
KADROLARIMIZ HAZIR

Hemen erken 
seçim istiyoruz

CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu, ‘erken

seçim’ çağrısı yaparak, "Biz hazırız.
Türkiye’yi yönetecek kadrolar
hazır. Türkiye artık kendisini yeni-
den kuracak, yeni bir iktidar ve
'Güçlendirilmiş Parlamenter De-
mokratik Sistem' için sabırsızlanı-
yor. Halkımızın bu sabırsızlığına
karşılık vermek için, hiç vakit geçir-
meden, hemen erken seçim istiyo-
ruz" ifadelerini kullandı. I SAYFA 9
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Yakın tarihe
kısa bir bakış

Ali İbrahim ÖNSOY
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Bilmeyi 
isterdim...

Haluk KOÇ

Ağa’ya nasıl
dokunursun!

Önemli bir Meclis
kararı alınmıştır

Büyükçekmece Belediyesi
temmuz ayı Meclisi’nin

ikinci oturumunda oy birliğiyle
kabul edilen imar komisyonu rapo-
runa göre; Celaliye Mahallesi, Ka-
miloba Mahallesi ve Kumburgaz
Mahallesi’nde imar durumuna ba-
kılmaksızın mevcut ruhsat metrajı

kadar inşaat
yapma hakkına
sahip olunacak.
Belediye Başkanı
Akgün, "Vatanda-
şımızın mağduri-
yetinin giderilmesi
adına çok önemli
meclis kararı alın-
mıştır" yorumunu
yaptı. I SAYFA 5
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Şarkıcı Cem Bekar, "Bence
herkes bir kere aşık olur.

Ya da ben şimdiye kadar bir kere
aşık oldum. Onla da 2 buçuk sene
sürdü işte. Bir daha aşık olabil-

meyi çok istiyorum. Pozitif bir
insanım. Kadınımın da pozitif

olmasını isterim" dedi. Pozitif
bir insan olduğunu belir-

ten Bekar, "Kadında
fiziksel özellik

hiç önemli
değil ben
manevi-

yata baka-
rım. Bana bir

şeyler katsın
dünyanın en

çirkin kadınına
aşık olabilirim"
diye konuştu. 

2023 TAMAMEN 
SECIM YILIDIR

Elite World Hotel Europe’ da
gerçekleştirilen Moda Hazır

Giyim Federasyonu (MHGF) 6. Ola-
ğan Genel Kurul toplantısında Hüseyin
Öztürk yeniden başkan seçildi. Türki-
ye'nin dünyanın kadim ülkelerinden biri
olduğunu belirten Öztürk, “Anadolu’yu

karış karış dolaşmaya devam edeceğiz.
Şehirlerimizin kültürünü ve folklorik
yapısını kumaşa, giysiye ve kostüme
giydirerek defileler düzenleyeceğiz.
Yurtdışı gezilerini kültür gezileri değil,
mutlaka ticari geziler haline dönüştüre-
receğiz” diye konuştu. I SAYFA 16
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ANADOLU’YU DOLAŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, parti

genel merkezinde düzenlenen
AK Parti Genişletilmiş İl Baş-
kanları Toplantısı'na katıldı.
2023 seçimlerine vurgu yapan
Erdoğan, “2023'e eğer kararlı
şekilde hazırlanacaksak bizim
için şurada son iki durak var.

Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 ta-
mamen seçim yılıdır” ifadele-
rini kullandı. Başarmak dışında
alternetiflerinin olmadığını be-
lirten Erdoğan, “İstikametini
kaybetmiş, avara kasnak gibi
dolaşanlara bu memleketi tes-
lim edemeyiz” açıklamalarında
bulundu. I SAYFA 7

ç
AvRAK KASNAK DOLAŞIYORLAR
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İNSAN BİR KERE 
AŞIK OLABİLİR!

SİBEL ARNA
SÖYLEŞİ
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Recep
Tayyip
Erdoğan

Hasan Akgün

ENGELLİ KALACAĞIM

Ben ayaklarımı 
geri istiyorum!

Şişli'de boşanma aşama-
sında olduğu eşi Sabiha

Mutlu'ya kurşun yağdıran Samet
Mutlu'nun yargılanmasına baş-
landı. Duruşmaya sedyeyle gelen
Sabiha Mutlu, "Ben adalet istiyo-
rum. Ayaklarımı geri istiyorum.

Ben engelli kalaca-
ğım, yatalağım.
Ben cezasını en
üst seviyeden al-
masını istiyorum.
Bıçakla yatırdı,
kızım kurtardı.
Silah çekti polis
kurtardı. Ceza
alsın istiyorum"
dedi. I SAYFA 3
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ACİL TEDBİR ALINIYOR

Kitabe için
çalışma başladı

Narlıkapı burcunda düşme
tehlikesi bulunan kitabe için

çalışma başlatıldı. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi Kültür Varlıkları
Projeler Müdürü Merve Gedik,
"Bütün İstanbul surlarıyla ilgili bir
çalışma başlattık. Projelerimizin

bir kısmı onaylı
restorasyon proje-
leri kapsamında
onaylı restorasyon
çalışmaları. Bazı-
ları da buradaki
gibi acil güvenlik
tedbiri alınması
gereken alanlar"
dedi. I SAYFA 5
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Merve Gedik

MERVE’YE SAHİP ÇIKTILAR

Yüzde 100 eğitim
ve spor bursu

Türkiye Merve Akpınar’ı göz-
yaşları içinde yaptığı açıkla-

mada, tutkuyla yaptığı hentbolda
yaşadığı zorlukları anlatınca tanıdı.
Binlerce kişi Merve’nin hırsına, ina-
dına, tutkusuna hayran kaldı. Semra
& Enver Yücel Vakfı, yaptığı yazılı
açıklamayla Akpınar’a yüzde 100
eğitim ve spor bursu verdiklerini 
duyurdu. SEY
Vakfı Başkanve-
kili Begüm Yücel,
"Sosyal medya
üzerinden çok
destek geldi Mer-
ve’ye. Ama biz
daha fazlasını
yapmak istedik"
dedi. I SAYFA 14
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Merve Akpınar

SADECE SEVİMLİ DEĞİLLER

Depresyondan
kurtarıyor!

Evcil hayvanlar, insanlara
yakınlığı ve sevimliliği ile gö-

nülleri fethediyorlar. Yapılan araş-
tırmalar, bu sevimli canlılara sahip
olmanın, birçok avantajının oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Bir evcil hay-
vana sahip olmak aynı zamanda
depresyondan çabuk kurtulmaya
yardımcı oluyor.
Hatta evcil 
hayvanı olan-
lar daha az
depresyona ya-
kalanıyorlar. Bu,
tamamen sevgi
ve pozitif ol-
mayla ilgili bir
durum. I SAYFA 13
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EURO ALMIYORUM;
BEN HIRSIZ 
DEĞİLİM
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EURO ALMIYORUM;
BEN HIRSIZ 
DEĞİLİM
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BELEDIYE, ARAZISINI
SONUNDA GERI ALDI!

İstinaf Mahkemesi, Esenyurt Belediyesi tarafından, Necmi 
Kadıoğlu’nun başkan olduğu 2011 yılında Yeşilköy 2001 Eğitim
Kültür ve Sağlık Vakfı’na üniversite yapılması için 25 dönümlük

arazinin tahsis edilme kararını iptal etti. 2011 yılında bedelsiz ve-
rilen belediye arazisine ilişkin tahsis kararı da ilçe meclisinde oy

birliği ile iptal edildi. Arazi tekrar Esenyurt Belediyesi’nin oldu.

10 YIL GEÇMESİNE RAĞMEN 
HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMADI
Esenyurt Belediyesi'nin 2011
yılında o dönemin belediye

başkanı Necmi Kadıoğlu'nun kuru-
cusu olduğu Yeşilköy 2001 Eğitim
Kültür ve Sağlık Vakfı'na üniversite
yapılması için tahsis ettiği Esenyurt
Belediyesi'ne ait 25 dönümlük arsa,
Esenyurt Belediyesi tarafından geri
alındı. 25 bin 996 metrekarelik arsa,
10 Mart 2011 tarihli meclis kararı

ile Esenyurt Üniversitesi’nin ku-
rucu vakfı olan Yeşilköy 2001 Eği-
tim Sağlık ve Kültür Vakfı'na 25
yıllığına bedelsiz olarak tahsis edil-
mişti. Aradan geçen 10 yıla rağmen
arazi üzerinde herhangi bir çalışma
yapılmadı. Esenyurt Belediye Mec-
lisi'nin dünkü oturumunda tahsisin
iptaline ilişkin teklif oy birliği ile
kabul edildi.

ç

BELEDİYE MECLİSİ’NDE OY BİRLİĞİYLE
TAHSİS KARARI İPTAL EDİLDİ

Söz konusu tahsis iptali tek-
lifi daha önce de meclis gün-

demine gelmiş ancak çoğunluktaki
AK Parti-MHP grubunun oyları ile
reddedilmişti. Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal Deniz Bozkurt da 6
Şubat 2020 tarihli meclis kararının
iptali istemi ile dava açmıştı. İstan-
bul 10. İdare Mahkemesi meclis ka-
rarının iptaline karar vermişti. Karar

istinafa taşınmıştı. İstinafın ardın-
dan iptal kararı kesinleşti ve konu
tekrar meclis gündemine geldi.
Tartışmalı tahsis kararı iptal edil-
miş oldu. Bugüne kadar çivi dahi
çakılmayan arazinin, Belediye Baş-
kanı Bozkurt tarafından ‘kampüs
lise’ projesi kapmasında eğitim
amaçlı kullanılmasının planlandığı
öğrenildi. I SAYFA 9
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, 75 mil-
yon değerindeki arazinin Sayıştay’ın da gözünden kaç-
madığını hatırlattı. Bozkurt, "Okul alanlarımız son derece
yetersiz. Bu tahsis kaldırılırsa daha sonra bu yer okul tah-
sisi için değerlendirilebilir. Gerçek şu; yanlış tahsis edilmiş,
son yedi yılda hiçbir işlem yapılmamış, dolayısıyla bu tah-
sisin iptal edilmesinde fayda var" ifadelerini kullandı.
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MAHREMİYET EĞİTİMİ
SAYFA 2

Peker yazdı, Ak Partililer 'evet' oyu verdi
Esenyurt Belediye Meclisi dün önemli bir karara oy birliği ile imza 

atarak, 2011 yılında belediye tarafından Esenyurt Üniversitesi Yeşilköy
2001 Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı'na tahsis edilen 25 dönüm arsayı tek-
rar geri aldı. Bu arsanın kamuya geri iade edilmesinde Sedat Peker'in
paylaşımlarının katkısı olmuştur mutlaka. Eğriye eğri, doğruya doğru. 

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da 

Avcılar Yeşilkent Mahallesi sakinleri artan
sivrisineklerin verdiği zarardan şikayetçi.

Mahalle sakinleri, yakında bulunan dere nede-
niyle arttığını belirttikleri sivrisinek-
lerin soktuğu çocuklarda yaralar
oluştuğunu öne sürdü. Çocukların
bacakları ve kollarında sivrisineklerin
sokması sonrası oluştuğunu ileri sür-
dükleri yaraları gösteren mahalle

sakinleri, durumun çözümü için yetkililerden yar-
dım bekliyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik
Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Gökçe Demir "Sivrisi-

neklerin enfeksiyon hastalıklarındaki
temel rolü vektör görevi görmeleri. Şu

an bahsi geçen bölgede yeterince
araştırılma yapılmadı. Bunların bir

vektör olup olmadığı bilinmiyor"
açıklamalarında bulundu.
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Avcılar'da, sivrisineklerin soktuğu çocuklarda yaralar oluştu.
Aileler endişeli olduklarını söylerken Dr. Gökçe Demir,
"Böyle bir maruziyet sonrası bu tarz ciddi yaralar açılıyorsa,
en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir" dedi
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Edirne'de 660'ıncı Kırkpı-
nar Yağlı Güreşleri Ağası

Seyfettin Selim müzik eşliğinde
oynarken, yüzüne yanlışlıkla
yerel gazete muhabiri Hüsnü
Sarıgül'ün eli geldi. Bunun üze-
rine Selim'in oğlu Melih Selim,
gazeteci Sarıgül'ü yumrukladı.
Seyfettin Selim, olayın bir yanlış
anlaşmadan kaynaklandığını be-
lirterek "Daha sonra onları ba-
rıştırdım" ifadelerini kullandı.

ç YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYORLAR



Medicana International Ankara Hasta-
nesi'nden Beslenme ve Diyet Uzmanı Di-
yetisyen Kübra Karakuş, yaygın sindirim

problemi olan kabızlığın genellikle hayat tarzı ve bes-
lenme alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu belirtti. Kara-
kuş gün boyu yeterli su tüketilmediğinin, tüketilen
besinlerdeki lif oranının yetersiz olduğunun ve hare-
ketsiz bir hayatın vücutta kabızlığa neden olabilecek
sebepler arasında yer aldığını kaydetti. Karakuş, bazı
minarel ve vitaminlerin eksiklikleri, kullanılan ilaç ve
takviyelerin yan etkisi bazen de çok güçlü ağrı kesici-
lerin kabızlığa neden olabileceğinin altını çizdi.Kara-
kuş, bunlar dışında tiroid hormonunun
çalışmasındaki bozuklukların, bazı nörolojik rahat-
sızlıkların, gebelik dönemi, sindirim sistemindeki
bazı kronik rahatsızlıklar veya sindirim sistemindeki
kanserlerin yine kabızlığa neden olabilecek faktörler
arasında olduğunu belirtti.

Posalı gıdalar tüketin

Karakuş, "Lif ya da diğer adıyla posa, bitkisel gıda-
larda bulunan sindirilemeyen karbonhidratlardır.
Diğer basit karbonhidratların (sofra şekeri ve nişasta
gibi) aksine, lifler sindirim sistemimiz tarafından sin-
dirilemez ve emilemez ama kalın bağırsaklarımızdaki
faydalı bakteriler tarafından kullanılır ve bizler için
faydalı öğelere dönüştürülür. Liflerin beslenmede ye-
terli düzeyde olması sağlıklı yaşam sürdürülebilmesi
son derece önemlidir" dedi.Karakuş, posalı gıdaların
su tutarak doygunluk hissi oluşturduğunu, bağırsak
hareketlerini düzenlediğini, ishal ve kabızlığı önledi-
ğini hatta kalın bağırsaktaki faydalı bakterileri besle-
yerek bağırsak florasının düzenlenmesinde faydalı
olduğunu vurguladı.Karakuş, bu dikkatlere rağmen
kabızlık sorununuzda iyileşme görülmüyorsa gastro-
enteroloji doktoruna danışılması gerektiğini belirtti.
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P rof. Dr. Nevzat Tarhan, çocuğa
davranış sınırlarının da öğretil-
mesinin önemine işaret ederek

'Çocuk yürümeye başlar, özellikle üç ya-
şından sonra evden kopmaya, sosyalleş-
meye başlıyor. O dönemde diğer
insanlarla temas olduğu için orada dav-
ranış sınırlarını öğrenmesi gerekiyor. Ne-
rede duracak, başkasına nerede hayır
diyecek, bunları öğrenmesi için muhak-
kak anne ve babanın rehberliği gereki-
yor.” dedi.

Mahremiyet eğitimi anne ve baba
tarafından verilmelidir

Mahremiyet eğitimini anne ve babanın
vermesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “Mahremiyet eğitimini
başka kişiler vermemeli. Anne, baba
veya onların yerine geçen kişiler vermeli-
dir. Çocuklar için özel bölge eğitimi de
deniyor. Mahremiyet eğitimi, çocuğun
vücudunun özel bölgesine o izin verme-
dikçe başkasının dokunmayacağının öğ-
retilmesidir. Çocuklara özel bölge
anlatırken öyle cinsellik gibi değil, çocuk-
lar onu anlayamazlar. İç çamaşırının ol-
duğu yerlere sen izin vermedikçe benim
bile dokunmam doğru değil tarzındadır.
Mesela anne çocuğa banyo yaptırıyor. O
yaştan itibaren çocuğa banyosunu kendi
yapmasını öğretmek gerekiyor. Vücudu-
nun o bölgelerini  kendisi yıkasın. O böl-
gelerin özel olduğunu çocuk zaten
farkında olmadan öğrenir. Mesela çocu-
ğunu severken bazı kişiler vardır popo-
sundan severler. Poposu sevilen çocuk
orayı beyindeki haz bölgesi gibi algılar,
öğrenir.” uyarısında bulundu. Çocuğa
vücudunda özel bölgeler olduğunu, bu
bölgelere izni olmadan kimsenin doku-

namayacağının öğretilmesi gerektiğini
kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Bir
de iyi dokunuş ve kötü dokunuş kavram-
ları var. İyi dokunuş kişinin hoşuna
giden, kişiyi rahatlatan dokunuşlardır.
Kötü dokunuş ise kişinin hoşuna gitme-
yen dokunuştur. Hoşuna gitmeyen bir
dokunuşta bulunuyor ve ‘bu sır sakın
kimseye söyleme’ diyorsa o iyi dokunuş
değil, kötü dokunuştur diyeceğiz. Ço-
cuğa, ‘Sana dokunan bir kişi -Bu sır
sakın söyleme’- diyorsa bunun sırrı
olmaz, hemen gelip anlatman gerekir’
şeklinde bilgi vermek önemlidir. Böyle
dediğimiz zaman, çocuk bunu küçük
yaşta öğrendiği için farkındalık oluştu-
rulmuş oluyor.” diye konuştu. Yapılan
çalışmaların çocuklukta cinsel taciz ol-
gularının genellikle %70-80 oranında bi-
rinci derece yakınlardan geldiğini ortaya
koyduğunu belirten Prof. Dr. Nevzat
Tarhan, “Devamlı eve gidip gelen kişiler-
den olabiliyor.” dedi.

Davranış sınırlarını öğretin

Bir çocuğa küçük yaşta hayır deme be-
cerisi kazandırmanın da önemli oldu-
ğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan,
“Buna güvenli davranış diyoruz. Davra-
nış sınırlarını öğretmek de gerekiyor.
Gece kapıyı çalmadan anne ve babanın
yatak odasına girilmeyeceğini öğretmek
de sosyal sınırlardandır. Anne ve baba-
nın da çocuğu severken özel alanlarına
saygı göstererek sevmesi gereklidir. Bunu
öğretirsek çocuk kendini korumayı öğre-
nir. Genelde çocuklar 6 yaşına kadar
taklit-tekrar yöntemiyle öğreniyor. Ge-
nelde gördüğünü taklit eder. Ondan
sonra yavaş yavaş özerklik duygusu geli-
şir ve ergenlikte kendisi olur.” dedi.

