklerinden Kül-
tür AŞ’nin etkinlik serisi

İstanbul Kavuştayı kapsamında,19
Temmuz Pazartesi akşamı İBB
Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava

Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluş-
maya hazırlanıyor.Yerli sahnenin
popüler bağımsız ekibi Dolu Ka-
dehi Ters Tut, 2014 yılı sonunda
Mürsel Oğulcan Ava ve Uğurhan
Özay tarafından kurulmuştu.

Gerek internet üzerinden yayınla-
dıkları işleri, gerek çektikleri klip-
leri, gerekse de konserleriyle ilgi
çeken grup ülkenin dört bir ya-
nında milyonlarca aktif dinleyiciye
sahip.

Dolu kadehi ters tut
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Transfere hızlı başlayan Trabzonspor en
büyük hamleyi gerçekleştirmeye hazırlanı-
yor. Süper Lig’de gol kralı olduğu sezonun
ardından RB Leipzig’in yolunu tutan Ale-
xander Sörloth’u yeniden geri getirme hede-
findeki bordo-mavililerin bu transferde elini
güçlendirecek gelişmeler yaşanıyor.
Alman ekibinde teknik direktörlüğe getirilen
Jesse Marsch’ın, oyuncuyu yeni sezonda ilk
11’de değerlendirmeyi düşünmediği ortaya
çıktı. Forvet bölgesi için transfer isteyen
Marsch, Norveçli futbolcunun takımdan
gönderilmesinin yolunu açtı. Portekiz Milli
Takımı’nın EURO 2020 kadrosunda yer
alan 25 yaşındaki santrfor Andre Silva’yı
renklerine bağlayan Leipzig’de yaşanan ge-
lişmeyle gözler Sörloth transferine çevrildi.

Toplam 5 milyon euro

Kulübeye mahkum olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalan Sörloth’un düzenli forma giye-
bileceği bir takıma yönelme durumu bu ge-
lişmeyle daha da güçlendi. Milliyet'in
haberine göre Alman ekibinin Norveçli gol-
cüyü kiralık olarak elden çıkarmasının fatu-
rası belli oldu. Leipzig’in bir sezonluk 2-3
milyon euro kiralama ücreti talep etmeye
hazırlandığı öğrenildi. Ayrıca oyuncuyu ge-
çici transferle kadrosuna katacak kulübün,
futbolcunun 3 milyon euroluk yıllık ücretini
de karşılaması beklentisinin bulunduğu ileri
sürüldü. Trabzonspor’un bu transferi ger-
çekleştirmesi durumunda yıllık maliyetinin
yaklaşık 5 milyon euro olacağı hesaplandı. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği,
Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto
ve Şırnak Belediyesi desteğiyle Türkiye Ferdi
Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası
Şırnak’ta düzenlendi. 60 ilden gelen 1500
sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Be-
lediyesi sporcusu Gülsüm Özen ile Emine
Arslan da yer aldı. Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü bünyesindeki spor salonunda ger-
çekleşen turnuvada sporcular 2 ring ve 2
tatemi üzerinde yaptıkları mücadelelerle
milli takıma seçilmek için ter döktü. Büyük-
ler Full Contact kategorisinde ringe çıkan
Özen ve Arslan rakiplerini mağlup ederek
birinciliği elde ettiler. 

Ülkemizi temsil edecekler

Rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanan
milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bizlere bu gu-
ruru yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyo-
rum. Biz daima onların yanında olduk ve
bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye
devam edeceğiz. Dünya şampiyonasında ül-
kemizi temsil edecek olan iki sporcumuza
başarılar diliyorum. Dedi. Özen ve Arslan
bu başarılarından dolayı 14 Ekim 2021 tari-
hinde İtalya’da yapılacak olan Dünya Kick
Boks Şampiyonası’nda Türki milli takım
kadrosunda yer almaya hak kazandı.

Fiyatı el yaktı!

Şampiyonlar 
belli oldu

Yüzde yüz Beşiktaş’ta
Beşiktaş ile geçen sezon Süper Lig'e damga vuran Rachid Ghezzal'ın Babası Mohamed Ghezzal, oğlunun geleceği ile ilgili olarak Fanatik'e
çok özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray teklifini doğrulayan Mohamed Ghezzal, oğlunun Yüzde 100 Beşiktaş'ta kalacağını duyurdu
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5 yıl sonra geri dönen Vitor Pereira'nın, Fenerbahçe'ye
'evet' demeden önce yönetime sunduğu rapora ortaya
çıktı. Portekizli hoca, 3-4 transferin yanı sıra Attila 
Szalai, Mesut Özil ve İrfan Can Kahveci'ye de değindi.