Sınır koymakta fayda var

Çocuğa sınır koymanın gelecekte sosyal
hayatta uyum sağlamasını kolaylaştırdı-
ğını vurgulayan Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, empati erozyonu kavramına dikkat
çekti. Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerine
şöyle devam etti: “Çocuk evin küçük hü-
kümdarı olmaya çalışıyor. Herkesin ho-
şuna gidiyor. Ev bir nevi çocuk-erkil bir
ev oluyor. Beş, altı, on yaşına kadar
güzel oluyor ama ondan sonra çocuk
davranışlarına sınır koymayı hiç öğrene-
mediği için dünya sanki hep kendi etra-
fında dönüyor duygusuyla gelişiyor ve
çocuk narsist oluyor. Dünyada empati
erozyonu var. Davranış ve sorumluluk
sınırlarının öğrenilmemesiyle empati
erozyonu oluyor. Empati erozyonu ne
demek? Başkasının hakkıyla kendi hakkı
arasındaki sınırı görememektir. Başkası-
nın duyguları ve ihtiyaçlarıyla kendi
duygu ve ihtiyaçları arasındaki sınırı bi-
lemeyen kişilerde empati erozyonu var-
dır. Hak duygusu kendine yöneliktir.
Kendini özel, önemli, üstün görür. Böyle
bir kimseyle yaşamak bir kediyle aynı çu-
vala girmek gibidir. Devamlı tırmalar.”

Anne ve baba dengeli olmalı

Anne ve baba tutumlarının dengeli ol-
ması gerektiğini ifade eden Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “Hayır deme problemi,
çok bastırılan çocuklarda oluyor. Çok sı-
nırsız, sorumsuz büyütülen gevşek disip-
linli çocuklar, adeta dünya etrafında
dönüyor gibi benmerkezci şekilde yetişti-
riliyor. Diğer çocuklarda ise katı disiplin
var. Katı disiplinde çocuk devamlı ‘Onu
yapma, oraya dokunma, bunu yapma’
şeklinde büyütülüyor. Çocuğun yapması 

gereken şeyi bile anne yapıyor. Böyle du-
rumlarda çocuk, ‘Ben yapamam, ben
başaramam’ diye düşünüyor. Birisi ona
bir şey yaptığı zaman ‘Hayır’ diyemiyor.
‘Hayır’ dediği zaman sevilmeyeceğini
zannediyor. Hâlbuki çocuğun annesine
babasına bile hayır demesi lazım. Evde
soru sormasına, itirazda bulunmasına
tepki gösterilen çocuk pasif ve korkak
oluyor. Özgüveni olmayan çocuk sosyal
fobik oluyor” diye konuştu.

1 yaşından sonra yatağı ayrılmalı

Çocuğun bir yaşına geldikten sonra
mutlaka yatağının ayrılması gerektiğini
belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Altı
yaşına geldiği zaman da odası ayrılmalı.
Kız erkek çocukları aynı odada yatırıl-
mamalı. Altı yaşından sonra iki erkek
çocuk da aynı yatakta, odada yatırılma-
malı.” uyarısında bulundu.

Ucuz bakıcı tabletler!

Çocuğun sadece temel ihtiyaçlarının
değil, duygusal ihtiyaçlarının da karşı-
lanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “Annelik ve babalık
demek sadece çocuğun temel ihtiyaçla-
rını karşılamak değildir. Mesafesiz terk
ediş kavramına dikkat etmek gerekiyor.
Mesafesiz terk edişte ne var? Aynı evde-
ler anne ve baba çocuğun temel ihtiya-
cını gideriyor, altını temizliyor, karnını
doyuruyorlar. Ondan sonra anne ken-
dini işe veriyor. Baba televizyon ya da te-
lefon elinde çocuk yalnız başına kalıyor,
yalnız başına uyuyor. Ya da çocuğa ucuz
bakıcı dediğimiz tablet veriyorlar.
Çocuk bütün günü orada geçiriyor.”
açıklamalarında bulundu.

Kabızlığın 
nedeni hayat
tarzınız olabilir

Beykent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif
Diş Tedavisi Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal,
dişlerin rengi, şekli, boyutu, konumu ve dizilimindeki si-
metri, düzen ve uyum ideal özelliklere sahip bir gülümseme
ve estetik görünümün kişinin özgüvenli ve mutlu hissetme-
sini sağlayarak iş ve sosyal ilişkilerindeki başarısını etkiledi-
ğini belirtti.

Doğal dişle kusursuz uyum 

Diş estetiğinde yapılan uygulamalara değinen Bal, “Renk,
şekil, boyut, konum ve dizilim olarak örneklenen unsurlar-
daki asimetri, bozukluk veya dengesizlikleri düzeltmeye, gü-
lümsemeyi ideal standartlara ulaştırmaya ve genel
görünümü iyileştirmeye odaklanır. Bu uygulamalar basit

sorunların varlığında doğal dişle kusursuz bir şekilde uyum
sağlayan minimal invaziv işlemler ile yapılabileceği gibi
daha ileri seviyede hasar görmüş bir dişin varlığında daha
karmaşık prosedürleri de içerebilir. Hatta bazen disiplinler
arası planlamaları da içerebilir. En yaygın tedavilerden biri
dişlerin boyutundaki, şeklindeki, rengindeki kusurları dü-
zeltmek için dişlerin ön kısmına yerleştirilen restoratif uygu-
lamalardır” dedi.

Beyazlatma tedavisi

Bal, renklenmiş dişleri estetik olarak iyileştirmenin son de-
rece etkili diğer bir yolunun da beyazlatma tedavisi oldu-
ğunu şu sözlerle aktardı:“Ayrıca, ciddi şekilde hasar görmüş
dişlerin şeklini, işlevini ve rengini eski haline getirmek için

kullanılan kuronlar, doğal kök gibi davranarak eksik veya
hasarlı dişleri geri kazandırmak için çene kemiğine yerleştiri-
len implantlar, çapraşık dişleri düzeltmek ve boşlukları ka-
patmak için yapılan ortodontik uygulamalar gibi oldukça
geniş tedavi seçenekleri de hastalarımıza sunulabilmekte-
dir.”

Kişiye özel dijital tasarım

Estetik amaçlı uygulamaların gülüşün iyileştirilmesi için ge-
rekli tedaviyi planlamak ve hasta motivasyonunu artırmak
için dijital olarak yapılabilen gülüş tasarımını da kapsayabil-
diğine dikkat çeken Bal, “Gülüş tasarımı dişlerin şekli, diş et-
lerinin kenarları, dudaklar ve yüzün şeklinin uyumu da
dikkate alınarak kişiye özel yapılan tasarımı ve sonrasında

hedeflenen uygulamaların bütününü içerir. Hastanın tüm te-
davisi milimetrik hassasiyetle ve en ideal haliyle planlanır.
Hem estetik hem de doğal görünen sonuçlar elde etmek için
diş, diş etleri ve dudakların hepsinin birlikte analiz edilmesi
gerekir. Dişlerin pozisyonunu, boyutunu, oranını, şekli, rengi
ve simetrisi estetik unsurları temsil etse de dişlerin dişeti do-
kuları ve kemik ile ilişkisi de mutlaka değerlendirilmelidir ve
tedavi planlaması bu doğrultuda yapılmalıdır” diye konuştu.

Bir bütün olarak ele alınmalı 

Bal, ayrıca diş estetiği uygulamaları yapılırken diş ile yüz es-
tetiğini uyumlu hale getiren estetik kavramların da bütünleş-
mesi gerektiğini ifade ederek “Dişlerle yüzün tüm bileşenleri
bir bütün olarak dikkate alınmalı ve yüzü oluşturan diğer
unsurlarla ağzın doğru bir uyumu sağlanmalıdır. Bu nedenle
estetik uygulamalar planlanırken dudakların analizi, ko-
numu, dişler ile arasındaki ilişkisi ve yüzün şekli, yüksekliği
gibi unsurlara yer verilmelidir” hatırlatmasında bulundu.
Bal, diş estetiğinde yapılan tedaviler hakkında son olarak
şunları aktardı:“Yapılan tedavilerle, kişiye özel estetik unsur-
lara göre tasarlanmış dişler ile doğal ve sağlıklı görünen aynı
zamanda fonksiyonel sonuçların elde edilmesi hedeflenmek-
tedir. Tedavi planlamaları doğal özelliklere uymalı, güncel bi-
limsel teknikleri içermeli ve hekimin sanatsal becerileri ile
birleştirilerek yapılabilecek uygulamalara dayandırılmalıdır.
Doğru uygulamaların kişiler üzerinde yaratacağı olumlu psi-
kolojik etkiler ile yaşam kalitesi rahatlıkla artırılabilir.”

Beslenme ve Diyet Uzmanı
Diyetisyen Kübra Karakuş, yaygın
sindirim problemi olan kabızlığın
genellikle hayat tarzı ve beslenme
alışkanlıklarıyla ilişkili olduğunu
belirtti.  Kabızlıkla ilgili tavsiyelerde
bulunan Karakuş,  herşeye dikkat
edildiği halde kabızlık sorununu
iyileşme görülmiyorsa gastoen-
teroloji doktoruna görünmekte
fayda olduğunu söyledi.
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Çocuğun gelişiminde mahremiyet 
eğitiminin önemli olduğunu belirten

psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, ço-
cuğa mutlaka sosyal sınırlarının öğretil-
mesi gerektiğine dikkat çekiyor. Çocuğa 
sınırlar koymamanın gelecekteki sosyal

ilişkilerinde sorunlar yaşamasına yol
açacağına dikkat çeken Prof. Dr. Nevzat

Tarhan, “Dünyada empati erozyonu var.
Davranış ve sorumluluk sınırlarının 
öğrenilmemesiyle empati erozyonu

oluyor.” uyarısında bulundu. Mesafesiz
terk edişe de dikkat çeken Tarhan, 

çocukların eğlence ve oyun amacıyla
tablet kullanımının haftada 21 saati 

aşmaması gerektiğini vurguluyor.

HAFTADA 21 SAAT AŞILMAMALI
Dijital mahremiyeti de çocuğun öğrenmesi gerekti-
ğini belirten Prof. Dr. Nevzat Tarhan, “Çocuğa tab-
leti vereceğin bir süre belirlemek gerekiyor. Eğlence
ve oyun amacıyla tablet kullanımının haftada yirmi
bir saati geçirmemesini öneriyoruz. Burada çocuğun
annesiyle ya da babasıyla beraber film seyretmesini
öneriyoruz. Çocuk anne ve babasıyla beraber izlediği
şeyi yorumlayacak. Soru sormayı öğrenecek. Çocuk
soru soruyorsa korkmayın. Soru sormayan çocuk
varsa ondan çok endişeleniyoruz. Soru soran çocu-
ğun öğrenme arzusu vardır ve soru sorunca terslene-

ceğinden korkmuyordur. Soru soran çocuk rahat öğ-
renir. Çocuğun sorularına yanıt vermek, çocuğu iyi
dinlemek çok önemlidir. Çocuğun söylediklerinin
ciddiye alınması gerektiğini de kaydeden Prof. Dr.
Nevzat Tarhan, “Zaman zaman tatsız durumlarda,
olmaması gereken durumlarda, çocuğu rahatsız eden
durumlarda ya da bir tacize uğradığında çocuğu ger-
çekten dinlemek, onu ciddiye almak, ona inanmak ve
bunun için ona destek olmak gerekiyor. Üstünü ka-
patmamak gerekiyor. Böyle durumlarda çocuğun
dinlenmesi büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

Dişler sosyal ilişkileri etkiliyor
Restoratif Diş Tedavisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Fatma Aytaç Bal, dişlerin ideal bir fonksiyona sahip olması kadar ideal
bir gülüşe sahip olmasının da hekimler ve hastalar için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Bal, estetik görünümün kişinin
özgüvenli ve mutlu hissetmesini sağlayarak iş ve sosyal ilişkilerindeki başarısını etkilediğini belirtti.
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arnavutköy'dE bir fabrikanın bahçe-
sindeki konteynerin içine giren 3 genç,
çakmak gazı tüpünün patlaması sonucu

feci şekilde yandı. O anlar güvenlik kamerasına
yansıdı. Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Anadolu
Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin bahçesinde
meydana geldi. E.E., T.A. ve A.V. isimli 18 yaşından
küçük 3 genç, fabrika bahçesindeki konteynerin

içine girdi. İçeride bir
süre kalan 3 genç, id-
diaya göre çakmak gazı
tüpünün patlaması so-
nucu bir anda alevlerin
arasında kaldı. Can hav-
liyle alevler içindeki kon-
teynerden dışarı çıkan 3
genç, panik içinde fab-
rika bahçesinden dışarı
kaçmaya çalıştılar. Ka-
çarken peşlerinden
koşan köpekleri ise atöl-
yenin bahçesine fırlatan
3 gencin o anki görüntü-

leri güvenlik kameraları tarafından saniye saniye
kaydedildi.  Konteynerin içinde meydana gelen pat-
lamayla birlikte vücutlarında ciddi yanıklar oluşan
gençler, kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Vücutla-
rında ciddi yanıklar meydana gelen 3 gencin sağlık
durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla il-
gili inceleme başlattı. DHA

EsEnyurt'ta geçtiğimiz günlerde mey-
dana gelen olayda minibüs şoförüyle,
düğün konvoyundaki kişiler arasında yol

verme nedeniyle tartışma çıktı. Konvoydaki kişile-
rin, minibüsün önünü kesmesiyle tartışma kavgaya
dönüştü. Araçlarından inen kişiler, etrafını sardığı
minibüs şoförüne yumruk ve tokat attı. Çevredeki-
lerin müdahalesiyle kavga sona erdi, konvoydaki
kişiler araçlarına binerek olay yerinden ayrıldı. Mi-
nibüs şoförünün saldırıya uğraması da cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. DHA

kağıthanE'dE, sokakta oynayan 3 ya-
şındaki Faruk Karaboğa, taksinin altında
kaldı. Taksici tarafından ağır yaralı ola-

rak hastaneye götürülen çocuk tüm müdahalelere
rağmen hayatını kaybetti. Kaza ve sonrası yaşa-
nanlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay, Çağ-
layan Mahallesi Özbek Sokağı'ndan dün 16.30
sıralarında meydana geldi. 34 TCR 74 plakalı taksi
sürücüsü Mirza Türkak, yokuştan inerek sağa yö-
neldiği sırada, sokakta oynayan 3 yaşındaki Faruk
Karaboğa'ya, aracıyla çarptı. Yere düşen oyunca-
ğını almak için eğildiği öğrenilen çocuk taksinin al-
tında kalarak ağır şekilde yaralandı. Çocuğu
taksiyle üstünden geçtikten sonra fark eden Tür-
kak, aracını durdurarak panikle aşağı indi. Taksici,
yerde hareketsiz şekilde yatan çocuğu kucaklayarak
taksiye koyduktan sonra yakınlardaki özel bir has-
taneye götürdü. Burada yapılan ilk müdahalenin
ardından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu
Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Faruk Karaboğa,
tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını
kaybetti. Polis tarafından gözaltına alınan taksici
daha sonra adliyeye sevk edildi. DHA

BaşakşEhir'dE emniyet şeridini ihlal
eden otomobil sürücüsü, polis ekipleri
tarafından drone ile yapılan denetim sı-

rasında tespit edilerek yakalandı. Otomobilde 3
gram esrar da ele geçirilirken, sürücü sevk edildiği
adliyede serbest bırakıldı.  İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü
görevlilerince, dün E-80 TEM Otoyolu Ispartakule
mevkii park alanı güney yolda droneli denetim dü-
zenlendi. Denetimlerde trafikte seyir halindeyken
emniyet şeridi ihlali yaptığı tespit edilen otomobil
durduruldu. Tedirgin davranışlar sergileyen  oto-
mobil sürücüsü Ö.A., elindeki nesneyi araç koltu-
ğunun cep kısmına koydu. Ekipler de otomobilde
yaptıkları aramada 3 gram esrar ele geçirdi. Gözal-
tına alınan Ö.A., hakkında "2918 Sayılı Karayolları
Trafik Kanunu’nun 46/2-f, 23/2-a ve 44/1-b mad-
deleri gereğince idari işlem uygulandı. "Kullanmak
için uyuşturucu madde bulundurmak" suçundan
hakkında işlem yapılan şüpheli Ö.A.  sevk edildiği
adli makamlarca da serbest bırakıldı. DHA

Saldırgan cezaevine girmeyecek  
Eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a silahla yaralamaya teşebbüs edildiği, araya giren NTV
muhabiri Yağız Şenkal'ın ise yaralandığı davada, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden karar çıktı.
Mahkeme, sanık Murat Şahin'i toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Saldırgan cezaevine girmeyecek  

Çağlayan'daki İstanbul
Adalet Sarayı'nda 6 Mayıs
2016'da görülen MİT TIR'la-

rına ait görüntüleri yayınlanması davası
arasında dışarı çıkan Can Dündar'a, ad-
liye önündeki meydanda sanık Murat
Şahin "Vatan haini" diye bağırarak sila-
hıyla ateş etmişti. Olayda NTV muha-
biri Yağız Şenkal yerden seken mermiyle
bacağından yaralanmıştı. Saldırıda Can
Dündar yara almadan kurtulurken gaze-
teci Yağız Şenkal bacağından yaralan-
mıştı. Gözaltına alınan sanık Murat
Şahin, 5,5 ay hapis yattıktan sonra tah-
liye edilmişti. Yapılan ilk yargılama so-
nunda saldırgan Murat Şahin'e NTV
muhabiri Yağız Şenkal'a karşı "Kasten
yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli
para cezası, "Ruhsatsız silah taşıma" su-
çundan da 10 ay hapis cezası verilmişti.
Sanığa, Can Dündar’a karşı eylemlerin-
den dolayı ise ceza verilmemişti. Diğer
iki sanık da beraat etmişti.

Kendim karar verdim

İtiraz sonrasında İstanbul Bölge Adliye
Mahkemesi’nce bozulan kararın ardın-
dan dava, İstanbul 28. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde yeniden görüldü. Bu-

günkü duruşmaya tutuksuz sanık Murat
Şahin ve taraf avukatları katıldı. Sanık
Murat Şahin savunmasında, "Bu olayı
gerçekleştirmeye kendim karar verdim.
Beraatimi talep ederim. Benim eylemim
Can Dündar’a yöneliktir. Atılan kurşun
Can Dündar’aydı. Yağız Şenkal’ın araya
girmesi ve merminin sekmesiyle Yağız
Şenkal yaralanmıştır" dedi.