F enerbahçe yöneticisi Selahattin Baki,
önceki gün idmanda basının sorularını
yanıtlamış, yeni teknik direktör Vitor

Pereira'nın itibarsızlaştırılmaması gerektiğini
söylemişti. Baki, Portekizli hocanın her şeye
hakim olduğunun, anlaşmadan önce kendi-
lerine takımla ilgili sunum yaptığının altını
çizmişti. Pereira, yönetime transfer konu-
sunda büyük ihtiyaçlar olmadığını, 3-4 kritik
hamleyle şampiyon takımın ortaya çıkaca-
ğını ifade etti.

3-4 takviye yapılacak

Fenerbahçe'de yarım kalan işini tamamla-
maya geldiğini söyleyen hoca, sistem konu-
sunda esnek olacağını, maça göre oyuncu ve
diziliş tercihi yapabileceğini iletti. Takımın
hem üçlü hem dörtlü savunma oynayabile-
cek kadro kalitesine sahip olduğunun altını
çizdi. Pereira'nın bu noktada Attila Sza-
lai'nin varlığının önemine vurgu yaptığı
gelen bilgiler arasında. Pereira transfer ko-
nusunda sayı olarak yüksek bir talepte bu-
lunmadı. Ancak Portekizli, yapacakları 3-4
takviyenin direkt olarak 11 oynayacak sevi-
yede olmasına dikkat çekti. Pereira mevki

olarak santrfor, 2 kanat, sol bek ve alternatif
olarak sağ bek de alınabileceğini yönetime
sunduğu raporda iletti.

Orta alanda en iyi takımız

Orta alanda Fenerbahçe'nin Türkiye'nin açık
ara en iyi ekibi olduğunun altını çizen Pe-
reira, takımı Mesut Özil ve İrfan Can'ın li-
derliğinde kuracağını belirtti. Bu bölgedeki
tecrübeli oyuncuları maçına göre değişimli
olarak kullanacağını kaydeden Portekizli,
hücum bölgesindeki çeşitliliğin artması ha-
linde şampiyonluğun 1 numaralı favorisi
olacaklarını belirtti. Fenerbahçe'nin 2 yıllık
anlaşmaya vardığı Portekizli teknik adam
Vitor Pereira önceki akşam saatlerinde yar-
dımcılarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Porte-
kiz'den kalkan özel uçakla Atatürk
Havalimanı'na inen Pereira ve yardımcıla-
rını, yönetici Selahattin Baki karşıladı. 52 ya-
şındaki teknik direktör İstanbul'a iner inmez
duygularını paylaşırken, "Taraftara bir mesa-
jınız var mı?" sorusuna, "Fantastik bir taraf-
tar kitlesi, beraber çalışırsak sezon sonunda
kulübün istediği şampiyonluğu kutlayabili-
riz" yanıtını verdi.

Rachid Ghezzal'ın babası açıkladı! 'Galata-
saray'dan teklif aldık ancak Beşiktaş'ta
devam edeceğiz' Geçen sezon İngiltere Pre-
mier Lig ekiplerinden Leicester City’den ki-
ralanan Rachid Ghezzal, 8 gol ve 18 asistlik
performansıyla Kara Kartal’a çifte şampi-
yonluğu getiren ana etkenlerden biri ol-
muştu. Yönetimin yeni sezonda da yola
devam etmek için yoğun girişimde bulun-
duğu Cezayirli kanat oyuncusunun babası
Mohamed Ghezzal, son gelişmelerle ilgili
olarak Fanatik’e özel açıklamalarda bu-
lundu. Cezayir’de bulunan Baba Ghezzal,
Facetime üzerinden arkadaşımız Yakup Çı-
nar’ın sorularını yanıtladı.

Beşiktaş’ta çok mutlu

Ghezzal’ın Beşiktaş taraftarını ve Sergen
Yalçın’ı çok sevdiğini söyleyen Mohamed
Ghezzal, “Oğlum Beşiktaş’ta çok mutlu. Bu
sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele ede-
cekler. Ghezzal yüzde 100 kariyerine Beşik-
taş’ta devam edecek. Kısa süre içinde
transferin noktalanmasını bekliyoruz” dedi.
Oğlunun Kara Kartal’da devam etmeye
odaklı olduğunu söyleyen Baba Ghezzal,
“Bütün oyuncularla arası çok iyi. İstan-
bul’da ve Beşiktaş’ta oynamak ona çok ya-
radı. Bu saatten sonra başka takıma gitmesi

çok zor” ifadelerini kullandı.