3 yıl 1 ay 15 gün hapis

Mahkeme sanıklar Sabri Boyacı ve
Habip Ergün Celep’in "Tehdit" ve "Si-
lahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından
yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle be-
raatlerine karar verdi. Sanık Murat Şa-
hin’i ise Can Dündar’a karşı "Silahla
tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis ceza-
sına çarptıran mahkeme, gazeteci Yağız
Şenkal’a karşı "Kasten yaralama" suçun-
dan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarp-
tırdı. Sanık Murat Şahin "Ruhsatsız
silah bulundurmak" suçundan da 10 ay
hapis ve 500 TL adli para cezasına
çarptırıldı. Sanık Murat Şahin toplamda
3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptı-
rıldı ancak mahkeme, tüm suçlar yönün-
den ayrıca hükmün açıklanmasının geri
bırakılmasına karar verdi. DHA

Çakmak gazı 
patladı: 3 yaralı

Minibüs şoförünü 
darp ettiler

Ticari taksinin 
altında kaldı

Drone ile yakalandı

Ş işli'de boşanma aşamasında ol-
duğu eşini silahla 5 yerinden
vuran tutuklu sanık Samet Mut-

lu'nun iki ayrı suçtan 20 yıla kadar
hapis istemiyle yargılandığı davanın ilk
duruşmasına şikayetçi Sabiha Mutlu
sedyeyle getirildi. İstanbul 41. Ağır
Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya şi-
kayetçi Sabiha Mutlu sedyeyle geldi.
Duruşmada taraf avukatları hazır bulu-
nurken, tutuklu sanık Samet Mutlu, ko-
rona virüs olduğu gerekçesiyle
duruşmaya katılmadı. Duruşma eksik
hususların giderilmesi için ertelendi.

Olayın geçmişi

Şişli'de yaşayan Samet Mutlu (28) ile
Sabiha Mutlu (27) 8 yıl önce evlendi.
Sabiha Mutlu, yaklaşık 1,5 yıl önce şid-
det gördüğü gerekçesiyle boşanma da-
vası açtı. Mahkeme, 5 yaşındaki
kızlarının geçici velayetini annesine
verdi. Mahkeme çocuğun babasıyla ise
haftada bir gün görüşmesini kararlaş-
tırdı. 23 Mayıs Pazar günü kızını alan
Samet Mutlu, annesine teslim etmedi.
Kızını almak için Sabiha Mutlu'ya tokat
atan Samet Mutlu, sonrasında ateş etti.
Ayağından vurulan Sabiha Mutlu, yere
yığıldı. Ateş etmeye devam eden Samet
Mutlu, Sabiha Mutlu'yu iki bacağından
ve sağ elinden 5 kurşunla yaraladı. Sa-
biha Mutlu hastaneye kaldırılırken,
Samet Mutlu polis ekiplerince yakalan-
masının ardından tutuklanarak ceza-
evine gönderildi. Olaya ilişkin İstanbul
Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan
iddianamede, şüpheli Samet Mutlu'nun
'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs'
ile 'silahla tehdit' suçlarından 11 yıldan
20 yıla kadar hapisle cezalandırılması
talep edildi.

Engelli kalacağım

Duruşma sonrası adliye önünde açıkla-
mada bulunan Sabiha Mutlu: "Ben
adalet istiyorum. Ayaklarımı geri istiyo-
rum. Ben engelli kalacağım, yatalağım.
Ben cezasını en üst seviyeden almasını
istiyorum. Televizyonda gördüğü gibi
'işte bak 3 sene yatmış çıkmış, bende
seni vururum' evliliğim boyunca öldür-
mek için bana teşebbüs etti. Bıçakla ya-
tırdı, kızım kurtardı. Silah çekti polis
kurtardı. Ceza alsın istiyorum. En üst

ten ceza alsın istiyorum ki diğerlerine de
örnek olsun. Diğer kadınlar da böyle bu
şekilde şiddet görüyor" dedi.

Ateş etmeye başladı

Anne Sevgi Bircan ise olay gününü
"Kızım çocuğunu almaya gittiğinde si-
lahını hazırlayıp kızımı beklemiş. Toru-
num Azra' ya demiş ki 'Annene kurşun
sıkacağım' demiş. Torunumu kızıma
vermemiş. Sonra kızıma vurmuş ve arka
arkaya ateş etmeye başlamış. Kızım
eliyle kafasını korumuş yoksa eli yerine

beyninden vurulacaktı. Komşular 
çevreden saksı fırlatmış onun üstüne
durdurmak için. Kızım ile henüz boşan-
mamışlardı, davaları devam ediyordu.
Eğer komşular saksı atmasa kızımı öl-
dürecekti. Zaten 'Seni öldüreceğim, kur-
tuluşun yok' diyormuş.Tam iki ay oldu.
Kızım şuan tuvalete bile kendisi gidemi-
yor. Kızımın sinir ağrıları çok fazla sa-
bahlara kadar ağlıyor. Doktor ağrıları
geçmez kolay kolay diyor. Sabahlara
kadar ölüyorum anne diye ağlıyor" 
diyerek anlattı. DHA

Şişli'de boşanma aşamasında 
olduğu eşi Sabiha Mutlu'ya
kurşun yağdıran Samet Mut-
lu'nun yargılanmasına baş-
landı. Duruşmaya sedyeyle
gelen Sabiha Mutlu, "Ben ada-
let istiyorum. Ayaklarımı geri
istiyorum. Ben engelli kalaca-
ğım, yatalağım. Ben cezasını
en üst seviyeden almasını 
istiyorum" ifadelerini kullandı.

BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KOCASI KURŞUN YAĞDIRDI

AYAKLARIMI
ISTIYORUM!

EsEnlEr'dE iddialara göre
aralarında husumet olan iki
grup arasında çıkan kavgada

silahla ateş edilen bir kişi yaralandı. Şüp-
helilerden birisi, bacağından yaraladığı
kişiyi yerde tekmeledi. Olay, Esenler Nine
Hatun Mahallesi 102. Sokak'ta meydana
geldi. İddialara göre husumetli iki grup,
sokakta bir araya gelip, kısa süre sonra
silahlı kavgaya tutuştu. Şüphelilerden bi-
risi, bacağından yaraladığı kişiyi yerde
tekmeledi. Daha sonra şüpheliler olay ye-
rinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine

gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin
ardından yaralıyı ambulansla hastaneye
kaldırdı. Polis, olayla ilgili inceleme baş-
lattı. Olayın tanıklarından Serkan Kurt-
baş, İki kişi sokakta sanırım alacak
verecek meselesinden bir kişiyi vurdular.
Daha sonra kaçtılar. Biz de hemen
gidip, yaralı arkadaşa müdahalede bu-
lunduk. Polis ve sağlık ekipleri gelip, ya-
ralıyı hastaneye kaldırdılar dedi.
Yaşanan kavga, silahla ateş edilmesi ve
yaralının tekmelenmesi güvenlik kame-
ralarına saniye saniye yansıdı. DHA

Önce yaraladı sonra tekmeledi
Olayın tanıklarından 

Serkan Kurtbaş, İki kişi 
sokakta sanırım alacak ve-
recek meselesinden bir ki-
şiyi vurdular. Daha sonra

kaçtılar. Biz de hemen
gidip, yaralı arkadaşa mü-

dahalede bulunduk dedi. 
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T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
Kambiyo senetleri (çek, poliçe ve emre muharrer senet) üzerine haciz
yolu ile yapılacak takip taleplerinde ÖDEME EMRİNİN İLANEN TEBLİĞİ

Örnek No : 163

DOSYA NO : 2019/1884 ESAS 

ALACAKLI : VEDAT SAPANLI, 
VEKİLİ : Av. Songül Sune Beğenmiş(TBB No: 58593)

Cevizli Mah. Anafartalar Cad. Aşkale Sok. Erdem Apt. No:21 Kat:2 Kartal 
İstanbul Kartal / İSTANBUL

BORÇLU : 1- ALADAĞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 
Aydınlı Mahallesi Başkomutan Cad.  No: 33 A  Tuzla/İstanbul Tuzla / İSTANBUL
2- HAKAN MUMCU, 
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BORÇ MİKTARI : 74.432,70 TL.
Borçlunun yukarıda yazılı yerleşim yerine 5/10 günlük ödeme emri ve senet sureti tebliğe gönderilmiş, borçlunun
yerleşim yerinden ayrıldığından bahisle ödeme emri bila infaz iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan araştırmada
borçlunun tebligata yarar yerleşim yeri tespit edilemediğinden ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. 
İş bu ödeme emrinin ilanen tebliğinden itibaren yukarıda yazılı borcu masrafları ile birlikte 10 günlük ödeme süre-
sine 15 gün ilavesi ile 25 gün içerisinde ödeminiz, takibin dayanağı senet kambiyo niteliğini haiz değilse 5 günlük
itiraz süresine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde ayrıca ve açık dilekçe ile İcra mahkemesine bildirmeniz, aksi
takdirde icra takibindeki kambiyo senedinin altındaki imzanın sizden sadır sayılacağı imzanızı haksız yere inkar
ederseniz sözü edilen senede dayanan takibi konusu alacağın % 40 oranında para cezası ile mahkum edileceği-
niz ve Merciden bu itirazınızın kabulüne dair karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı Borçlu ol-
madığınız veya borcun itfa veya mehil verildiği veya zaman aşımına uğradığı hakkında veya yetki itirazı varsa
sebepleri ile birlikte 5 günlük itiraz müddetine 15 gün ilavesi ile 20 gün içerisinde İcra mahkemesine bir dilekçe ile
bildirerek Merciden itirazın kabulüne dair bir karar getirmediğiniz takdirde cebri icraya devam olunacağı, itiraz edil-
mediği veya borcu ödemediği takdirde 25 gün içerisinde İ.İ.K.'nun 74. maddeye,itiraz edilipte reddedildiği takdirde
ise üç gün içinde 75 inci maddeye göre mal beyanında bulunmanız, bulunmazsanız hapisle tazyik olunacağınız,
mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız ayrıca hapisle cezalandırılacağınız ihtar
olunur. 11/06/2021

E senyurt Belediyesi, Kurban Bayramı
öncesi vatandaşlar ile besicilerin sağ-
lıklı bir ortamda alışveriş yapabil-

mesi için 72 bin metrekare alan üzerine
kurban pazarı kurdu. Selahaddin Eyyubi
Mahallesi’nde özel önlemler alınarak kuru-
lan ve içerisinde kesimhanenin de bulunduğu
pazar, 6 bin büyükbaş ve 5 bin küçükbaş
hayvan kapasiteli. Esenyurt Belediyesi, Esen-
yurtluların kurban ibadetlerini sağlıklı bir or-
tamda yerine getirebilmesi için de ilçedeki 8
ayrı kapalı pazarı kurban kesimi için hazır-
ladı. Kurban pazarında alt yapı ve üst yapı
çalışmalarının tamamlandığını ifade eden
Veteriner İşleri Müdürü İbrahim Halil Çalış,
"5 Temmuz itibarı ile de buraya kurbanlıkla-
rımız gelmeye başladı. Esenyurt Belediyesi
olarak hem kurban satıcılarının hem de bu-
rada kurban ibadetini yerine getirecek vatan-
daşlarımızın rahatlığı için burada birçok

çalışma yapıldı" ifadelerini kullandı.

Yönlendirme yapılıyor

“Esenyurtlu vatandaşların kurban ibadetle-
rini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için
tedbirler almaya devam ediyoruz” diyen Ve-
teriner İşleri Müdürü Çalış, yapılan çalışma-
ları, "Zabıta ekiplerimiz, girişte
vatandaşlarımızı ve hayvan satıcılarını karşı-
lıyor. Veteriner hekimlerimiz, hayvanların
küpe, evrak ve sağlık kontrollerini sağlıyor.
Herhangi bir sıkıntı olmaması durumunda
gelen hayvanları çadırlara yönlendiriyor.
Sağlık İşleri Müdürlüğümüz hem Covid-19
nedeni ile hem de burada oluşabilecek olum-
suz bir duruma anında müdahale etmek için
devamlı olarak beklemekte. Halkla İlişkiler
Müdürlüğüne bağlı danışman ekiplerimiz,
burada vatandaşlarımızın sorularını yanıtla-
yıp yönlendirme yapıyor" şeklinde sıraladı.

Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurban paza-
rında sabah ve akşam saatlerinde karasinek
ve sivrisineğe karşı ilaçlama çalışmalarına
devam ediyor. Ekipler, çadırların içinde ve
gübre atık noktasında ilaçlama yaparak, aynı
zamanda belirtilen noktalara sinek toplayıcı
torba bırakarak karasinek ve sivrisinek oluşu-
munu engelliyor.  

Duş yerleri hazır

Esenyurt Belediyesi, kurban pazarında va-
tandaşların ve kurban satıcılarının rahat ede-
bilmesi için sosyal alan, otopark, lavabo ve
ibadet yerlerini hazırlayarak faaliyete geçirdi.
Veteriner İşleri Müdürü Çalış, “Kantinimiz
var, yine buradaki vatandaşlarımızın ibadet-
lerini yerine getirmesi için mescidimiz var.
Vatandaşlarımızın rahat edebilmesi için
gerek seyyar gerekse normal tuvaletlerimiz,
duş yerleri hazır durumdadır. Vatandaşları-

mızın konforu açısından yine girişte 300
araçlık otoparkımız hazırlandı” dedi.

Hayvanlarını seçebilirler

“Esenyurtluların içi rahat olsun” diyerek va-
tandaşların hizmetinde olduklarını kaydeden
Veteriner İşleri Müdürü Çalış, "Gerek hay-
van sağlığı gerekse buraya gelecek bütün
komşularımızın, misafirlerimizin sağlık ve
konforlarını düşünerek alan hazırlamaya ça-
lıştık. Gönül rahatlığı ile buraya gelip hay-
vanlarını seçebilirler. Bayram namazı ile
beraber kurban kesimleri başlayacak, beledi-
yemizin burada kurban kesim yerinde kesim
yapılacağı gibi çeşitli mahallelerde de beledi-
yemize ait kapalı pazarlarda 8 adet kurban
kesim alanı oluşturduk. Buralarda kesim
yapmak isteyen vatandaşlarımız belediye
ile iletişime geçerek kurbanlarının kesile-
ceği yerleri öğrenebilirler" dedi.

beyLikdüzü Belediyesi, LGS ter-
cihlerinde öğrencileri yalnız bırak-
mıyor. Kültür İşleri Müdürlüğü
bünyesinde faaliyet gösteren
KÜLTÜRSEM lise adaylarına
sağlıklı ve bilinçli tercih oluştur-
mada yardımcı olmak amacıyla
gerçekleştirilen LGS Tercih Gün-
leri kapsamında, sınavına giren
tüm öğrencilere alanında uzman
eğitmenler tarafından danışman-
lık hizmeti veriyor. Müdürlük ta-
rafından LGS tercih hizmetiyle
öğrencilere aldıkları puan ve ilgi

alanları doğrultusunda en doğru
tercihi yapabilmeleri için ücretsiz
destek veriliyor. Beylikdüzü Bele-
diyesi, öğrencilerin gelecekleri için
atacakları en önemli adımlardan
biri olan LGS’de doğru tercihler
yapabilmesi adına kentin farklı
noktalarında 16 Temmuz’a kadar
hizmet vermeye devam edecek.

Son gün 16 Temmuz

Gençlerin gelecekleri için doğru
tercihler yapması konusunda son
derece hassas davranan uzman

eğitmenler, kendilerine danışan
her öğrenciye kariyer yolculukla-
rında doğru seçimler yapabilmesi
için destek veriyor. Öğrenciler
LGS tercihleri için 16 Temmuz ta-
rihine kadar; Beylikdüzü Atatürk
Kültür ve Sanat Merkezi ile Zü-
beyde Ana Sosyal Yaşam Merke-
zi'nde 10.00 - 17.00 saatleri
arasında, Yaşam Vadisi Sanatla
Yaşam Atölyesi'nde ise 18.00 -
22.00 saatlerinde ücretsiz 
tercih danışmanlığı hizmeti
alabilecekler.

LGS tercih 
heyecanı 

OZEL TEDBIRLI
KURBAN PAZARI
11 bin hayvan kapasiteli Esenyurt kurban pazarında özel tedbirler alındı. Pazarda yurdun dört yanından gelen kurbanlıklar
yerlerini aldı. Veteriner İşleri Müdürü Çalış, "Zabıta ekiplerimiz, girişte vatandaşlarımızı ve hayvan satıcılarını karşılıyor. 
Veteriner hekimlerimiz, hayvanların küpe, evrak ve sağlık kontrollerini sağlıyor" açıklamalarında bulundu

Beylikdüzü Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da 
öğrencilerin LGS heyecanına ortak oluyor. Kültür İşleri
Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM, LGS Tercih Günleri
hizmetiyle öğrencilere doğru tercih yapabilmeleri için yardımcı oluyor

GÜBRE STOKLANIYOR
Çalış, kurban pazarında atık gübrelerin
insan salığına ve çevreye zarar vermemesi
amacı ile belediyeye ait iş makinaları ile top-
landığını, kazılan alanda toplanıp üstü ka-
patılarak bir sene beklettiklerini ardından da
Esenyurt’taki park ve bahçelerde kullanıldı-
ğını aktardı. Çalış, “İçeride yine ilgili müdür-
lüklere bağlı ekipler devamlı gübre atığı
toplamakta. Kepçe ve kamyonlarımız dur-
madan çalışarak gübre atığı toplama işlem-
leri yapıyor. Gübre atık yerinde toplanan
gübreler önümüzdeki yıl park ve bahçelerde
kullanılmak üzere stoklanıyor” diye konuştu.
Esenyurt Belediyesi’nin randevulu sistem ile

ilçede kurban kesim alanı olarak belirlediği
alanlar şöyle: Esenyurt Belediyesi Kurban
Kesimhanesi, Akçaburgaz Kapalı Semt Pa-
zarı, Güzelyurt Kapalı Semt Pazarı, Örnek -
Çınar Kapalı Semt Pazarı, Kıraç - İstiklal
Kapalı Semt Pazarı, Talatpaşa - Akevler Ka-
palı Semt Pazarı, Yenikent Kapalı Semt Pa-
zarı ve İncirtepe Kapalı Semt Pazarı.

Daha kaç 
can gidecek?
Lüleburgaz’ın içinden geçen uluslar-
arası karayolu olan D-100 Karayolu bir
can daha aldı. Kırmızı ışıkta geçtiği
iddia edilen tırın çarpması sonucu yaşa-
mını yitiren 18 yaşındaki Eren Karabıyık
bütün Lüleburgaz halkını yasa boğar-
ken Belediye Başkanı Murat Gerenli, 
"İlgili kurumların kentimize çevre yolu
kazandırması için daha kaç canımızı
kaybetmemiz gerekiyor?" dedi
LüLeburgaz’ın içinden geçen uluslar-
arası yol D- 100 Karayolu aramızdan bir
canı daha aldı. Dün akşam saatlerinde D-
100 Karayolu’nda meydana gelen trafik
kazası sonucu 18 yaşındaki Eren Karabıyık
yaşamını yitirdi. Karabıyık’ın ölümü tüm
Lüleburgaz’ı üzüntüye boğdu. Bununla
birlikte Lüleburgaz Belediyesi bu hafta ger-
çekleştireceği bütün etkinlikleri ileri bir ta-
rihe erteledi. Öte yandan Başkan Gerenli
Eren Karabıyık’ın yaşamını yitirmesiyle il-
gili başsağlığı dileklerini iletirken, Lülebur-
gaz’a çevre yolu kazandırılması için artık
adım atılması gerektiğini belirtti.