Tribünler önünde izleyeceğiz

Mohamed Ghezzal, oğlunun Lyon forma-
sıyla Beşiktaş’a karşı oynadığı UEFA Av-
rupa Ligi çeyrek final maçında
Siyah-Beyazlı taraftarlardan çok etkilendi-
ğini ve bundan dolayı sezon başında terci-
hini Kara Kartal olarak belirlediğini söyledi.
Devler Ligi’ni merakla beklediklerini söyle-
yen Ghezzal, “Oğlumun yeniden Şampiyon-
lar Ligi’nde oynayacak olması bizi çok
mutlu ediyor. Mutlaka dolu tribünler
önünde o maçları ailecek izlemek istiyoruz”
sözlerini sarf etti.

Galatasaray'dan teklif

Ghezzal, “Oğlumun bu sezon gösterdiği per-
formansın ardından sadece Beşiktaş değil Ga-
latasaray da bize teklif yaptı” şeklinde
konuştu. Oğlunun kariyerine Türkiye’de
devam etmek istediğini belirten Mohamed
Ghezzal, Galatasaray’ın teklifini kabul etme-
diklerini söyledi. FANATİK, Cim Bom’un
Rachid Ghezzal’e yaptığı teklifin ayrıntılarına
ulaştı. Sarı-Kırmızılılar’ın Fatih Terim’in iste-
diği Cezayirli oyuncuya 2.7 milyon Euro’dan
3 yıllık teklif yaptığı, ayrıca Leicester City’ye
de 2 milyon Euro önerdiği bildirildi.

BU KULÜBÜ HEP KALBİMDE TUTTUM
Fenerbahçe'ye yeniden döndüğü için gururlu olduğunu be-
lirten Pereira, "Bu kulüp için çalışacak ve savaşacak olmak-
tan mutluyum. Bu takımı ve taraftarı her zaman kalbimde
tuttum. Taraftarın tutkusu her zaman farklı ve özeldi. Hak
edilen başarılar için savaşacağım" diye konuştu.

RB Leipzig, Trabzonspor’un
istediği Alexander Sörloth’un
kiralık faturasını belirledi. Alman
ekibinin yıllık 2-3 milyon euro ki-
ralama bedeliyle, Norveçli gol-
cünün 3 milyon euroluk maaşının
karşılanmasını istediği iddia edildi

Şırnak’ta düzenlenen ve 60 ilden
bin 500 sporcunun katıldığı
Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler
Kick Boks Turnuvası’nda mü-
cadele eden Bağcılar Belediyesi
sporcuları Gülsüm Özen ile Emine
Arslan şampiyon oldu

Çelikbilek’ten büyük başarı
Milli tenisçi Altuğ Çelikbilek, Portekiz’de
düzenlenen Porto Open turnuvasında
kariyerinin altıncı, ATP Challenger sevi-
yesinde ise ilk şampiyonluğunu elde etti.
Sert zeminde düzenlenen organizas-
yonda 24 yaşındaki Çelikbilek, yarı final
ve finalde toplamda rakiplerine yalnızca
6 oyun vererek şampiyonluğa ulaştı.

Final mücadelesinde Fransız Quentin
Halys ile karşılaşan Çelikbilek, 1 saat 7
dakika sonunda Halys’i 6-2, 6-1 yenerek
Marsel İlhan ve Cem İlkel’den sonra
Challenger seviyesinde bir şampiyonluk
kazanan üçüncü Türk tenisçi oldu.
Galibiyet sonrasında değerlendirmelerde
bulunan Çelikbilek, "Çok kötü başladım

turnuvaya. Top hissiyatım ve genel ola-
rak hissiyatım çok kötüydü ama her maç
mücadele vererek ve maçlardan sonra
ekstra antrenman yaparak üzerine koy-
duğumu düşünüyorum. Final ve yarı fi-
nalde de çok iyi tenis oynayarak rahat bir
galibiyet alıp ilk şampiyonluğumu elde
ettim" diye konuştu. DHA
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İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNA ONARIM İŞİ YAPTIRILACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1407780)

İSKİ BİNALARI ANADOLU BÖLGESİ MÜTEFERRİK BAKIM ONARIM İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 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 : 2021/315164
1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ 

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

NURTEPE EYÜPSULTAN/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123011536 - 2123016061
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : İSKİ BİNALARI ANADOLU BÖLGESİ MÜTEFERRİK 

BAKIM ONARIM İŞİ
b) Niteliği, türü ve miktarı : İSKİ hizmet alanı içerisinde bulunan Anadolu 

Yakasındaki Şube Müdürlüğü binalarında, lojmanlarda, 
terfi merkezlerinde ve arıtma tesislerinde 29.500,00 
m2 iç ve dış cephe boyasının yenilenmesi, 3.700,00 m2 çatı ve 
çatı örtüsünün yapılması..Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İSKİ HİZMET ALANLARI - İSTANBUL ANADOLU YAKASI İLÇELERİ 
(Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik,
Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye, 
Üsküdar) ile Sakarya ve Düzce ili.

ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 720 (YediYüzYirmi) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 20 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.07.2021 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İSKİ Genel Müdürlük Hizmet Binası A Blok UZ-07 Nolu İhale odası 
Güzeltepe Mahallesi Osmanpaşa Caddesi No:7 PK: 34060 
Eyüpsultan/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri
e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren 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 yönetimin-
deki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bu-
lunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler
(anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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 ye-
minli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlen-
diği 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:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılma-
mış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mek-
tubu,Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de
sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun ge-
rekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun
gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir
veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter 
birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. 
Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması
gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak
üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarla-
rının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
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.
4.4.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 İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan BIII grubu işler benzer iş
olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimarlık veya Çevre Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlamasıHesaplamada 
Kullanılacak Formül:
Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Teklif Fiyat Puanı: 60
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Her türlü profil demirlerin münferit veya birleşik olarak hazırlanması ve yerine tespit edilmesi 0,4% 0,44% 0,21
Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, 0,4% 0,44% 0,21
(çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti
2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması 0,32% 0,36% 0,17
15 cm kalınlığındaki techizatsız gazbeton duvar blokları ile duvar yapılması 0,34% 0,38% 0,18
(gazbeton tutkalı ile) (g3 sınıfı) (3,50 n/mm² ve 500 kg/m³)
Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, 0,44% 0,48% 0,23
bükülmesi ve yerine konulması
Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş 2,14% 2,36% 1,12
iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası)
Ahşaptan oturtma çatı yapılması (çatı örtüsünün altı osb/3 kaplamalı) 2,27% 2,51% 1,2
Yan ve üst kenarından kenetlenebilen kiremit ile çatı örtüsü yapılması 1,18% 1,3% 0,63
(Sızdırmazlık Sınıfı: Grup 1) (150 donma-çözülme çevrimine dayanıklı) (2 Latalı sistem)
250/350 kg çimento dozlu kaba ve ince harçla sıva yapılması (dış cephe sıvası) 1,01% 1,11% 0,55
200/250 kg kireç/çimento karışımı kaba ve ince harçla sıva yapılması (iç cephe sıvası) 0,61% 0,67% 0,32
Kireçli kaba sıva ve üzerine alçı sıva yapılması (sönmüş kireç torbalı) 0,37% 0,41% 0,2
Ø 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu temini ve yerine tesbiti 0,35% 0,39% 0,19
3 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 0,41% 0,45% 0,22
200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı 
yalıtım sıvası yapılması (mantolama)
Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı, polyester keçe taşıyıcılı 0,73% 0,81% 0,4
polimer bitümlü örtü (-20 c soğukta bükülmeli) ile su yalıtımı yapılması
5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (xps - 1,15% 1,27% 0,63
200 kpa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım 
sıvası yapılması (mantolama)