Sabrımız kalmadı

Lüleburgaz’ın 122 bin merkez nüfusuna
sahip olmasına rağmen Trakya’da çevre
yolu olmayan tek ilçe olduğunu hatırlatan
Başkan Gerenli, “Yıllardır kentimize çevre
yolu yapacaklarını söyleyen kurumların
harekete geçmesi için daha kaç gitmesi ge-
rekiyor. Artık, sabrımız kalmadı. Kaybetti-
ğimiz canların hesabını kim verecek?
Milyarlarca dolarlık yatırımlara bütçe ayı-
rabilen ilgili kurumlar,
Lüleburgaz’ın çevresin-
den geçecek ve en fazla
5 kilometre uzunlu-
ğunda olacak olan çevre
yolu için neden bütçe
çıkaramamaktadır?”
diye konuştu.

İzah etmek zor

Başkan Gerenli, Lüle-
burgaz Belediyesi’nin çevre yoluyla ilgili
bütün yükümlülüklerini yerine getirdiğini,
ortada hiçbir pürüz kalmamasına rağmen
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hala bir
adım atmamasına anlam veremediklerini
söyledi. Başkan Gerenli, “Biz Lüleburgaz
Belediyesi olarak tüm yükümlülüklerimizi
yerine getirdik. Ancak ne yazık ki Ulaş-
tırma ve Altyapı Bakanlığı hala bir adım at-
mamaktadır. Bu durumu gerçekten izah
etmek zor. Hemen yanı başımızda 18 bin
nüfusa sahip Pınarhisar’a çevre yolu yapan
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 122 bin
nüfuslu, Trakya’nın merkezinde olan Lüle-
burgaz’a neden bu yatırımı yapmamakta-
dır? ” dedi. 

Tahammülü kalmadı!

Başkan Gerenli çevre yolunun yapılması
için Lüleburgaz halkının artık tahammülü
kalmadığını söyleyerek, “Şehrimizin için-
den geçen D-100 Karayolu bir canımızı
daha aramızdan aldı. Çevre yolu yapılması
için daha kaç ailenin ocağına ateş düşmesi
gerekiyor? Artık Lüleburgaz’ın, Lüleburgaz
halkının sabredecek gücü kalmadı. Çevre
yolunun bir an önce yatırım planına alın-
masını ve kentimize en kısa sürede çevre
yolu kazandırılmasını istiyoruz. İlgili bütün
kurumlara açık çağrımızdır. Artık kaybede-
cek bir canımız, bekleyecek bir günümüz
dahi yok” ifadelerini kullandı.
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İ stanbul Güngören'de alüminyum
doğrama alanında faaliyet yürüten
şirket bir yıldır 7 bin lira maaşla ça-

lışacak eleman bulamadığını belirtti.
Şirket yetkilileri çareyi Güngören Bele-
diyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri bu-
luşturmak amacıyla kurduğu Kariyer
Merkezi'nde aradı ancak bu da çare
olamadı. Açıklamaya göre Kariyer
Merkezi'ne başvuran 3 bin 500'ün üs-
tündeki iş arayanlardan hiçbiri şirket ile
görüşmeye dahi gitmedi. Pandemi dö-
neminde Kariyer Merkezi’nde bir yılda
593 kişinin yeni bir iş sahibi olduğu be-
lirtildi. Sistem üzerinden eleştirmelerin
yanı sıra iş arayan vatandaşlara bire bir
tavsiyelerde bulunarak yönlendirmeler
yapılmasına rağmen marangoz, çanta
imalatı, çelik kapı imalatı, alüminyum
doğrama gibi iş alanlarında vasıflı veya
vasıfsız personel bulmakta zorluk çekil-
diği söylendi.

Eleman bulamadık

7 bin lira maaşla çalıştıracak eleman
bulamayan şirket yetkilisi Emrullah Al-
tuncu ise yaptığı açıklamada, “Yaklaşık
bir yıldır çalışma arkadaşı bulmakta
güçlük çekiyoruz. Bizler alüminyum
doğrama alanında faaliyet gösteriyoruz
ve hem usta hem de ara eleman arayışı-
mız devam ediyor ancak bir türlü
uygun kriterlerde eleman bulamadık.
Güngören Belediyesi'nin kurmuş ol-
duğu Kariyer Merkezi'ne de başvurduk
daha hızlı geri dönüş olur diye ancak
oradan da hiç kimse görüşmeye gel-
medi. Etrafımızdaki firmaların Kariyer
Merkezi üzerinden eleman arayışlarını
çok kısa sürede gerçekleştirmelerine
rağmen bizlere geri dönüşün olmama-
sına çok şaşkınız. İnşallah hem bir ça-
lışma arkadaşı hem de bir dost

kazanırız diye bekliyoruz” diye konuştu.
Kişilerin iş görüşmesine gelip işi beğen-
meyerek gittiklerini belirten Emrullah
Altuncu, “İnsanların çoğu üniversite
okumuş. Diplomalarını almışlar. Bu
yüzden de ‘biz üniversite mezunuyuz,
böyle işlerde mi çalışacağız’ diye düşü-
nüyorlar. Belediyede, kamuda masa
başı iş arıyorlar. Ayrıca bizim sektöre
adam yetiştirilmesi lazım. Bunda büyük
bir eksiklik var” açıklamasını yaptı.

600 kişiye yeni iş 

“Kariyer Merkezi sayesinde pandemi
döneminde 600'e yakın vatandaşımıza
yeni bir iş kapısı bulmasında aracılık et-
menin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen

Güngören Belediyesi Başkanı Bünya-
min Demir, "Kurduğumuz sistem saye-
sinde hem iş verenlerimizin kriterlerini
hem de iş arayan vatandaşlarımızın
özelliklerini kaydederek anında eşleştir-
meler yaparak onları buluşturuyoruz.
Bu sayede pandemi döneminde bizlere
başvuran 3 bin 500'ün üstündeki vatan-
daşlarımızdan yaklaşık 600'ü yeni bir
işe yerleşti. Hepsine bol kazançlar dili-
yorum. Ancak nadiren de olsa sistemde
yaptığımız incelemede, bazı iş verenleri-
mizin açık pozisyonlarına bir yıldır baş-
vuruda dahi bulunulmadığını tespit
ettik. Bizler iş arayanları desteklediği-
miz gibi aynı zamanda iş verenleri de
destekliyoruz. Onların da nitelikli ve

aradığı kriterlere uygun çalışma arka-
daşları bulmalarına yardımcı olmaya
çalışıyoruz. Bu süreçte incelediğimizde
birkaç iş verenimiz yaklaşık bir yıldır
neredeyse hiçbir eleman bulamamış.
Bizler de bu durumu nasıl aşarız neler
yapabiliriz araştırmaya devam ediyo-
ruz. İş verenimiz ile görüştüğümüzde
şartlarının da normal piyasa şartlarında
iyi denilebilecek bir seviyede olduğunu
görüyoruz. İnşallah en kısa sürede hem
iş verenlerimizin aradığı kriterlere
uygun hem de iş arayan vatandaşları-
mız yeni bir iş sahibi olmasına vesile
olarak bu zorlu süreci birlikte aşacağı-
mıza inanıyoruz" açıklamalarında 
bulundu. DHA

yedikule'dekiNarlıkapı burcunda Bi-
zans İmparatoru Komnenos tarafından
yaptırılan kitabe düşme tehlikesiyle karşı
karşıyaydı. Demirören Haber Ajansı
(DHA) tarafından gündeme getirilen ki-
tabeye için İstanbul Büyükşehir Belediyesi
harekete geçti. İBB Kültür Varlıkları Daire
Başkanlığı'nın önleyici hizmetler ekipleri,
burç etrafındaki yabani otları ve ağaçları
temizledi. Kurulacak tahta bariyer için is-
kele hazırladı. Ekipler surlardan dökülen
parçaları da temizledi. Kurulan iskele ile
kitabenin yanına çıkan ekipler, fırçalarla
temizlik çalışması yaptı. Bizans İmpara-
toru Manuel Komnenos tarafından yap-
tırılan ve üzerinde "Romalıların İsa sever
kralı, hükümdarı ve imparatoru Manuel
Komnenos tarafından restore edildi"
yazan kitabenin çevresi tahtalarla kapatı-
larak desteklenecek. Kitabe ve surların
Narlıkapı bölümü için restorasyon projesi
henüz hazırlık aşamasında bulunuyor.

Önlem alıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür
Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik,
"Bütün İstanbul surlarıyla ilgili bir çalışma
başlattık. Bunun kapsamında kara surları,
Haliç surları, hatta Galata Ceneviz surları
ve Marmara surları bulunmakta. Projele-
rimizin bir kısmı onaylı restorasyon proje-
leri kapsamında onaylı restorasyon

çalışmaları. Bazıları da buradaki gibi acil
güvenlik tedbiri alınması gereken alanlar.
Çünkü ciddi tahribatlar var zamanla da
daha fazla artarak devam ediyor. Kap-
samlı restorasyon uygulamasını onaylı
proje doğrultusunda yapamadığımız
alanlarda da hızlı müdahale etmemiz ge-
rekiyor. Bizim de önleyici koruma ekipleri-
miz var. Bu tip alanlara o ekiplerle
müdahale ederek alanın korunmasına yö-
nelik hızlıca güvenlik tedbirleri alıyoruz.
Narlıkapı'da da şu anda böyle bir tedbir
önlemi alıyoruz aslında" dedi.  "Burası

hem depremlerden hem de saldırılardan
ciddi sıkıntı yaşıyor bütün İstanbul surları
gibi" diyen Gedik, "Buradaki o tahribatın
onarımını yapan imparatorda kendi adına
bir kitabe yazdırıyor onarım yaptığı burca.
Eğer biz dönem dönem bu tip yerlere mü-
dahalede bulunmazsak sonra kapsamlı
restorasyona başladığımızdaki manzara
daha korkunç oluyor çünkü hiç bakılma-
mış ve tahribatın ciddi büyük olduğu
alanlarla karşılaşıyoruz. Oradaki restoras-
yon müdahaleleri de daha zorlu oluyor.
Burası onaylı restorasyon projesinin ol-

madığı bir alan o yüzden biz burada as-
lında kara surları bölümünde de yaptığı-
mız taş yüzeylerindeki erozyonun yok
olmanın arttığı yerlerde, ahşap karkaslarla
bütün sur yüzeyini destekleyerek, oradaki
önemli, nitelikli kısıkların düşmesini engel-
lemeye çalışıyoruz. Burada da yine ahşap
karkas dolgularla kitabenin korunmasını
sağlayacağız. Restorasyon projeleri hazır-
lık aşamasında hatta Marmara surlarının
bir bölümü de kurul onayı sürecinde şu
anda. Projelendirme çalışmaları da bir
yandan devam ediyor" dedi. DHA

7 BIN TL MAASLA 
ISCI BULAMIYOR!

Narlıkapı burcunda düşme tehlikesi bulunan kitabe için çalışma başlatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Kültür Varlıkları Projeler Müdürü Merve Gedik, "Bütün İstanbul surlarıyla ilgili bir çalışma başlattık" dedi

KAPALIÇARŞI’YI KEŞFETTİLER!
Parkur sporcusu Dominic Di Tommaso, ta-
rihi şehirler turunda İstanbul’u da ziyaret etti.
Dünyaca tanınan sporcu, Red Bull’un “Grand
Maze” olarak adlandırılan video projesi kap-
samında Türkiye’nin uluslararası arenada ilk
başarıya ulaşan kadın parkur sporcusu Hazal
Nehir’in ev sahipliğinde Kapalıçarşı’yı daha
önce kimsenin görmediği açılardan gördü. İki
sporcu dünyanın en eski pazar yerlerinden biri
olan yapıyı keşfe çıkarken, tarihi yolculukla-

rında unutulmaz bir gün yaşadı. 

Olağanüstü görüntüler

Parkur dendiğinde ilk akla gelen kişilerden biri
olan Dominic Di Tommaso, tarihi şehirleri
kimsenin görmediği açılardan keşfettiği dünya
turunda şimdi de İstanbul’u ziyaret etti ve
unutulmaz bir gün yaşadı. “Grand Maze”
olarak adlandırılan video projesi için İstan-
bul’a gelen Dominic Di Tommaso, bir diğer

Red Bull sporcusu Hazal Nehir’in ev sahipli-
ğinde Kapalıçarşı’nın labirent gibi tasarlanmış
64 sokağı, 22 kapısı ve 3 bin 600’e yakın dük-
kanının arasında çizdiği rotayı izledi. Di Tom-
maso ve Türkiye’nin uluslararası arenada
başarı kazanmış ilk kadın parkur sporcusu
olan Hazal Nehir, Kapalıçarşı’nın daha önce
görülmeyen noktalarını 7 gün boyunca gözler
önüne sererken olağanüstü görüntülerin or-
taya çıkmasını da sağladı. DHA

Güngören'de faaliyet gösteren demir doğrama ve PVC sektöründeki firma yaklaşık bir yıldır 7 bin lira maaşla
çalıştıracak personel bulamıyor. Güngören Belediyesi'nin iş arayanlar ile iş verenleri buluşturduğu Kariyer
Merkezi'ne de başvuran firma yetkilileri açık olan pozisyonlara kimsenin başvurmamasından şikayetçi oldu.

Kitabeye koruma önlemi

El emeği göz 
nuru eserler
Sultangazi Belediyesi; ilçede yaşayan kadınların
hayata daha öz güvenli, bilgili ve aktif bir
şekilde katılımını desteklemek amacıyla
düzenlediği Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim
kurslarının 2020-2021 eğitim döneminde
üretilen el emeği göz nuru eserlerini sergiledi.

SultangaziKadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Aka-
demisi’nde düzenlenen sergiye Sultangazi Belediye Başkanı
Abdurrahman Dursun ve çok sayıda kursiyer katıldı. Sul-
tangazi Belediyesi, ‘Kadın, dokunduğu yeri güzelleştirir’ il-
kesinden hareketle, ilçede yaşayan kadınların hayata daha
fazla dokunabilmeleri için belediye her yıl, birçok farklı
branşta kadın sanat ve mesleki eğitim kursları düzenliyor.
Bu kurslarda eğitim alan kadınlar, sosyalleşmenin yanı sıra
birçok farklı alanda potansiyellerini keşfetme ve kendilerini
geliştirme fırsatı buluyor. Tamamen ücretsiz sunulan kurs-
lardan mezun olan kadınlar arasında, aldıkları eğitimler sa-
yesinde kendi işini kurup ticarete atılan ve ürettiği eserlerle
hayata güzellik katan girişimciler ve sanatçılar bulunuyor.

Herkesi bekliyoruz

2020-2021 yılı Kadın Sanat ve Mesleki Eğitim kursları yıl-
sonu kapanış sergisinde konuşan Sultangazi Belediye Baş-
kanı Av. Abdurrahman Dursun, “Sultangazi’de yaşayan
kadınların ürettiği sergiyi düzenliyoruz. Kadınların el emeği
göz nuru ürettiği ürünleri bugün burada sergiliyoruz. Ka-
dınlar hayata daha iyi hazırlanabilsin istiyoruz. Girişimci
kadın rolüyle de ailesine maddi katkı bulunabilecek hale
gelmelerini istiyoruz. Kadınlar bizim baş tacımız. Sultanga-
zi’de birçok noktada kadınlara yönelik çalışmalarımız var.
Kadınlar bundan sonra da daha güzel işlere imza atacaklar.
Sergi 1 hafta boyunca açık kalacak. Herkesi bu güzel ser-
giye bekliyoruz" dedi.

Kurs bana çok şey kattı

Pastacılık Eğitmeni Sadet Kara, “Kursta şu an 45 öğrenci-
miz mevcut. Burada aldıkları eğitimden sonra kadınlar tica-
ret hayatına atılıyor. Gelen kursiyerler burada kendilerini
keşfediyor. Yaptıklarını gördükçe mutlu oluyorlar. Geçen
sene 400’e yakın başvuru vardı. Her sene bu kursu düzenle-
meye çalışıyoruz. Tam gün şeklinde devam ediyoruz" dedi.
Kursiyer Mehtap Mantarcı ise; "Pastacılık eğitimi alıyorum.
Aldığım eğitimden sonra satış yapmaya başladım. Bu kursa
ev ekonomisine katkı sağlayacağını düşündüğüm için gel-
dim. Bu kurs bana çok şey kattı" diye konuştu. DHA

BüyükçekmeceBelediyesi Temmuz ayı Meclisi’nin ikinci
oturumu Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün başkanlığında gerçekleşti. Meclis toplantısında oy-
birliğiyle kabul edilen imar komisyonu raporuna göre; Ce-
laliye Mahallesi, Kamiloba Mahallesi ve Kumburgaz
Mahallesi’nde imar durumuna bakılmaksızın mevcut ruh-
sat metrajı kadar inşaat yapma hakkına sahip olunacak.
Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün,  alınan kararın Büyük-
çekmece halkı için çok önemli olduğunun altını çizerek;
"Vatandaşımızın mağduriyetinin giderilmesi adına çok
önemli meclis kararı alınmıştır. Özellikle kentsel dönü-
şümde vatandaşımızın elde ettiği hakların aynen korunması
sağlayan bir komisyon kararı alınmış ve oylamıştır. Bu böl-
gelerde oturan vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olsun"
açıklamalarında bulundu.

Modern bir semt pazarı

Mecliste ayrıca Celaliye Ma-
hallesi 581 ada 7 parsel üze-
rinde bulunan kentsel altyapı
alanına “Çok Amaçlı Fuar ve
Sergi Alanı Projesinin Yapıl-
ması” önerisi ise Hukuk, İmar
ve Temel Haklar Komisyonu
raporu doğrultusunda yapı-
lan oylamada oy çokluğuyla
kabul edildi. CHP ve İYİ Parti
meclis üyelerinin oylarıyla
kabul edilen madde, Cela-
liye’de adı geçen parsel ve ada
üzerine modern bir semt pa-
zarı yapılmasını öngörüyor.

Mevcut haklar 
korunacak

Hasan Akgün
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P andemiyle ticaret anlayışının da
değiştiğini aktaran Haluk Okutur,
“Normalleşme ve aşılanmayla

birlikte önümüzdeki aylarda tedbirleri-
mize devam ederek, daha güzel günlere
kavuşacağız. Bugüne kadar her yıl bir
önceki yıldan daha fazla ihracat gerçek-
leştirdik. Bu sebeple 8 milyar doları aşa-
cağız” dedi. Salgının getirdiği tüm
olumsuzluklara rağmen haziran ayında
geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde
24,72 oranında artışla 193 milyon dolar-
lık ihracat gerçekleştirdiklerini aktaran
Okutur, “2021 haziran ayında İHBİR’in
ihracat yaptığı ülkeler arasında; ABD’ye
ihracatımız yüzde 59,68, Irak’a ihracatı-
mız yüzde 9,08, Birleşik Krallık’a ihraca-
tımız yüzde 17,69 ve İsrail’e ihracatımız
yüzde 82,03 değer bazında artış gösterdi.
Birliğimiz, ocak-haziran döneminde
yüzde 20,74 oranında artışla 1 milyar
141 milyon 479 bin dolarlık ihracat ger-
çekleştirdi” dedi.