Mevcut ahşap, betonarme yada çelik aşıklar üzerine, 60 mm polistren yalıtımlı (üstü 
0.70 mm kalınlıkta, altı 0.50 mm kalınlıkta naturel, gofrajlı alüminyum) çatı paneli 1,24% 1,37% 0,65
ile çatı örtüsü yapılması
60 x 60 cm anma ebatlarında, rektifiyeli, her türlü renk, desen ve yüzey 1,54% 1,7% 0,82
özelliğinde, ı.kalite, parlak, sırsız porselen karo ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
(20 x 60 cm) veya (30 x 60 cm) veya (33 x 60 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve 0,97% 1,07% 0,5
yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik duvar karoları ile 3 mm derz aralıklı duvar
kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
(42,5 x 42,5 cm) veya (45 x 45 cm) anma ebatlarında, her türlü desen ve 0,81% 0,89% 0,43
yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli seramik yer karoları ile 3 mm derz aralıklı 
döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
60 x 60 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, renkli, sırlı 0,54% 0,6% 0,29
porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile)
3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile dış denizlik yapılması 0,36% 0,4% 0,19 
(3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı)
Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması 0,83% 0,91% 0,45
(sert pvc doğrama profillerinden her 
çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat)
Naturel-mat ve eloksallı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı 0,63% 0,69% 0,33
yapılması ve yerine konulması 
Ac4 sınıf 32 laminat yer kaplaması ile döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,57% 0,63% 0,3
Lamine parke döşeme kaplaması yapılması (süpürgelik dahil) 0,53% 0,59% 0,28
Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu 0,5% 0,56% 0,27
çift camlı pencere ünitesi takılması
Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç 0,36% 0,4% 0,19
kapı kanadı yapılması, yerine takılması
Ahşap yüzeylere iki kat sentetik boya yapılması 0,32% 0,36% 0,17
Lekeli ve isli duvar yüzeylerin boya işlemine hazır hale getirilmesi (iç cephe) 0,38% 0,42% 0,13
30*30 cm ebadında 0.50 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı 0,4% 0,44% 0,21
(polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 
3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kasa ve pervazı yapılması yerine konulması 0,42% 0,46% 0,22
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat antibakteriyel 0,49% 0,55% 0,19
boya yapılması (iç cephe)
Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması 0,54% 0,6% 0,29
Ahşaptan masif tablalı iç kapı kanadı yapılması ve yerine konulması 0,9% 1% 0,48
Panel radyatör (tip 22) 600 0,61% 0,67% 0,32
60*60 cm ebadında 0.70 mm kalınlığında min.20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester 0,95% 1,05% 0,5
esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (en aw 3000 serisi) 
gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması
Yeni sıva yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 1,03% 1,13% 0,55
Eski boyalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı ipekmat boya yapılması (iç cephe) 5,6% 6,18% 3
Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması 0,44% 0,48% 0,23
13 mm Compact Laminat ile Bölme Panosu ve Kapı Yapılması 0,48% 0,53% 0,25
Bulancak Füme Granit Plak ile Döşeme Kaplaması Yapılması 0,96% 1,06% 0,5
Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması 0,98% 1,08% 0,52
1,50 m yükseklikte Ø 4,5 mm çapında 50 x 150 mm göz aralıklı min. 3 bükümlü sıcak 1,2% 1,32% 0,63
daldırma galvaniz üzeri elektrostatik polyester toz boyalı panel teller ile çit yapılması (direk 
aralığı 2,5 m olacak şekilde duvar üzeri uygulama)
Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı 6,21% 6,87% 3,3
boya yapılması (dış cephe)
Her türlü dış sıva sökülmesi. 0,4% 0,44% 0,21
Her türlü ahşap çatı sökülmesi. 0,47% 0,51% 0,18
TAM CAMLI DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI 1,85% 2,05% 1
18 mm DOLU DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI ve MONTAJI 1,24% 1,37% 0,65
18 mm YARI CAMLI DEMONTABLE BÖLME YAPILMASI ve MONTAJI 1,43% 1,58% 0,75
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK VEYA RENKLİ 1,01% 1,11% 0,55
CAM KAPAKLI MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ DOLABI YAPILMASI
18 MM MDF LAM GÖVDE VE PARLAK AKRİLİK ÇEKMECE İLE KAPAKLI MUTFAK 0,95% 1,05% 0,5
TEZGAH ALTI DOLABI YAPILMASI
18 mm DEMONTABLE KAPI KASASI ve KANADI YAPILMASI ve MONTAJI 0,53% 0,59% 0,28
( kilit ve aksesuarlar dahil )
AHŞAP KAPLAMALI ÇELİK DAİRE KAPI KASASI ve KANADI YAPILMASI ve MONTAJI 0,37% 0,41% 0,19
( Menteşeler, kilitler ve aksesuarlar dahil )
Ahşap parke ve ahşap döşeme kaplaması sökülmesi 0,35% 0,39% 0,19
DUVAR YÜZEYİNDEN FAYANS SÖKÜLMESİ 0,31% 0,35% 0,17
2 cm RENKLİ GRANİT ile TEZGAH ÜSTÜ KAPLAMASI YAPILMASI 0,35% 0,39% 0,18
KOMPOZİT KAPLAMALI ÇELİK DAİRE KAPI KASASI VE KANADI YAPILMASI VE 0,57% 0,63% 0,3
MONTAJI (menteşeler, kilitler ve aksesuarlar dahil)
BETON, SIVA VE BENZERİ YÜZEYLERE 3 MM KALINLIKTA SİLİKON KATKILI AKRİLİK 0,67% 0,75% 0,35
ESASLI KAPLAMA YAPILMASI
YATAY VE DÜŞEYDEKİ ÇATLAKLAR VE BASINÇLI SULARIN GELDİĞİ BETONARME 0,62% 0,68% 0,32
YÜZEYLER İÇİN REÇİNE ESASLI KİMYASAL MADDE KULLANARAK ENJEKSİYON 
YÖNTEMİYLE SU YALITIMI YAPILMASI
YATAYDA VE DİLATASYONLARDA REÇİNE ESASLI KİMYASAL 0,69% 0,77% 0,36
MADDE KULLANARAK DOLGU YÖNTEMİYLE SU YALITIMI VE BETONARME 
ÇATLAKLARIN DOLDURULMASI
Poliürea esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile 3 kat halinde toplam 2,00 mm 1,56% 1,72% 0,82
kalınlıkta su yalıtımı yapılması
90X90 DESENLİ TEMPERLİ CAMDAN DUŞAKABİN YAPILMASI VE MONTAJI 0,74% 0,82% 0,4
MUTFAK TEZGAHI İMALATI VE MONTAJI 0,67% 0,75% 0,35
MEVCUT GİYDİRME CEPHENİN SÖKÜLMESİ (TAŞIYICI SİSTEM,TAŞYÜNÜ, 0,8% 0,88% 0,43
CAM VE KOMPOZİT PANEL DAHİL )
TERRACOTA İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 1% 1,1% 0,55
KANAT KİLİTLEME MEKANİZMALARI İLE CONTA FİTİL DEĞİŞİMİ 0,45% 0,49% 0,23
JALUZİ TAKILAN KANATTA MAKAS DEĞİŞİMİ 0,86% 0,96% 0,45
CAM DEĞİŞİMİ 0,86% 0,95% 0,45
KISITLAYICI MAKAS TAKILMASI 0,8% 0,88% 0,43
ALÜMİNYUM JALUZİ GÜNEŞ KIRICI TAKILMASI 1,06% 1,18% 0,55
MAKAS DEĞİŞİMİ 1,26% 1,4% 0,65
ALÜMINYUM GIYDIRME CEPHELERIN TAŞIYICI SISTEM STATIK TAHKIK, KENAR 1,34% 1,48% 0,7
YALITIM KONTROL VE İYILEŞTIRMELERININ YAPILMASI; CEPHE KENARLARI 
SU, ISI, YANGIN VE SES YALITIM UYGULAMASI
DOLGU FİTİLİ UYGULANIP SİLİKON ÇEKİLMESİ 1,45% 1,61% 0,75
ALUMİNYUM KOMPOZİT PANELLER İLE CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI 1,24% 1,37% 0,65
EPOKSİ ZEMİN KAPLAMA YAPILMASI 0,6% 0,66% 0,31
AHŞAP GÖRÜNÜMLÜ VEYA İDARENİN BELİRLEYECEĞİ HER RENKTE PLASTİK 0,47% 0,51% 0,25
DOĞRAMA İMALATI YAPILMASI ve YERİNE KONULMASI ( Sert PVC doğrama 
profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama vb. imalat )
İşlenerek dekore edilmiş her çeşit demirden parmaklık, korkuluk v.b.dekoratif (ferforje) 0,46% 0,5% 0,24
imalat yapılması ve yerine konulması
Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi 1,89% 2,09% 1
12.000-3,5 kW Btu/h Duvar Tipi İnverter Split Klima Ünitesi(İç ve Dış Ünite Beraber) 2,55% 2,81% 1,35
Sıva altı, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, 0,72% 0,8% 0,38
tüketim değeri en fazla 36 w olan)
LED sıva üstü etanj armatür (aliminyum gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, 0,43% 0,47% 0,23
armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak
EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile
birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan
toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat
sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (YüzSeksen) 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.
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U zun süre evli kaldığı Begüm Yücel ile tek cel-
sede boşanan ve yeni bir hayata başlayan ünlü
DJ Doğuş Çabakçor, sahibi olduğu Youtube

kanalında hayranlarının sorularını yanıtladı.En çok
soru ise tahmin edileceği üzerine yeni başlayan ilişkisi
ve sevgilisi hakkındaydı. Geçtiğimiz günlerde birlikte
görüntülenmekten kaçındığı yönünde haberler çıkan
Çabakçor, kendisi hakkındaki yalan içeriklere de tepki
gösterdi.

hangisiyle uğraşacağım?

Olayların yaşandığı zamanda kendisine çok sayıda
mesaj atıldığını ve küfüre kadar uzandığını ifade eden
Çabakçor; "Biriyle birlikte olduğunuzda herkes bir
şeyler çıkıyor. İlk etapta haberler silsilesi çıktı. Ben 20
kızla aynı anda flört etmişim. Bunu okuyanlar ikiye
ayrıldı. Bazıları takılmak için bize nasıl yaptın? anlat
dediler. Dİğerleri ise bu duruma ihtimal vermeyerek
Doğuş böyle şey yapmaz, uydurma bunlar dedi.  Bir
kısım da inandı. Unfollow ve küfür edenler oldu.
Dava aaçsam hangi birisiyle uğraşacağım? Bu Türki-
ye'de çok var. Okuduğuna inanıyor insanlar ve bu
böyledir diyor. Orada çok zorlandım. Cevap versen
bir nokta vermesen bir nokta. Akıl danıştığım hocala-
rım susmam gerektiğini söyledi." sözleriyle o dönemi
anlattı.