Online görüşme yapıldı 

Alım heyeti programlarının fiziksel ola-
rak gerçekleştirilememesi nedeniyle
İHBİR olarak ücretsiz birçok sanal heyet
programı organize ettiklerini ifade eden
Okutur, “Sanal Alım Heyeti programı
kapsamında, birliğimiz üyesi firmalarla,
yabancı firmalar arasında ikili görüşme-
ler gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Di-
jital ihracat sürecinin başladığı günden
bugüne 900’ü aşan sanal görüşmenin
yapılmasını sağladık” diye konuştu.

Hedef pazar Güney Afrika 

Türkiye’nin dünyadaki itibarını artırarak
daha katma değerli hale getirmek adına,
alım heyetlerine pandemi döneminde de
önem vererek sanal heyet sayısını artır-
dıklarını belirten Okutur, “Türk ürünle-
rini çok beğeniliyor. Genellikle Latin
Amerika ülkeleriyle online alım heyetleri
düzenledik. Şili, Kolombiya, Uruguay,
Brezilya gibi ülkelerle görüşmeler yaptık.
Alım heyetleri konusunda çok başarılıyız.
Ülkemizde en fazla fiziki ve sanal alım
heyeti yapan Birlik olduk. Bu yıl; Şili, Fi-
listin, Fas ve Gine Bissau Cumhuriye-
ti’nden de olmak üzere toplam 15’ten
fazla alım heyeti organize ettik. Bundan
sonra hedef pazar olarak Güney Afrika
ve Çin’i seçtik, çalışmalarımız devam
ediyor. Talep çok olduğu için her ay 2
alım heyeti düzenliyoruz. İhracatçı üyele-
rimiz de sonuçtan çok memnun, talep-
lerde oldukça fazla” ifadelerini kullandı.

Fuarların büyük avantajı var 

Pandemiye rağmen devam eden ve yapı-

lacak fuarlar hakkında açıklamalarda
bulunan Okutur, “Pandemi nedeniyle
geçen yıl yapamadığımız fuarlarımız bu
yıl gerçekleşmeye başladı. 2021 Takvimi-
mizde Rusya fuarımız yapıldı. Bu ay
ABD’de milli katılım organizasyonu bir-
liğimiz tarafından gerçekleştirilen ABD
fuarımız yapıldı. Sırada, Kolombiya ve
Meksika fuarlarımız var. Bu fuarların ta-
mamının Milli Katılım Organizasyo-
nunu İHBİR olarak bizler
gerçekleştiriyoruz. Üyelerimiz de büyük
bir heyecanla fuarlara katılmayı bekliyor,
yoğun ilgi var. Fuarlar aracılığıyla müşte-
rilerle birebir görüşmenin büyük avantajı
oluyor, ürünlerimizi görüp, kalitesini an-
lıyorlar. Yüz yüze görüşmeyle daha iyi
sonuçlar elde ediyoruz. Sanal fuarlar da
yaptık ama fiziki fuarların avantajı daha
yüksek” dedi.

Konferans düzenledik 

İHBİR olarak üyelerin yurtdışı potansiyel
müşteri tespit süreçlerini kolaylaştırmak
amacıyla online ve ücretsiz olarak konfe-
ranslar düzenlemeye başladıklarını söy-
leyen Başkan Haluk Okutur, doğru ve
güvenilir ihracat hedeflerine ulaşmak için
şekerli mamuller sektörüne yönelik kon-
ferans düzenlediklerini ve diğer sektörlere
yönelik konferansların da gerçekleşece-
ğini ifade etti.Okutur, dijital ortamda
müşteri tespiti yapabilmenin zorunlu
hale geldiği günümüzde, İHBİR’in
önemli iş birliklerinden biri olan ‘veri ta-
banı platformu’ yetkilileri ile bir araya

geldikleri konferansta; üretim, pazar-
lama, mevzuat gibi alanlarda sektörün
problemlerini ortaya koyarak çözüm
önerileri getirmek ve hedef pazarlara yö-
nelik çalışma faaliyetlerini geliştirmek
üzere görüşmeler yapıldığını belirtti. İh-
racat rakamlarına ilişkin değerlendirme-
lerde bulunan Okutur, haziran ayında
toplamda 193 milyon dolarlık ihracat ya-
pıldığını söyledi. En fazla ihracat yapılan
ürün gruplarını yönelik Okutur, şunları
söyledi:"Şeker ve şeker mamulleri ihraca-
tımız haziran ayında yüzde 59,96 değer
bazında; kakaolu mamuller ihracatımız
yüzde 39,53 değer bazında; diğer gıda
müstahzarları ihracatımız ise yüzde
12,54 değer bazında artış gösterdi."

Çin pazarı önemli

Türkiye / Çin Halk Cumhuriyeti Kahve
ve Kahve Ekipmanları Tanışma Toplan-
tısı gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan
Okutur, “Kahve ve kahve ekipmanları
sektörü başta olmak üzere tüm sektörle-
rimizde muhtemel iş birliklerinin değer-
lendirildiği buluşma sonucunda,
Türkiye-Çin arasındaki heyet organizas-
yonların sıklaştırılması ve diğer sektörleri
de kapsayan özel etkinliklerin düzenlen-
mesi ile ilgili görüşmeler de gerçekleştir-
dik. Çin, ülkemizdeki şirketler için çok
önemli bir pazar. Bizim ihracatta iddialı
olduğumuz ürünlerle ilgili gerekli araştır-
maları yaparak ve özellikle de ikili anlaş-
maları gerçekleştirerek, Çin pazarını
açmamız gerekiyor” dedi.

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN
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YAYIN TÜRÜ:  Ye rel Süre li Yayın

Yüzde 44’lük geniş bir kesim ise, bu süreçte
şirket içi iletişimin kaybolmasından ve iş arka-
daşlarıyla olan ilişkilerinin azalmasından kor-

kuyor. Yüzde 29’luk bir kesim de ekip içindeki iş birliğini
güçlendirerek motivasyonu ve çalışma verimini artıracak
dijital araçların kullanılmasını çözüm olarak görüyor.
Türkiye’de de benzer şekilde seyreden bu tablo, verimli-
lik ve işbaşı çalışma zamanlarının takibini yapabilecek
programlara ihtiyacı artırıyor. Çalışanların verimliliği
için çözümler sunan FlexyTime ise iş dünyasının en de-
ğerli varlığı olan vaktin verimli kullanılması için tüm iş-
lemleri tek sistemle çözerek şirketleri dijital çağın iş
dinamiklerine entegre etmeyi amaçlıyor.Konuya ilişkin
açıklama yapan FlexyTime’ın Kurucu Ortağı Arda
Diker, “Şirketlerin zamanı etkin yönetmesi için kullanı-
lan dijital araçlarla, işbaşı ve mesai bitiş saatlerinin ta-
kibi, mola, çalışma ve toplantı saatlerinin hesaplanması
gibi değerlendirmeleri otomatik olarak yapmak müm-
kün” dedi.

Sistem herşeyi otomatik yapıyor 

Otomatik zaman takibi, zaman-maliyet hesaplama,
güçlü raporlama, üretkenlik hedefleme gibi modüllerle
işveren ve çalışanların işini kolaylaştırdıklarını belirten
Arda Diker, “Pandemi boyunca çalışanların büyük bir
bölümünün evden çalışmaya kolay adapte olduğunu
görüyoruz. Ancak esas nokta, adaptasyon sonrasındaki
sürecin sürdürülebilirliği. FlexyTime olarak evden veya
ofisten çalışılması fark etmeksizin, şirketlerin zamanı
etkin yönetmesi için bir araç sunuyoruz. İşbaşı ve mesai
bitiş saatlerinin takibi, mola, çalışma ve toplantı saatleri-
nin hesaplanması gibi değerlendirmeleri sistem otoma-
tik olarak yapıyor. Kurduğumuz sistemle iş hayat
dengesi ve çalışma alışkanlıkları tespit edilerek tavsiyeler
veriliyor. Verimliliği en çok düşüren uygulama ve inter-
net sitelerini size göstererek uyarıyor. Böylece bunlara
yönelik farkındalık yaratıyor” ifadelerini kullandı.

Tek tuşla çözülüyor 

Temelde verimliliği ve çalışma saatini otomatik tutabil-
meye ve tek tuşla bir günün muhasebesinin hem çalışan
hem işveren için kolaylıkla yapılıp yönetilmesine imkan
verdiklerine de değinen Arda Diker, “Bunun için kullanı-
cılara bir güne dair tüm raporları Excel formatına alarak
ihtiyaca göre daha farklı raporlamalar oluşturma im-
kânı sunuyoruz. Aynı zamanda toplantıda geçen süre-
leri otomatik olarak hesaplamak için Outlook
takvimlerine entegre edilen ve toplantıların kaydedilme-
sini sağlayan Outlook entegrasyonuyla verimden çalan
toplantıların tespit edilmesine olanak tanıyoruz. Ayrıca
kurulum ve sonrasında yaşanabilecek teknik problemler
için de telefon, e-posta ve destek sistemi üzerinden hiz-
metlerimizi sürdürüyor, Türkçe ve İngilizce dil desteği
de sunuyoruz” diye konuştu.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB) Koordinatör Başkanı ve İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, 2021 yılında İHBİR
olarak 186 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyledi. Okutur, Türkiye genelinde hububat sektörü ihracatında 6 aylık
dönemde 4,2 milyar dolara ulaştıklarını yıl sonunda bu rakamın, 8 milyar doların üzerine çıkacağını dile getirdi

Hibrit model
dönemi
Pandemiyle yaygınlaşan esnek 
çalışma modelleri, beraberinde çalışan
verimliliğinin merkezde olduğu bir yöne-
tim anlayışını da getirdi. McKinsey’nin
uzaktan çalışan ekiplerin görüşlerini
içeren araştırmasına göre, pandemi
öncesinde uzaktan çalışmak isteyenlerin
oranı yüzde 8’ken, pandemi sonrası yüzde
11’e, hibrit çalışma taraftarlarının yüzde
30’luk payı ise yüzde 52’ye yükseldi.

Pundi X Kripto Para
Sirkeci’de bayi açtı

Dünyanın önde gelen kripto para 
platformu Pundi X, Türkiye’deki ilk

bayisini Sirkeci’de açtı. Pundi X 
Türkiye Resmi Distribütörü OVO Dijital
Servisler A.Ş.'nin Genel Müdürü Hakan
Akyüz, şirketin kripto para alım-satım

işlemleri alanında bayilikler vererek
büyümeyi hedeflediğini söyledi

Kadın girişimcileri 
teşvik ediyoruz 
İHBİR olarak 2020 yılında kadın gi-
rişimcileri ihracata teşvik etmek
amacıyla ‘İhracata İlham Veren Ka-
dınlar Platformunu’ programını
başlattıklarını belirten Okutur, sözle-
rine şöyle devam etti:“Girişimci ka-
dınlarımıza yol göstermek ve onları
ihracat yapar hale getirmek için ça-
lışmalar gerçekleştiriyoruz. Akade-
misyen ve işlerinde uzman kişilerle
katılımcılarımızı bir araya getirerek

online söyleşi ve
eğitimler düzen-
ledik. Eğitimleri-
miz dün sona
erdi. 2020 yılında
8 kadın girişimci-
mizle başladığı-
mız bu değerli
projemizde şu an
60 girişimci
kadın ile yolu-
muza devam edi-
yoruz. Birçok

kadın girişimcimiz, birliğimize üye
olarak, ihracat yapmaya başladı.
İHBİR olarak 'İhracat Dünyasının
Rehberi' isimli bir dergi hazırlıyoruz.
Her ay tüm üyelerimize göndermek
için hazırlamış olduğumuz dergide,
girişimci kadınların hikâyelerine yer
vererek daha geniş kitlelere ulaşma-
larını sağlıyoruz. Kadın girişimcileri-
mize dış ticaret, sosyal medya
kullanımı ve yönetimi, markalaşma,
etkili iletişim, e-ticaret, rakip analizi
ve daha birçok konuda özel eğitim-
ler verildi. Yoğun bir ilgi var sayımızı
artırmaya devam ediyoruz.”

HUBUBATTA 
REKOR IHRACAT 

8 MİLYARIN
ÜZERİNE

ÇIKACAK

Pundi X, mevcut işletmesine
yeni gelir seçenekleri yaratmak
veya kendi kripto para

alım/satım ofisini kurmak isteyen girişim-
cilere yönelik tasarladığı bayilik modeliyle
Türkiye pazarına girme kararı aldı. Şirket,
ilk şubesini İstanbul Sirkeci'de açarken
kripto para alım/satım noktalarını İstan-
bul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya ve
Kıbrıs başta olmak üzere Türkiye genelin-
deki tüm şehirlerde 100 noktaya konum-
landırmayı hedefliyor.

Türkiye 4. sırada 

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafın-
dan yapılan bir araştırmaya göre kripto
paralara en yoğun ilginin olduğu ülkeler
arasında Türkiye yüzde 16’yla dünyada
dördüncü.  Avrupa’da ise ilk sırada yer alı-
yor. XPOS cihazları üzerinden 30 saniyede
kripto para alım satım yapma olanağı
sunan dünya kripto devi Pundi X, Türkiye
pazarına giriş yaptı. İlk aşamada limitli sa-
yıda Pundi X bayiliği vererek büyümeyi
hedefleyen şirket, kendi kripto para
alım/satım ofisini kurmak ya da işletme-
sine ek bir gelir kalemi yaratmak isteyen gi-
rişimcilerle iş birliği yapacak. Tüm
teknolojik altyapı, kurulum ve pazarlama

desteğinin verileceği Pundi X bayileri,
kripto para alım/satım işlemlerinde tıpkı
döviz büroları gibi hizmet veren fiziki nok-
talar oluşturacak.

4 bayilik modeli var 

Şirketten yapılan açıklamada, ilk Pundi X
bayisinin İstanbul Sirkeci’de açıldığı ve
önümüzdeki dönemde kurulacak bayi ağı-
nın ilk aşamada 100 noktayla sınırlı ola-
cağı belirtildi. Bayilerin dörtte birinin
İstanbul’da olması hedeflenirken; Ankara,
İzmir, Adana, Antalya ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Tür-
kiye genelinde yerel yatırımcılara bayilikler
verilecek. Kripto para bayisi olmak isteyen
girişimciler, Pundi X Türkiye’nin internet
sitesini ziyaret ederek, tüm teknolojik alt-
yapının kurulumu ve pazarlama materyal-
lerinin de dahil olduğu 4 bayilik
seçeneğinden birini seçerek lansmana özel
belirlenen bin 500 dolardan başlayan bayi-
lik seçeneklerinden dilediklerine başvuru
yapabilecek.

Başvurular toplanıyor

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Pundi
X Türkiye Resmi Distribütörü OVO Dijital
Servisler A.Ş.'nin Genel Müdürü Hakan

Akyüz, “Pundi X’in benzersiz teknolojik
altyapısını, ülkemizdeki tüketici ve girişim-
cilerin kullanımına sunmak üzere yaklaşık
1 yıldır yoğun bir şekilde yürüttüğümüz
çalışmaların neticesini görmekten son de-
rece mutluyuz. XPOS adı verilen özel
POS makineleriyle akıllı kartlarımız
XPASS ve dijital cüzdan uygulamamız
XWallet kullanılarak 30 saniye içerisinde
kripto para alım/satım işlemi tamamlana-
biliyor. Pundi X bayilerinde popüler kripto
para birimleriyle işlem yapılabiliyor. Bu sa-

yede dünya çapında büyük ilgi gören
kripto paralara ilgi duyan fakat henüz yatı-
rım yapmamış olan tüketiciler için benzer-
siz bir teknolojiyi ülkemize kazandırmış
olduk. Öte yandan Pundi X yalnızca bir
para alım/satım platformu değil, aynı za-
manda bu alanda kendi işini kurmak iste-
yen girişimciler ya da ek gelir yaratmak
isteyen işletmeler için de önemli bir gelir
fırsatı sunuyor. İlk etapta sınırlı sayıda veri-
lecek bayilik fırsatları için başvurular top-
lanmaya başladı” dedi.
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O y veriyorsunuz, partiniz kazanıyor. Ama siz
kaybediyorsunuz. Kazandık derken sevinciniz
yarıda kalmıyor mu? Farkına varamıyor mu-

sunuz umutlarınızın elden gittiğini? Düşlerini kurduğu-
nuz bir yaşam'a kavuşamadığınıza şaşırmıyor
musunuz? Saraylar, han'lar hamamlar demiyorum. Ge-
lecek endişesi benliğinizi yıpratmadan huzurunuzu tesis
edebiliyor musunuz? Standart'larınızı sorunsuz seviye
ye getirmiş, kimseye müdananız olmadan yaşam oluştu-
rabiliyor musunuz? Kimsenin; başkalarının malına mül-
küne göz koymadığı bir ortam gözlemleyebilir misiniz?
Yaşamlarınızı, tedirgin olmadan sürdürmeniz gerekir-
ken, kazanamadığınızı fark ettiğinizde; "Neler Oluyor
Hayat'ta" şarkısını söyleyip hüzünlerinize dönebiliyorsa-
nız, sağlığınız hala yerinde demektir.

Öte yandan, kazanan partiye oy vermemiş olsnlarda
hem sevinçli, hem üzüntülü olma durumunu bir arada
yaşıyor. Nasıl olur demeyin, gayet mantıklı nedenlerle
avunmayı becerebiliyorlar. Aynı zamanda haklı gerek-
çelerle üzüntüyü de yaşıyorlar.

Biraz ipucu vereyim. Kazanan partinin, memleketi
altüst edeceği, topluma yarar'ı olamayacağı düşünce-
siyle üzülüyor, "bunun sorumlusu; oy vermediğim için
ben olmayacağım" diye seviniyor. Yani, veren de verme-
yen de sonuç olarak üzüntülere gark oluyor.

İşte; toplum tarafından fark edlmesi gereken, siste-
min kitlesel amaca yönelik hiç bir faydası olmadığıdır. 

Bu farkındasızlık hali sadece ekonomi olarak değil,
sosyal yaşam ve eğitimde de pasif hale dönüşüyor.

Gülermisin ağlarmısın derler ya, işte o şekil.
Ağladığımız kesin ama; gülmeyi hepten unuttuk.
Yaşamınızda asıl eksiğin ne olduğunu hiç düşünüyor

musunuz? Herkes düşünce buluşması olusturabildi-
ğinde, eksik olanın ne olduğunu yaşamına katmış ola-
caktır. Ayrı ve farklı düşünceler bir araya geldiğinde;
"Hepimiz Bir'iz" denklemini yaratırız.