hayatlar kıyaslanmamalı

Hakkında çıkan haberlerle yeni hayatının eskisiyle
mukayese edildiğini anlatan ve buna tepki ile yakla-
şan ünlü DJ; "Bir hafta sonra taşındığı yeni evin de
haber malzemesi olarak kullanıldığını ifade eden
Doğuş Çabakçor; "Oturduğum ev ve yeri belli. Gir
bak. Kötü bir yerde olsam eyvallah. Eski evimle yeni
kıyaslıyor. İnsanların hayatları kıyaslanmaz. Akıllar
sürekli kıyasta. Herkes kendi hayatını yaşar. Kıyas is-
tersen herkes 3-5 sene önceki kendisiyle yapsın. İn-

sanlar sürekli değişiyor. Bir haber yapıyorsun madem
ara. Tamamen atmasyon bir haber ve nasıl yazdı
bunu acaba? Belli ki sipariş bir haber. Nereden geldi-
ğini de öğrendim ama peşine düşmedim. O dönem
çok yıprandım. O dönem bitti." ifadelerini kullandı.

kendimi ikna ettim

Yeni sevgilisi ile ilişkilerinin başlama sürecini anla-
tan Çabakçor; "Zamanla bu süreçten geçince ya-
nımdakiler de değişti. Evimde ve dışarda çok uzun
süre görüştüğüm insanların dışında yenileri de ha-
yatıma girdi. 5 Mart'ta başladı. Aramızdaki ilginin
olduğunu ve farklı bir noktada bulunduğunu anla-
dığımız... Kafam çok karışıktı. Panik atak vardı. Ko-
nuşmaya ihtiyacım vardı. Kitap okumaya başladım.
Dubai'de havadan atlayacaktık ama olmadı. Şartlar
uygun değildi. Ama bu bile benim için yapılması
imkansız bir şey ve bunu gerçekleştirmeye niyetlen-
dim. Beni cesaretlendirdi ve neşelendirdi. Bir takım
şeylerin hayalini kurabildik. Ben o kişinin haya-
tımda olması gerektiğine kendimi ikna ettim. Bence
o da ikna etti. Şu an çok mutluyuz. Yanımda olabi-

mesi için çok çaba harcıyorum." dedi.

kafayı yemedim

Sahip olduğu hesaplarında paylaştıkları ile yargılan-
dığını ve yorumlar yazıldığını söyleyen ünlü Youtuber;
"İnsanlar saldırmak için yer arıyor. Herkesin hayatını
kendi kriterleri belirler. Herkesi hayatı kendine. Çok
fazla deşmesinler. Tanımadıkları insanlar hakkında
fazla yorum yapmasınlar. Nerede ne eğitim aldı, kari-
yeri ne, hayvanları ve çocukları seviyor mu? Bana kat-
tıklarını bilmiyorlar. Bir isim ve soyisim vay efendim.
Benimle olan ve beni seven herkes tüm konularda
destek veriyor. Her şeyi doğru yapamam. Yanlışlar da
var doğrular da. Ben yalnız kaldığımda bile kendi ken-
dime utanan biriyim. Utanılacak bir şey yapmadım.
Sonuna kadar da anlatırım. Bu arada geçen sene ai-
leni götürdüğün eve bu yıl kız arkadaşını götürüyor-
sun utanmıyor musun demişlerdi. Ev kiraladığımız
yerde 18 yıldır yaşıyorlar. Kafayı yemedim onu yapa-
cak kadar. Sosyal medyada gösterdiğim hayatı bili-
yorlar sadece. Yorum yapıyorken insanları gerizekalı
yerine koymadan yazarsanız sevinirim." sözleriyle
sitem etti.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ünlü DJ ve Youtuber Doğuş Çabakçor sahibi olduğu kanalında hayranlarından gelen soruları yanıtladı.
Çabakçor çoğunluğunu yeni sevgilisi ile ilgili soruların oluşturduğu listede yaptığı açıklamalarla hem
hayatında açtığı yeni sayfayı anlattı hem de hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Yazılan yalan yorumlarla
ilglili olarak da "İnsanların gerizekalı olmadığını düşünerek yazarlarsa daha iyi olur" dedi

6 TEMMUZ 2021 SALI
KüçüKçeKmece Belediyesi’nin dü-
zenlediği ‘çekmecemde Sanat Var’
açık hava konserleri kapsamında
sahne alan, türküleri güncel soundla-
rıyla yorumlayan sanatçı Zeynep Bakşi
Karatağ, Selçuklu Amfi Tiyatro’da hay-
ranlarıyla buluştu. 2016’da çıkardığı
ilk albümü “mozaik” ile isminden
sıkça bahsettiren ikinci stüdyo albümü
“Usulca” ile tekrar dinleyicileriyle bu-
luşan Zeynep Bakşi Karatağ, pandemi
sonrası ilk konserinde Küçükçekmece
seyircisine müzik ziyafeti yaşattı. “Kı-
yamadığım, Hudey Hudey, Niye çattın
Kaşlarını,Talihim Yok Bahtım Kara,
Beni Hor Görme Gardaşım” gibi türkü-
leri seslendiren sanatçı, mozaik albü-
münden eserleri ve single
çalışmalarını Küçükçekmeceliler için
seslendirdi. Türkülere kendi sesini ve
soluğunu katarak yeniden yorumlayan
sanatçı, aylar sonra dinleyici ile buluş-
maktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirerek, Küçükçekmece Belediyesi ve
seyircisine teşekkür etti.

ÇEKMECEMDEÇEKMECEMDEÇEKMECEMDEÇEKMECEMDEÇEKMECEMDEÇEKMECEMDEÇEKMECEMDEÇEKMECEMDE
SANAT VAR

Burak Zihni

GERIZEKALI
DEGILIM!
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Birçok sokak dansı türünün yer aldığı dans yarışması Red Bull Dance Your Style, Türkiye finalini Beylikdüzü
Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençliğimiz Var Sahnesi’nde gerçekleştirdi. Dans edecekleri şarkıyı piste çıktıkları an
öğrenen birbirinden yetenekli 16 dansçı teke tek performans göstererek kıyasıya mücadele etti
red Bull Dance Your Style Türkiye finali,
Beylikdüzü Yaşam Vadisi 6 Mayıs Gençli-
ğimiz Var Sahnesi’nde büyük bir coşkuyla
gerçekleşti. Çeşitli sokak dansı stillerinin
sergilendiği yarışmada birbirinden yete-
nekli dansçılar, birer dakikalık perfor-
mansları ile dans pistinde hünerlerini
sergiledi. 16 dansçının doğaçlama bir şe-
kilde ritme ayak uydurduğu yarışmada,
kırmızı ve mavi kartlarla oy kullanan izle-
yiciler performansların sonunda kazananı
belirledi. Heyecanla beklenen finalde ise
oyların çoğunluğunu alarak birinci olan
Akay Üstünel, 4 Aralık tarihinde Güney
Afrika’da düzenlenecek Red Bull Dance
Your Style Dünya Finali’nde Türkiye’yi
temsil etme hakkı kazandı. Big Poppa’nın
DJ olarak yer aldığı yarışmada, Türkçe
rap dünyasının sevilen isimlerinden Ka-
mufle ile sevilen sanatçı Gökhan Türk-
men şarkılarıyla coşkulu kalabalığa eşlik
etti. 

Gençleri kutluyorum

Organizasyonda emeği geçen herkese te-
şekkür eden Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Sokağa çıkma kı-
sıtlamaların kalktığı, yeniden hayata karış-
tığımız bu günlerde sizlerle Yaşam
Vadisi’nde buluşmak çok güzel. Red
Bull’un dans yarışmasına ev sahipliği yap-
maktan dolayı çok mutluyuz. Yarışmada
etkileyici performans sergileyen tüm yarış-
macı gençleri kutluyorum. Birinci gelen
gencimize Güney Afrika’da ülkemizi tem-
sil edeceği dünya finalinde başarılar dili-
yorum. Gençler bilim ve sanatla daha iç
içe olsun diye hiç durmadan yeni proje,
etkinlik ve organizasyonlara imza atmaya
devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  

Dağ ailesinin
mutlu günü
Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Tuncer Dağ'ın oğlu İlker Dağ
hayatını Büşra Günsoy ile birleştirdi. Avcılar Baler Garden Düğün
Salon'unda gerçekleşen düğün törenine çok sayıda davetli katıldı
İlker Dağ ve Büşra Günsoy hayatını birleştirdi. CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili
Haydar Akar, CHP Genel Başkan yardımcıları; Onursal
Adıgüzel, Oğuz Kaan Salıcı, Gamze Akkuş İlgezdi,
Gökçe Gökçen, CHP Zonguldak İl Başkanı Murat
Pulat, CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz,
CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş, CHP İstan-
bul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu telgraf göndererek genç çifte mutluluk-
lar diledi. CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, İBB
CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve birçok siyasetçi de biz-
zet düğüne katılarak mutluluklarına ortak oldu. Genç çif-
tin nikahını Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt kıydı. Nikah şahitliğini ise; CHP İstanbul Millet-
vekili Zeynel
Emre, CHP İBB
Grup Başkanvekili
Doğan Subaşı,
CHP Beylikdüzü
İlçe  Başkanı
Turan Taşkın
Özer, Ak Parti
Esenyurt İlçe 
Başkanı Harun
Özer yaptı. 
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