Haydi, hep birlikte geleceğimizi başlatalım.
Gelecek bu gün dür.
Saygılarımla...

DERT KÖŞE 

Haluk KOÇ

halukkoc1953@gmail.com

Bilmeyi isterdim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen AK Parti
Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. 2023 seçimlerine vurgu yapan

Erdoğan, “2023'e eğer kararlı şekilde hazırlanacaksak bizim için şurada son iki 
durak var. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim yılıdır” ifadelerini kullandı.

Başarmak dışında alternetiflerinin olmadığını belirten Erdoğan, “İstikametini
kaybetmiş, avara kasnak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz” dedi

2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 2023 TAMAMEN 
SECIM YILIDIR

C umhurbaşkanı Erdoğan, parti genel
merkezinde düzenlenen AK Parti Geniş-
letilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ka-

tıldı. Buradaki konuşmasında, Türkiye Büyük
Millet Meclisinde 9 Temmuz 2018'de yemin
ederek yeni yönetim sisteminin ilk cumhurbaş-
kanlığı görevine başladığını anımsatan Erdo-
ğan, 3'üncü yılı geride bıraktığını, önümüzdeki
ay sonunda da doğrudan milletin oyuyla cum-
hurbaşkanı seçilişinin 7'nci yılını tamamlayaca-
ğını söyledi.

AK Parti milletin partisidir

Seçimlerde sandığa giderek oyunu kullanan 
59 milyon 355 bin vatandaşın her birine de de-
mokrasiye ve milli iradenin üstünlüğüne olan
bağlılıkları sebebiyle teşekkür eden Erdoğan,
'Rahmetli Menderes'ten beri kendi değerlerine
saygılı, hayallerini gerçekleştirmek için çalışan
herkesin yanında yer alan milletimiz, bize de
yeri geldiğinde canı pahasına sahip çıkmıştır."
değerlendirmesinde bulundu. 
Erdoğan, AK Parti'yi kurarken "Bu parti milletin
partisidir", iktidara geldiklerinde de "Milletimiz
ne istiyorsa, ne bekliyorsa onu yapacağız" de-
diklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: Girdiği-
miz her seçimde sadece ve sadece milletimize
güvendik, milletimizden destek bekledik. Sırtını
karanlık mahfillere dayayarak efelenenler, san-
dıkta dersini alırken, milletimiz bizi hep ikti-
darda tutarak, itimadını gösterdi. Özellikle son
8 yıldır ülkemizle birlikte partimizin ve şahsımı-
zın da yaşadığı kesintisiz saldırı sürecinden,
milletimizden aldığımız güç ve destek sayesinde
dimdik çıkmayı başardık. 

Çevirmedikleri fırıldak kalmadı!

Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, konuşma-

sında 17-25 Ara-
lık olaylarını
hatırlatarak
buradaki
oyunu gör-
düklerini ve
kararlı bir
duruş sergile-
yerek tuzağı
bozduklarını
dile getirdi.
Erdoğan söz-
lerini şöyle
sürdürdü:
Montajların,

iftiraların, ya-
lanların havada

uçuştuğu bu kum-
pası da milletimizle

birlikte hamdolsun boşa çıkardık. CHP'nin bo-
razanlığını yaptığı bu süreci, mahalli seçimleri
ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini gölgelemek
için kullanmaya çalıştılar. Bunun için çevirme-
dikleri fırıldak kalmadı ama milletimizin dirayeti
ve kararlılığı sayesinde her iki seçimde de hüs-
rana uğradılar. Sonra PKK sahne aldı. 
Yine milletimizle omuz omuza vererek, kahra-
man polislerimizin, jandarmalarımızın ve asker-
lerimizin fedakarca mücadelesiyle teröristleri

açtıkları kuyulara gömdük.

Gençlere 'müsterih olun' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında,
salgın döneminde gelişmiş ülkeler dahi 
bocalarken, Türkiye'nin uygulanan doğru, 
kararlı, hızlı, etkin sağlık, gıda ve kamu güven-
liği yönetimiyle herkesten ayrıştığını da
ifade etti.  
Erdoğan, "İktidarımızı 'insanı yaşat ki devlet ya-
şasın' anlayışı üzerine bina etmiş bir parti ola-
rak elbette önce vatandaşlarımızın huzurunu,
güvenliğini, refahını sağlamak mecburiyetinde-
yiz. Bunun için önümüzdeki dönemde salgının
küresel düzeydeki seyrine, ekonomideki geliş-
melere ve diğer hususlara bakarak, milletimiz
için ilave destek adımları da atabiliriz." değer-
lendirmesinde bulundu. Erdoğan 'Milletimiz
özellikle de gençlerimize sesleniyorum müsterih
olun, bu ülkedeki hiçbir birey, hiçbir insanımız
sahipsiz değildir." ifadesini kullandı.

Virajı kazasız belasız 
dönmemiz gerekiyor 
CumhurbAşKAnı Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
2023 hedefleri, 2053 vizyonu ve 19 yıllık emeğin ürünü güçlü altya-
pısı, bölgesel ve küresel liderlik konumuyla son bir asırdaki en güçlü
yürüyüşünü gerçekleştirdiğini belirtti. Erdoğan 'Dünyanın siyasi,
diplomatik, ekonomik ve askeri olarak en güçlü ülkeleri arasına gir-
mek için önümüzdeki 2023 virajını kazasız, belasız dönmemiz gere-
kiyor' diyerek şöyle devam etti: 2023 seçimleri çok önemli hale
gelmiştir. Nitekim karşımızdakiler de bu durumun farkındalar ve
tüm güçleriyle 2023 için hazırlanıyorlar. Muhalefetin giderek perva-
sızlaşan, çirkinleşen, özellikle arsızlaşan, buram buram kin ve nefret
kokan üslubu, aslında 2023 ile ilgili telaşlarını da ele veriyor. 2023'e
eğer kararlı bir şekilde hazırlanacaksak, bizim için şurada son iki
durak var, çok önemli. Bu 2021'dir, 2022'dir. 2023 tamamen seçim
yılıdır. Bu çalışmayla birlikte biz, istikametini kaybetmiş, avara kas-
nak gibi dolaşanlara bu memleketi teslim edemeyiz.' 

erdoğAn, "Türkiye'nin kaderiyle
AK Parti'nin kaderinin bütünleştiği"
ifadesinin sıradan bir siyasi argüman
değil, hakiki bir tespit olduğunu ifade
ederek 2023 seçimlerini 'son durak'
olarak nitelendirdi ve  AK Parti Teşki-
latına şöyle seslendi: 2023 seçimleri de
bu büyük medeniyet ve tarih mücadele-
sinin çağımızdaki zirvesinden önceki son
durağıdır. Seçimlere kadar önümüzde yaklaşık 2
yıllık bir vakit var. Sizlerden bu vaktin her gününü, her anını en ve-
rimli, en etkili, en dolu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Büyük
kongresini yapmış, il, ilçe, belde teşkilatlarını genel merkez yöneti-
mine oturtmuş bir parti olarak artık önümüzde beklemeyi gerektire-
cek hiçbir ajanda kalmadı. Milletimize ve özellikle de gelecek
nesillere yoğun bir vebalin altındayız. Burada hassasiyetimiz çok
önemli. Çalışmak, daha çok çalışmak ve sonunda başarmak dı-
şında bir alternatifimiz yoktur. AK Parti teşkilatları yanında Mec-
lis'te Cumhur İttifakı, hükümette Cumhurbaşkanı Kabinesi olarak
bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum.'
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Genel Kurul’da 
tütün gerginliği 
1 Temmuz’da yürürlüğe giren tütün satışına yetki belgesi zorunluluğuna karşılık
üreticiler protestolarını sürdürürken, CHP'nin sunduğu tütün üreticilerinin sorunları
hakkında araştırma önergesi  dün TBMM'de AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. 

reddedilen önerge
için CHP Genel Baş-
kan Yardımcısı ve Ma-

latya Milletvekili Veli Ağbaba, “Yüz
binlerce ailenin tek geçim kaynağı
yerli tütüne avantaj sağlayacak ve
üreticiyi koruyacak yasal çalışmala-
rın yapılması amacıyla komisyon
kurulması talebimiz AK Parti ve
MHP oylarıyla reddedildi. Mecliste
'Uluslararası tekeller kazandı, tütün
üreticileri iktidar eliyle yine cezalan-
dırıldı' ifadeleri kullanıldı.

Kürsüyü terk etmedi 

CHP Adıyaman Milletvekili Ab-
durrahman Tutdere de genel ku-
rulda yaptığı konuşmada, “Bu
insanları sokağa döken, sizin bece-
riksizliğiniz, zulüm yasanızdır”
dedi. Abdurrahman Tutdere konu
hakkında yaptığı uzun konuş-
mada, “Üreticiler şu anda diken
üstünde. İnsanlar ekmeği için bu
Parlamentoda gelecek kararı bekli-
yor. O insanların sesini duymak
zorundasınız. İktidar olan AK
Parti duymak zorunda. Bu insan-
ların talebinin üstünü kapatamaz-
sınız. Birtakım istinatlarla,
iftiralarla bu haklı mücadeleyi ger-
çekten gölgeleyemezsiniz” ifadele-
rini kullandı. AKP Kırıkkale
Milletvekili Ramazan Can, “Baş-
kanım, kürsüyü işgal ediyor” diye-
rek Tutdere'nin konuşmasına
müdahale etti. Tutdere, “Çözüm

bekliyoruz, çözüm. Bugün bu tor-
bayı getirin, hep beraber bu zülüm
yasasını bir erteleyelim, sonra otu-
ralım, bunun taraflarıyla beraber
konuşalım, birlikte bir çözüm bula-
lım, çözüm. Siz çözümsüzlüğü da-
yatıyorsunuz. Hapis cezası
getirmekle çözümsüzlüğü dayatı-
yorsunuz. Bunu kabul etmiyoruz.
Bunu kabul etmiyoruz, bunu red-
dediyoruz Başkanım. Türkiye
Büyük Millet Meclisi milletin Mec-
lisiyse bu sorunu çözmek zorunda,
bu sorunu çözmek zorunda. İlla
Adıyaman’da, Malatya’da milletin
eline kelepçe vurup cezaevine mi
atsınlar? Siz onu mu bekliyorsu-
nuz? “ diyerek konuşmasında
devam etti. Meclis Başkanı Tutde-
re’yi, “Son kez ikaz ediyorum.
Evet, hassasiyetiniz anlıyoruz ama
diğer siyasi parti gruplarını da bir
dinleyelim, lütfen” diyerek konuş-
masını bitirmek için defalarca

uyarmak zorunda kaldı. 

Ara sırasında gerginlik 

Verilen ara sırasında da Tutdere,
kürsüde kalmaya devam etti.
CHP’li bazı milletvekilleri de Tut-
dere'ye destek verdi. Bu sırada AK
Parti ve CHP milletvekilleri ara-
sında gerginlik yaşandı. Yaşanan
gerginlik milletvekillerinin cep tele-
fonu kamerasına yansıdı. Öte yan-
dan MHP grubu da tütün
yasasıyla ilgili düzenleme talep
edenler arasında yer alıyor. MHP
Malatya Milletvekili Mehmet Fen-
doğlu önceki gün TBMM'de yap-
tığı konuşmasında, “Çiftçilerimiz
devletimizden Tütün Yasası’yla il-
gili düzenlemeyi tekrar gözden ge-
çirmesini ve bu konuda bölge
halkıyla istişare yapılmasını ve çift-
çilerimizin mağduriyetlerinin bir
an önce giderilmesini çiftçilerimiz
adına talep etmekteyiz” demişti.

Korkma o kadar kötü değil!
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Uçakları satacakmışsın. Tarifeli
uçakla mı seyehat edeceksin?” çıkışına sosyal medya üzerinden “Korkma, o kadar kötü değil” yanıtını verdi. 

AK PArti Genel
Başkanı ve Cumhur-
başkanı Recep Tay-

yip Erdoğan, parti genel
merkezinde düzenlenen AK Parti
Genişletilmiş İl Başkanları Top-
lantısı'nda CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef
alarak 'Neymiş, gelince uçakları
satacakmış. Yahu senden önce-
kiler de bunları söyledi. Bir defa
devlet yönetmenin ne anlama
geldiğinden senin haberin yok.
Yani uçakları sattığın zaman
devleti yönetmiş mi oluyorsun?
Dünyayı dolaşacaksın, neyle?
Tarifeli uçaklarla mı? Yarış ede-

ceksin, neyle? Tarifeli uçaklarla
mı? Trene binersin, otobüslerle
beraber seyahat edersin ve
ondan sonra da 'Ben muasır me-

deniyetler seviyesinin üstüne çı-
kacağım' dersin. Atatürkçüsün
ya.  Sen bu kafayla daha çok gi-
dersin' dedi.  CHP Genel Baş-
kanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '
Tarifeli uçakla mı seyahat ede-
ceksin' çıkışına sosyal medya 
hesabından cevap verdi. Kılıçda-
roğlu, Erdoğan'a 'Erdoğan 'Kılıç-
daroğlu iktidar olunca uçakları
satacak mı göreceğiz' demişsin.
Gel diyoruz er meydanına, kaçı-
yorsun. Gelirsen görürsün sata-
cak mıyım, satmayacak mıyım!
Sen kaç, biz kovala, nereye kadar
Erdoğan?” diye sordu. 

Başarmaktan 
başka 
alternetifimiz yok

2023 TAMAMEN 

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan
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27 yaşında, ikizler burcu, çok yakışıklı ama bir o kadar
da naif. Başka birine zor benzetilen bir sesi var.  Se-
sinin çok farklı bir tınısı, saniyelik medcezirleri var.

Yer yer alaturka, yer yer çok modern. Babasını 13 yaşındayken
kaybetmesi onu erken olgunlaştırmış. Konservatuarını da okumuş
Demet Akalın, Linet, Ece Seçkin, Emre Kaya, Metin Arolat gibi
farklı isimlere vokal de yapmış, uzun yıllar en önemli aşkı müziğe
çok emek vermiş. Başına talih değil Özgür kuşu konunca yani
iletişim danışmanı Özgür Aras onu keşfe-
dince, Sezen Aksu da inanmış ve ‘Yürü
Cem’ deyip, 15 şarkısını vermiş. Cem
Bekar bugün, Sezen şarkılarını akustik
yorumladığı “Yolculuk” adını verdiği
albümü ile son günlerin favori ismi.
Henüz çok yeni olmasına rağmen dizi
ve reklam teklifleriyle boğuşmaya baş-
layan Cem Bekar’ı önümüzdeki yıl-
larda daha çok takip edeceğiz gibi
duruyor. İşte Cem Bekar’ın Gazeteci
Sibel Arna ile yaptığı röportajdan çıkan
en önemli başlıklar.
Cem Bekar: Sezen Aksu yeni bir ka-
rarla arşivini genç müzisyenlere açtı.
Ne mutlu bana ki 15 şarkılık bir al-
bümle o arşivden ilk faydalanan ben
oldum. Evet şanslıyım. Çünkü iyi bir
insan olduğuma inanıyorum. Bu ha-
yatta herkes kalbinin ekmeğini yiyecek.
Çocukluğumdan beri müzik için çok
çalıştım. İnandığım tek yol müzikti.
Evrene çok güzel enerjiler yollamışım
ki karşılığını alıyorum. En önemli
dönüm noktam Özgür Aras’ın beni,
müziğimi, cümlelerimi fark etmesi
oldu. Kafama Özgür kuşu kondu. 15
Sezen Aksu şarkısından oluşan al-
bümdeki tüm düzenlemeleri konserva-
tuardan sınıf arkadaşım Bahadır Kara
ile birlikte yaptık. Sezen Hanım da çok
beğendi. Sesimde çok farklı tınıların
bir arada olduğunu söyledi.

ANNEMİN SESDİ DE GÜZELDİ

Kandıra’da doğdum. Kocaeli’nde bü-
yüdüm. Annem sağlıkçı olduğu için
onun mesleğinden dolayı şehir şehir
gezdik. Annemin sesi de çok güzel.
Okuldaki hocalar dedeme kızınızı
TRT sınavlarına sokalım demiş ama
dedem istememiş. Belki de müzik an-
nemin içinde kaldığı için beni müziğe
yönlendirdi. Gerçi ben de sağlam sinyal-
ler vermişim. İki yaşında Rafet El Roman
hayranıymışım. Ne zaman Macera Dolu Amerika çıksa koşup
televizyona yapışırmışım. Fazla şehir gezdiğimiz için her tür mü-
ziği dinledim. Bugün hala Cengiz Kurtoğlu da dinlerim Müslüm
Gürses de. Bu durum içimde ve sesimde sentezleniyor galiba. 

İÇMEDEN SARHOŞ OLDUK

Sezen Aksu bir imparatorluk gibi… Devirleri dönemleri var. Ben
bugününün bir parçası olduğum içim çok mutluyum. Benim yo-
lumu açıyor. İlk teklim ‘Bu Kadar mı’ ile başlayan tanışmamız
15 şarkılık bir albümle
devam etti. İyi ki yoru-
mumu özel buldu ve
iyi ki Sezen Ak-
su’nun aklına bu
akustik albüm
geldi. İnanın
stüdyo aşamala-
rında ayıkken sar-
hoş olduk. Türk
pop müzik tarihi-
nin en kıymetli
aşk şarkıları var
bu al-
bümde. Bir
de Gök-
han

Kırdar ‘Yerine Sevemem’ benim için çok özeldir. 

MANEVİYAT ÇOK ÖNEMLİ

27 yaşındayım. İkizler burcuyum. Ama yükselenim Başak. O
beni dengeliyor. İlişki adamıyım, tek eşlilikten yanayım. En
uzun ilişkim 2,5 seneydi. Bence herkes bir kere aşık olur. Ya da
ben şimdiye kadar bir kere aşık oldum. Onla da 2,5 sene sürdü
işte. Bir daha aşık olabilmeyi çok istiyorum. Pozitif bir insa-
nım. Kadınımın da pozitif olmasını isterim. Negatifliği ile beni
aşağı çekecek, hayata ve müziğe olan motivasyonumu düşüre-

cek kadınları hemen hisseder, uzaklaşırım. Aşık ola-
cağım kadının hayat dolu olması lazım. Beraber

eğlenebilmeliyiz, ona gülebilmeliyim. Ben ha-
yatım kısır döngüye girdiğinde, bir günüm
diğer güne benzediği zaman çok rahatsız olu-
yorum. Birbirimizi her manada yükseltmeliyiz.
Kadında fiziksel özellik hiç önemli değil ben
maneviyata bakarım. Bana bir şeyler katsın
dünyanın en çirkin kadınına aşık olabilirim. 

SEVEREK AYRILDIM

Ben kısa bir zaman öncesine kadar severek ay-
rılmanın ne demek olduğunu hiç anlamamış-
tım. Seven insanlar niye ayrılır diyordum benim
de başıma geldi. Çünkü fikir ayrılıkları meydana
geldi. Hayata farklı bir açıdan bakıyorsan ve
onu insan olarak kaybetmemek istiyorsan iliş-
kiyi bitiriyorsun. Albümdeki 5 çayı şarkısındaki
“Olur da bir gün yolun düşerse bir kahveye
uğra derim” i öyle olunca söyleyebiliyorsun
işte. 

ACIYA ANTRENMANLIYIM

Hayatın doğal akışında başımıza iste-
mediğimiz olaylar da geliyor. Benim
hayattaki en büyük korkum sevdik-
lerimi kaybetmek. 14 yıl önce ba-
bamı kaybettiğim ve acıya
antrenmanlıyım. Albüm için
seçtiğimiz tarz şarkıların
içindeki acıyı derinden his-
sedebiliyorum ve karşı ta-
rafa da geçirdiğimi
düşünüyorum. 13 yaşın-
daydım babam gitti-
ğinde. O güne kadar
dibine kadar çocuklu-
ğumu yaşadım. Babam
vefat ettiğimde abimde
İzmir’de çalışıyordu evin
tek erkeği ben kaldım. Ve
birden büyüdüm. Anneme
sahip çıkmam gerekiyordu.

Çalışmak, para kazanmak, üret-
mek zorundaydım.

KEŞKE YOLLARIMIZ KESİŞSE

Demet Akalın, Emre Kaya, Linet, Ece Seçkin
gibi isimlere toplam 4,5 sene vokal yaptım. O
dönemlerde Hande Yener e vokal yapmanın
hayalini kuruyordum. Çünkü benim ürettiğim
kendi şarkılarım sound olarak onun tarzına
daha yakın. Nasip olmadı ama albümde
‘Kibir’ diye bir Sezen Aksu şarkısı var. O şar-
kıyı Hande Yener okumuştu. En azından
böyle bir ortak noktamız var. Ama bir gün yol-
larımızın kesişmesini çok isterim. Umudum
var.

SEZEN AKSU DA DİNLEDİ

Ben hırslı değil azimli biriyim. Kendi şarkıla-
rımı yaparken çok eğleniyorum. Ritmik ola-
rak R&B ye yakın. Sezen Aksu da dinledi
şarkılarımı. Çok modern soudlar, daha genç
bir iş, enerjisi çok yüksek dedi. Üslubumu da
güzel buldu. İnşallah bir sonraki albüm
kendi şarkılarımdan oluşacak. O zaman eğ-
lenceli tarafımı da göreceksiniz. Sahneleri de

çok özledim. Zıpır bir sahne enerji-
min olduğu söylenir.

üHayatımda birisi yok. Geçmişe
takılı kaldığım bir şey de yok. Sü-
reçlerimin hepsi dolu dolu geçti
herkesten bir şeyler öğrendim.
Her insanın hayatımıza girmesi-
nin bir nedeni vardır. 

üOyunculuk deneyimim ol-
madı ama ben bir insanın çok
yönlü olmasından yanayım.
Deneyimlemek isterim.

üÇocukken tam bir Kenan
Doğulu hayranıydım. En be-
ğendiğim ünlü kadın ise
Beran Saat idi. Ne tesadüf
yıllar sonra evlendiler.

üSezen Aksu birçok insan
için o kadar çok şey ifade
ediyor ki, acımızda, mutlu-
luğumuzda, gözyaşımızda
hep onun şarkıları var. Ne
zaman bir yerde bir Sezen
Aksu şarkısı çalsa gözlerimiz
uzaklara dalar gider, bizim
anlatamadığımız birçok şeyi
o şarkılarında anlatmayı bir
şekilde başarmıştır çünkü.
İşte o duyguları içine hapset-
miş, Sezen Aksu'nun yüreği-
mize dokunan şarkıları. 

üBen aşkın her halini Sezen
şarkıları üzerinden yaşadım.
Aşk bir klipti, Sezen şarkıları ise
hayatımın fon müziği. O yaşadı-
ğını şarkıya yazdı, ben şarkıla-
rında yaşadıklarımı dinledim. Ve
şimdi ben dile getirmek istedikle-
rimi nokta atışıyla anlatarak yüre-

ğime dokunan bir Sezen Aksu şarkı
seslendirdim.

üBilirim ki, aşkın her halini karşıla-
yan bir Sezen şarkısı vardır; ama her

Sezen şarkısını karşılayan bir aşk 
yoktur!”

üHırslı değilim ama azimli biriyim. 
Hayatı olması da işimi ciddiye alırım,
sıkı çalışırım, sıkı eğlenirim, gülerim, arka-
daşları, müziği çok severim. Genelde
iyimser, psikologsuz idare edebilen biri-
yim galiba”

üBen kadınımı her zaman sahiplenirim.
Dertlerini, dert edinirim. Sorularını çöz-
mek için kafa yorarım. Tek kadına bağlı-
lıktan yanayım. Bir insana gönlünü verip,
hep onu düşünüp, onunla ilgili bir şeyler
kurgulayıp daha mutlu olabileceğine
inanan adamlar grubundayım ben.
Biraz da kıskanç bir yapım var.

üAşk aslında hayatı komple etkileyen
bir kavram. Tamamıyla hayatın denge-
sini bozan veya dengeleyen bir şey.
Aşık olmayı düşünmüyorum dersiniz 
10 dakika sonra aşık olursunuz…

KISA KISA
CEM BEKAR
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Şarkıcı 
Cem Bekar, "Bence

herkes bir kere
aşık olur. Ya da

ben şimdiye kadar
bir kere aşık

oldum. Onla da 
2 buçuk sene
sürdü işte. Bir

daha aşık 
olabilmeyi çok
istiyorum" dedi.
Pozitif bir insan

olduğunu belirten
Bekar, "Kadında
fiziksel özellik hiç
önemli değil ben

maneviyata
bakarım. Bana bir

şeyler katsın
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kadınına aşık 
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Müslüm Gürses

Kerim Tekin

Ahmet Kaya

Uzat Heparı

Cem Karaca

YİTİRDİĞİMİZ 
5 USTAYLA BERABER 
BİR GECE GEÇİRME

ŞANSIN OLSA? 



E senyurt Belediyesi'nin 2011 yılında o
dönemin belediye başkanı Necmi Ka-
dıoğlu'nun kurucusu olduğu Yeşilköy

2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'na üniver-
site yapılması için tahsis ettiği Esenyurt Beledi-
yesi'ne ait 25 dönümlük arsa, Esenyurt
Belediyesi tarafından geri alındı. 25 bin 996
metrekarelik arsa, 10 Mart 2011 tarihli meclis
kararı ile Esenyurt Üniversitesi’nin kurucu
vakfı olan Yeşilköy 2001 Eğitim Sağlık ve Kül-
tür Vakfı'na 25 yıllığına bedelsiz olarak tahsis
edilmişti. Aradan geçen 10 yıla rağmen arazi
üzerinde herhangi bir çalışma yapılmadı.
Esenyurt Belediye Meclisi'nin dünkü oturu-
munda tahsisin iptaline ilişkin teklif oy birliği
ile kabul edildi.

Karar istinafa taşınmıştı

Söz konusu tahsis iptali teklifi daha önce de
meclis gündemine gelmiş ancak çoğunluktaki
AK Parti-MHP grubunun oyları ile reddedil-
mişti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt da 6 Şubat 2020 tarihli meclis kararı-
nın iptali istemi ile dava açmıştı. İstanbul 10.
İdare Mahkemesi meclis kararının iptaline
karar vermişti. Karar istinafa taşınmıştı. İstina-
fın ardından iptal kararı kesinleşti ve konu tek-

rar meclis gündemine geldi. Tartışmalı tahsis
kararı iptal edilmiş oldu. Bugüne kadar çivi
dahi çakılmayan arazinin Bozkurt'un ‘kampüs
lise’ projesi kapmasında eğitim amaçlı kullanıl-
masının planlandığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadı-
oğlu’nun, 2011 yılında kurucusu olduğu Yeşil-
köy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’na
üniversite yapılması için tahsis ettiği Esenyurt
Belediyesi’ne ait 25 dönümlük arsa, Belediye
Meclisi’nin Eylül ayı ilk oturumunda Emlak
İstimlak Müdürlüğü’nün Başkanlık Teklifi ola-
rak meclis gündemine geldi. Söz konusu tahsis
işleminde hukuka aykırılık tespit edildiğinin be-
lirtildiği teklifte, Çevre ve Şehircilik Bakanlı-
ğı’ndan onay alınması gerekirken onay
alınmadan tahsisin yapıldığına vurgu yapıldı.
Teklifte, aradan geçen sekiz yılda söz konusu
arsa üzerinde hiçbir işlemin yapılmadığına dik-
kat çekilerek, proje olmadan ve bakanlık onayı
alınmadan yapılan bu tahsis işleminin ilgili
kanun hükmüne aykırılık teşkil ettiği ifade
edildi.

Sayıştay da eleştirdi

Başkanlık teklifine ilişkin kısa bir değerlen-
dirme yapan Esenyurt Belediye Başkanı

Kemal Deniz Bozkurt, Sayıştay’ın da bu tah-
sisin yapılış biçimini eleştirdiğini hatırlattı. İl-
çede okul yapmak için çok fazla alanın
bulunmadığına dikkat çeken Başkan Boz-
kurt, söz konusu arsanın ileride okul yapımı
için kullanılabileceğini de belirtti. Bozkurt,
"Burası Sayıştay Raporu’nda da yanlış tahsis
edildiği gerekçesiyle eleştirilmişti. Ayrıca
Esenyurt’un önemli bir sorunu var biliyorsu-
nuz okul alanlarımız son derece yetersiz,
okul yapmak için yerimiz maalesef çok fazla
yok. Bu tahsis kaldırılırsa daha sonra bu yer
okul tahsisi için değerlendirilebilir. Gerçek şu;
yanlış tahsis edilmiş, son yedi yılda hiçbir
işlem yapılmamış, dolayısıyla bu tahsisin
iptal edilmesinde fayda var" şeklinde 
konuştu.

Oy birliği ile havale edildi

Eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun
kurucusu olduğu vakfa tahsis edilen 25 dö-
nümlük arsanın geri alınmasını içeren baş-
kanlık teklifi, CHP ve AK Parti gruplarının
oy birliğiyle Hukuk Komisyonu’na havale
edildi. Hukuk Komisyonu'nda görüşülecek
olan teklif, 5 Eylül Perşembe günü gerçekle-
şecek olan Esenyurt Belediye Meclisi'nin
eylül ayı ikinci oturumunda karara 
bağlanacak. 

BARIŞ KIŞ

E senyurt Belediye Meclisi dün önemli bir
karara oy birliği ile imza atarak, 2011
yılında belediye tarafından Esenyurt

Üniversitesi Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür,
Sağlık Vakfı'na tahsis edilen 25 dönüm arsayı
tekrar geri aldı. Bu arsanın kamuya geri iade
edilmesinde Sedat Peker'in paylaşımlarının
katkısı olmuştur mutlaka.

Eğriye eğri, doğruya doğru.
Bu tesbitimizi destekleyen en önemli etken

daha önce belediye meclisine gelen arsanın
geri alınmasına Ak Parti belediye meclis üyele-
rinin tamamının 'ret' oyu vermeleri.

Bugün ise tamamı – hatta üniversite avu-
katı Kadir Çakır'ın bile – evet oyu verdiler.

*
İsterseniz biraz bu konuyu açıklayıcı 

yazayım.
Sene 2011.
Yeşilköy 2001 Eğitim, Kültür, Sağlık Vakfı

kurucuları Nakipoğlu aileleri ile Gürlek aileleri
üniversite yapmak
için kampüs yeri
arıyor.

Birçok okul ba-
ğışı yapan eğitimse-
ver vakfı zamanın
Belediye Başkanı
Necmi Kadıoğlu
yardımcısı ve avu-
katı Emin Batma-
zoğlu'na
yönlendiriyor.

Fatma Altundağ
Bayrak, Tunç Hakan Özer ve Emin Batma-
zoğlu üniversite kurulması için vakfın kurucu
yöneticileri oluyorlar.

Bu vakıf önceleri 6-7 bin öğrenciye burs 
veriyor.

Orhan Özyurt'a vakfın diğer üyeleri karşı
çıksa da sonraları Özyurt, Kadıoğlu'nun öneri-
siyle vakfa dahil ediliyor.

Vakıf eski belediye binası yanındaki yerden
üniversite açıldıktan sonra Orhan Özyurt'a ait
olan -Şimdiki üniversitenin olduğu bina – yere
taşınıyor.

Üniversite kısa sürede 7-8 bin öğrenciye ka-
vuşunca Orhan Özyurt o zamanın -2013 yı-
lında- parası ile aylık 1 milyon 200 bin lira
gibi bir bedel ile binasını üniversiteye kiralıyor.

Sonraları vakıf yöneticileri Özyurt'un Üni-
versite Mütevelli Heyeti Üyesi olmasına rağ-
men bu kirayı pahalı ve doğru bulmamasından
dolayı Özyurt binayı satıyor.

Binanın yeni sahibi yine aynı kirayı talep
ederken bu satışın gerçek satış olmadığı iddia-
ları da gündeme geliyor.

*
Orhan Özyurt sonraları üniversitede daha da

etkin hale gelerek istediği gibi yönetmeye
başlıyor.

Diğer üyelerin itirazına rağmen Necmi Ka-
dıoğlu kavgayı değil sulhü tercih ediyor.

Zaten Kadıoğlu 2017 yılında belediye baş-
kanlığından ayrılırken vakıftan da ayrılıyor
ama Mütevelli Heyet Üyesi olarak devam 
ediyor.

Şu anda vakıfta 12 kişi var.
3 kişi Fatma Altundağ Bayrak, Tunç Hakan

Özer ve Emin Batmazoğlu.
5 kişi Necmi Kadıoğlu'nun çocukları ve kar-

deşlerinden oluşuyor.
4 kişi Orhan Özyurt'un çocukları ve 

kardeşlerinden oluşuyor.
Mütevelli Heyeti Başkanı Orhan Özyurt.
Özyurt azınlığa rağmen üniversiteyi istediği

gibi yönetiyor.
Defalarca vakfın diğer üyelerinin YÖK'e şi-

kayetine rağmen Özyurt tek başına karar ala-
rak üniversiteyi tek başına yönetiyor.

Kemal Deniz Bozkurt: 
Oraya kampüs yapacağız...

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz
Bozkurt'un göreve gelir gelmez meclis günde-
mine taşıdığı daha sonra mahkemeye taşıdığı
25 dönüm arsa İstinaf Mahkemesince de 'bu
arsa belediyenin olmalı' kararından sonra
bugün meclis oy birliği ile yeniden belediyenin
malı oldu.

Dün telefonda görüşüne başvurduğum Esen-
yurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt
şöyle konuştu:

"Bize iki yıl kaybettirdi ama sonunda o ar-
saya kampüs yapacağız. Asla sattırmayacağız.
Ekim - kasım gibi kampüsümüzü açacağız. Bu
arsa zamanında eğitim için kullanılacak. Üni-
versite kampüsü olacak diye önerildiğinde ben
de CHP ilçe başkanıydım ve bu öneriyi kabul
ettik. Ne yazık ki vakıf sözünü tutmadı, hak
yerini buldu. Şimdi biz belediye olarak oraya
kampüs yapacağız" dedi.

Emin Batmazoğlu; Tek amacım arsayı 
kamuya kazandırmak oldu

Vakıf kurucularından Av. Emin Batmazoğlu
da "Biz görevdeyken 6-7 bin öğrenciye burs ve-
riyorduk. Ama aileler yine zorluk çekiyordu.
Aileleri rahatlatmak için üniversiteyi kurduk.
25 dönüm arsayı da eğitim için kullanılsın diye
verdik. Orhan Özyurt vaad ettiği kampüsü yap-
mayınca zamanında Necmi Kadıoğlu başkana
da ilettim bu arsayı kamuya kazandıralım
diye. Murat Alatepe'ye dilekçe verdim, dilek-
çem işleme konmadı. Kemal Deniz Bozkurt
canla başla bu iş için uğraştı. Sonunda hak ye-
rini buldu arsa kamunun oldu. Mutluyum
kamu adına" diye konuştu.

Ali Murat Alatepe ve 
Şenay Değer yakınlığı...

Dün Esenyurt'tan görüştüğüm birçok isim

Aydın Arvas, Adem Örenci ve
Medet Anlı ile Ali Murat Alatepe'nin çok yakın
arkadaş olduklarını kaydettiler.

Alatepe'nin 16 aylık görev sürecinde Esen-
yurt Üniversitesi'ne verilen ve bugün geri alı-
nan değeri 75 milyon dolar olduğu iddia edilen
arsa ile ilgili bir şeyler yapmaması da manidar.

Öte yandan Alatepe'yi partiye kazandıran ve
belediye başkanlığına gelene kadar hep ya-
nında kalan Ak Parti Esenyurt eski İlçe Baş-
kanı Şenay Değer'in de Aydın Arvas, Adem
Örenci ve Medet Anlı ile çok sıkı fıkı olduğu
gelen bilgiler arasında.

Kadıoğlu'na yapılan şantaj 
kasetleri bana da gelmişti...

Sedat Peker'in yeniden gündeme getirmesi
ile daha bir anlam taşıyan Eski Esenyurt Bele-
diye Başkanı Necmi Kadıoğlu'na yapılan ta-
cizli şantaj kaseti zamanında bana da getirildi.

2014 yerel seçimleri öncesi olduğundan
eminim ama daha
net tarih 
veremem.

Bugün tele-
fonla konuştuğum
zamanın CHP
Esenyurt Belediye
Başkanı Kemal
Deniz Bozkurt'a
da getirildiğini
öğrendim.

Bozkurt, "Bu
kaseti bana değil,

eşine götürmelisiniz" demiş.
Ben de 'şayet haber yapacaksam böyle bir

çekim yapanları yazarım. Ortada bir kumpas
ve şantaj olduğu kesin. Bu tezgaha alet olmam'
dedim.

Aracılar ısrarla ellerinde Esenyurt Belediye
Başkanı Necmi Kadıoğlu'na ait bir görüntü ol-
duğunu, görüntüde Kadıoğlu'nun makamında
kadınlarla yakın temas kurduğunu, olayın şu-
anda adliyede olduğunu ve bunların basında
yer alması gerektiğini' iddia ediyorlardı.

Ben ise ısrarla; 'Bu durum haber olmaz,
olamaz. Bir belediye başkanının makamda uy-
gunsuz davranışta bulunduğu tabi ki haber
olur ancak. Bu durum gizli bir çekim ise bu-
rada başka bir hesap vardır. Ben bu hesaba
dahil olmam' demiştim.

Bugün başka bir siyasetçi ile iş insanı ile ga-
zeteci ile ilgili benzer durum olsun yine aynı
şeyi yaparım.

Buna karar verecek merci basın değil 
hukuktur.

Kaset 2009'da çekildi
Kadıoğlu 2017'de istifa etti

Sonuçta ne oldu.
Necmi Kadıoğlu'na bu şantajı yapanlar, iki

kadın ve onları kullanıp mağdur edenler de
mahkum oluyorlar. Şu anda cezaevinde
yatıyorlar.

Sedat Peker - bu kurguyu yapanlar olarak,
Necmi Kadıoğlu’nu istifaya zorlamak için
Yüksel ve Orhan Özyurt kardeşlerdir – dese de
kaset 2009 yılında çekiliyor.

Aradan 2014 seçimleri geçiyor, neredeyse 8
yıl geçiyor Kadıoğlu 2017 Aralık'ta istifa 
ediyor.

Sedat Peker'in bu iddiası doğru ise burada
Kadıoğlu'nun istifaya zorlanması değil, 2009
ile 2017 arasında dilenenlerin yaptırılması ve
istenenlerin alındıktan sonra kasetin ortaya çı-
karılarak Kadıoğlu'ndan kurturulması akıllara
gelmeli.

*
Yine, Peker'in iddiaları arasında bulunan

Özyurtlar'ın Esenyurt City Center AVM’nin sa-
hipleri oluşuyla alakalı dünkü yazım sonrası
birçok iddia geldi.

Burada 100 bin dolar kira ödemesine rağ-
men mağdur olduğu iddia eden bir iş insanı yıl-
lardır mahkemelerde sürülmesine rağmen
mağduriyetinin giderildiğini kaydetti.

Necmi Kadıoğlu’nun araya girmesine rağ-
men Esenyurt City Center AVM'nin mağduri-
yeti gidermediğini kaydeden iş insanından
mahkeme delillerini bekliyoruz.

Esenyurt olayı daha çok gündemde kalır

Peki Sedat Peker gündeme getirdi ve biz de
enine boyuna araştırıp yazmaya çalıştık.

Sonuç kime yarar ne olur bilemeyiz.
En azından 25 dönüm arsa olayında olduğu

gibi umarız kazanan kamu olur.
Kamunun çıkarları olur.
Hakikatlerin ortaya çıkarılması olur.
Vicdanların temizlenmesi olur.
Kusuru olanların cezalarını çekmesi olur.
Tabi ne yazık ki Sedat Peker'e ulaşan bilgi-

lerin milyonda biri bize ulaşmıyor.
Düşünün, 2009 yılında birileri bir şantaj

kaseti kurguluyor, bunu çekiyor, pazarlıyor.
Arada bir çoğunun canı yanıyor.
Bir kişi hem de Türkiye'nin en büyük ikinci

bütçesine sahip olan bir ilçe belediye başkanı
görevini bırakmak zorunda kalıyor.

Her ne kadar Kadıoğlu 'Ben 3 defa ameliyat
oldum, onun için istifa ettim' dese de kusura
bakmasın kaset olayının istifada etkili olduğu
ortada.

Geçmiş gitmiş olayaların yazılmasının ne
anlamı var demeyin sakın.

Bu gün de bizler mışıl mışıl uyurken birileri
kim bilir ne planlar yapıyor, ne kasetler çeki-
yor, ne kurgular kuruyor farkında değiliz.

Geçmişte olan olaylardan yola çıkarak
bugün olacak bazı olayların önünü kesebiliriz
veya kesemez isek bile daha doğru 
yorumlayabiliriz...

Hadi bakalım kolay gelsin hepimize...

Peker yazdı
Ak Partililer 

'evet' oyu verdi
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Mehmet MERT
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twitter.com/MehmetMert1

ZAYİ İLANLARI 
Ali Kul Anadolu Meslek Lisesi'nden aldığım

tastiknamemi kaybettim hükümsüzdür. 
Sözdar Gözan

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası
İtfaiye Şube Müdürlüğü kartımı kaybettim.

Hükümsüzdür. Muharrem ÖRS

BELEDIYE, ARAZISINI
SONUNDA GERI ALDI!
İstinaf Mahkemesi, Esenyurt Belediyesi tarafından,  Necmi Kadıoğlu’nun başkan olduğu 2011 yılında
Yeşilköy 2001 Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı’na üniversite yapılması için 25 dönümlük arazinin tahsis
edilme kararını iptal etti. 2011 yılında bedelsiz verilen belediye arazisine ilişkin tahsis kararı da ilçe
meclisinde oy birliği ile iptal edildi. Arazi tekrar Esenyurt Belediyesi’nin oldu

arşiv

Sağlık sorunlarını gerekçe göstererek dönemini tamamlamadan 2017 yılında 
görevinden istifa eden eski Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ve Esenyurt
Üniversitesi'nin sahipleri Yüksel Özyurt ve Orhan Özyurt'un isimleri suç örgütü 
yöneticisi Sedat Peker'in iddiaları ile geçtiğimiz günlerde tekrar gündeme gelmişti. 
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, ‘erken seçim’ çağrısı

yaparak, "Biz hazırız. Türkiye’yi
yönetecek kadrolar hazır. Türkiye

artık kendisini yeniden kuracak,
yeni bir iktidar ve 'Güçlendirilmiş
Parlamenter Demokratik Sistem'

için sabırsızlanıyor. Halkımızın bu
sabırsızlığına karşılık vermek için,

hiç vakit geçirmeden, hemen
erken seçim istiyoruz" 

ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu, beraberindeki par-
tililer ile Kağıthane’de Yeşilce ve

Sultan Selim mahallelerinin ortak semt pa-
zarını ziyaret etti. Burada konuşan Kaftan-
cıoğlu, Türkiye’nin ekonomik buhran
yaşadığını kaydederek, "Tam üç yıl önce,
2018 yılının Temmuz ayında, ucube tek
adam rejiminin resmen yürürlüğe girme-
siyle birlikte, yaşadığımız ekonomik krizin
şiddeti arttı. Kriz vatandaşlarımızın canını
daha çok yakar hale geldi. Şahsım hükü-
metinin, halkı koronavirüs salgını ile müca-
delede yalnız bırakmasının ardından da bu
kriz tam bir buhrana dönüştü. Geldiğimiz
noktada milyonlarca emekçi, memur, çiftçi,
emekli, esnaf, öğrenci buhranın ortasında
yaşam mücadelesi veriyor. Milyonlar işsiz-
likle, hayat pahalılığıyla, yoksullukla, borç-
lulukla ve maalesef açlıkla boğuşuyor.
Saray halkın gerçeklerine ve ihtiyaçlarına
tamamen sırtını dönmüş durumda” dedi.

Düzeni değiştireceğiz

1 Temmuz itibariyle elektriğe yüzde 15, do-
ğalgaza yüzde 12, sanayi kuruluşlarında

kullanılan doğalgaza yüzde 20, LPG’ye 60
kuruş, öğrenci harçlarına ise yüzde 10 zam
yapıldığını anımsatan Kaftancıoğlu,
“Ucube tek adam rejiminin yürürlüğe gir-
diği günden bugüne elektrik faturaları 8
kez, doğalgaz faturaları da 13 kez zam-
landı. İktidarın kurduğu bu bozuk düzen,
vatandaşa sadece açlık, işsizlik ve zam ge-
tirdi. Biz bu bozuk düzeni değiştireceğiz”
diye konuştu. Cumhurbaşkanı Tayyip Er-
doğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ‘Porsiyon-
ları küçültün’ sözlerine de tepki gösteren
Kaftancıoğlu, “Yurttaşlara ‘Porsiyonları
küçültün’ diyen Saray, vatandaşın lokma-
sına dahi göz dikti. Şahsım düzeni devam
ettiği müddetçe fakirleşmeye, yoksullaş-
maya, geçim sıkıntısı yaşamaya devam
edeceğiz. İktidarın siyasi ve ekonomik ter-
cihleri bize bunları yaşamayı dayatıyor.
Ama Türkiye bu düzene mahkum değil. Bu
kötü gidişi biz değiştireceğiz" eleştirisinde
bulundu. 

Pahalılığa son verilecek

Erken seçim çağrısı yapan Kaftancıoğlu,
“Türkiye’nin bütün sorunlardan kurtulabil-

mesinin yolu iktidar değişikliğinden geçi-
yor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, tek
adam rejimine son verip halkın iktidarını
kuracağız. Halkı zenginleştirecek olan,
hayat pahalılığına son verecek olan "Güç-
lendirilmiş Parlamenter Demokrasiyi" ku-
racağız. Vatandaşa hesap vermeyi temeline
alan demokratik hukuk devletini kurup,
kamu kaynakları yararına kullanacağız.
Türkiye artık kendisini yeniden kuracak,
yeni bir iktidar ve güçlendirilmiş parlamen-
ter demokratik sistem için sabırsızlanıyor.
Halkımızın bu sabırsızlığına karşılık ver-
mek için, hiç vakit geçirmeden, hemen
erken seçim istiyoruz" ifadelerini kullandı. 

Hemen erken 
seçim istiyoruz
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K adim dostlarımdan “birinin” yıllar
önce yazdığı mektup geçenlerde
elime geçti, sizinle paylaşmak isterim:

“Hiç kimse nasıl doğduğunu bilmez, çünkü
kendisi istemeden ve isteği dışında ana karnında
gelişmeye başlayıp doğmuştur.Her şeye rağmen
dünyaya gelmiş ve yaşama sıkıca sarılmıştır. İn-
sanın yaşam süreci içinde geçirdiği tehlikeli bir
olay ya da kaza sonucunda uzun bir süre yaşam
ve yok olma arasında gidip gelmiştir. Bu müca-
deleden direnerek ayakta kalmayı başarmış ve
tekrar toplumsal yaşama başlamış olan kişiye
“ikinci yaşamın” derler.Oysa kişinin ilk doğum
günü istemeden bilinci dışında olurken ikincisi
bulunduğu,  geçirdiği bir olay sonrası var olan
yaşamını devam ettirmesi kendi isteğiyledir.

Yaşanan olaylar farklı da olsa “bedensel” ve
“inanç” dirençliği kişiyi kararlı yapıp ayakta tut-
maya, dayanılmaz denilen acılara katlanmaya,
kör hücreye, her şeyden mahrum bırakılmaya
güneşe, temiz havaya, özgürce koşmaya, kah-
kaha ile gülmeye, okumaya, yazmaya, sevdiğine
sıkıca sarılmaya, sırt üstü yatıp geceleri yıldızları
seyretmeye, çiçekleri tutup koklamaya....ve kaç
gün, kaç ay, kaç mevsim ve kaç yıl olduğunu ha-
tırlamadığın günler sonrası gözünü açtığında dı-
şarıdasın. Yaşam onca yıl sonra yaşanana
rağmen devam ettiğini görmektesin, bu sefer bil-
melisin ki “doğumun ana rahminden değil”.

*** 
Değerli dostum ana rahminden doğduğun

yıllarda ülken soğuk savaş yeni başlıyordu. Kapi-
talist emperyalist sistemin askeri kanadı olan
NATO ya girmek için Kore'ye ölmek için asker
gönderdi. Yine NATO’nun talimatıyla komşula-
rıyla sınırlarına mayın döşedi; tarımı kendisine
yeten ve gelişmekte olan sanayisini hibe ve bağış-
lar sonucunda bindiği dalı kesen; askeri, bürok-
rasisi, eğitimi hâsılı tüm yaşamı ve yönetimi
ABD ye bağlandı. İşte 1957 yılındaki seçim dö-
nemi bittikten hemen sonra dünyaya geldin. 

İstanbul gibi bir yerde ağır ve acil hasta olan
ambulansla değil at arabasıyla / faytonla hasta-
neye götürülürdü. Öyle ki evinizin yakınındaki
Cerrahpaşa ve Haseki de yetkili doktor bulun-
madığından kız kardeşin yani ablan senin doğu-
mundan bir yıl sonra boğmacaya (yüksek ateş
düşmediğinden) bedeni direnemedi.

Zamanın hükümeti tarafından "Özel Harp
Dairesi" kurulur;Çalışanlar üreticiler insani te-
melde haklarını arayanlar sorgusuzca gözaltına
alındı. Mayıs’ın son günlerinde bir sabah vakti
kırmızıyla işaretlenmiş evinizin kapısından çıkıp
işe gitmeye çalışan baban sokakta devriye gezen
askerden sokağa çıkma yasağı olduğunu 
öğrendi.

1960'lı yıllar önceki yıllara benzemeyecekti;
kentlerdeki işsizlik yurt dışına işçi gönderilmesiyle
azaltılmaya çalışıldı. Ülkenin sivil ve asker büro-
kratları dışında çalışanların sendikasından yöne-
ticilerde ABD de eğitilmeye gönderildi. Sınıfsal
bilince sahip çalışanlar, aydınlar ve emekten yana
olan sendikalarda ve kurulan TİP de örgütlenir-
ken, bunun karşıtları ise ABD de eğitilenler tara-
fından kurulan "komünizmle mücadele
derneklerin”de örgütlendi. Din bezirgânları ve
dolara secde edenler insanların manevi duygula-
rını istismar etmeye başladı; aynı dönemde
Fransa Vietnam batağından çekilerek yerini

ABD’ye bırakır; Yunanistan'da Albaylar Cuntası
yönetime gelir; Arjantin de Peron iktidarı ülkede
terör estirmekte.

Emperyalizmin baş jandarması ABD'nin 6.
Filosu boğazlardan geçip İstanbul'a demir attı.
6. Filo askerleri Dolmabahçe iskelesine geldikle-
rinde karaya ayak basmalarıyla birlikte devrimci
sosyalist öğrenci gençlik tarafından denize atılır-
ken birileri onlara secde etti. Aydın, Urfa, Manisa
ve diğer illerdeki topraksız ve az topraklı köylüler
büyük toprak sahiplerine karşı arazi işgalleri baş-
lattı. Silivri Değirmenköy köylüleri 1969'da ağa
ve hazine arazilerini işgal etti; Bakırköy'de Kaya-
başı köylüleri 1970'de Resneli Çiftliği ağalarına
karşı mücadele etti. Aynı yıl içinde Haziran
ayında sendikal hakları ve asgari ücreti kısıtla-
maya çalışan yasayı meclise getiren hükümete
karşı çalışanlar, öğrenciler ve aileleri protesto yü-
rüyüşleri yapar. 

Zamanın Rus KP'sinin ülke temsilcileri açık
çalıştığı halde gizli görünmeye çalışan, gizli gö-
ründükçe daha da açık görünen, cephesini legal
ortama uydurdu. "Parti", gelişen devrimci ve sos-
yalist harekete,"bizden haber almadan hareket et-
meyin, bekleyin" derken gelişen işçi sınıfının
devrimci sosyalist muhalefeti "30 / 40 yıl beklet-
tin, bir o kadar daha beklemeye niyetimiz yok"
dedi.

12 Mart askeri faşist darbesi yapıldığında işçi
sınıfına, devrimci ve sosyalistlere karşı açıkça
terör uygulanmaya başladı. Kendilerinin yaptığı
27 Mayıs yasaları ülkemiz için geçerli değil diye-
rek iptal edilirken işçi sınıfına ve devrimci sosya-
list gençliğe baskılar, katliamlar ve idamlar
yapıldı.

‘Emperyalizmin "soğuk savaş" döneminin uy-
gulaması, asimetrik, uyumsuzluk, dağıt uyumsuz
hale getir, çatışma yarat, parçala, bir daha buluş-
masın mantığı hâkimdi.’

Ülkemizde kimileri "ben partiyim, ben bilirim",
"ben en tecrübeliyim”, “dizi dizi kitaplarım var",
"vs., vs." diyenlerin laf kargaşası içinde zamanda
geçiyordu. Oysa zaman çok kıymetliydi. Ülkenin
her şeyinde söz sahibi olan ABD, tarımda haş-
haşın ekimine yasak getirirken, verdiği silahların
kullanımında da kısıtlamalar yaptı. Zamanın hü-
kümet başkanı askeri işbirliği anlaşmasını fes
ederken 21 ABD üssü ve tesisin faaliyetini dur-
durur ve denetimi kendi askerlerine verir. 

Eylül 1973 de Şili de Allende hükümeti devri-
lerek ABD güdümündeki generaller dönemi baş-
lar. Ülkede MC hükümetleri ve Özel Harp
Dairesi toplumda kaosu  yaratıcı hareketleri teş-
vik ederler, alevi - sünni başta olmak üzere çatış-
malar ve katliamlar yapılır. Çorum, Maraş, Sivas
başta olmak üzere pilot bölge seçilir; demokratik
kitle kuruluşlarına, sendikalara, öğrencilere hâsılı
işçi sınıfına saldırılar yapılır; gözaltına alınanlar
işkencelerden geçirilir, evler taranıp basılır, kuytu
köşelerde hain pusularda katliamlar yapılır. 

1976’nın son gününün akşamı iş dönüşü Av-
cılar'daki yapı işçileri sendikasının temsilciliğine
uğradın. Jandarma her geleni gözaltına aldı
sende içlerindeydin. Gündüz vakti siviller reno
toros ile Üniversite inşaatına gelmişler. Polisler
de dernekleşmişlerdi. Pol-der demokrat ve halk-
tan yana bir tavır sergilerken, Pol-bir kontra-ge-
rillanın sivil ayağı ile içli dışlıydı. Sivillerin içinden
biri Pol-der’ li, ikinci TİP ile bağı olan kişi diğer-
leriyse pol- birli sivil kontra partiyle bağı var. Ara-
larında yaşanan tartışma fiziksel boğuşmaya
dönüştü ve pol-derli polis ağır yaralandı. İki pol-
birli memur ifadelerinde inşaattan sıkılan mermi-
lerle yaralandı ve çatışma çıktı diye yalan ifade
verdi. Bu nedenle inşaat işçileri ve sendikası zan

altında tutulurken ziyarete gelen kim varsa gözal-
tına alınmıştı. Üç gün müteferrikada tutuldunuz. 

Gözaltı olayı nedeniyle Avcılar Halkevi ve İle-
rici Yapı iş sendikası yönetici ve üyeleri polis taki-
bine alınmıştı. İşte bu nedenle 1977’nin ilk ayı
birkaç hafta belediyeden arkadaşın işyeri temsil-
cisi Muammer K. seni evinde misafir etti.
1Mayıs 1977 Taksim Meydanın da  katılımcıların
üzerine kurşun yağdırılır. Aynı dönemde sevgili
Arap Fehmi ortadan kaybolur, aynı okulda oku-
yan ne Hüdaverdi ne de Hüseyin bilir. 1978
Mart'ında sen askerdeyken okulun önünde bek-
leyen öğrencilerin üzerine bomba atılır. 79'un
Mayıs'ında sevgili Ömer ve Tamer Merter’de ev-
lerinde hain tuzak kurulur. Sevgili hocamız
O.C.Tütengil evinin kapısı önünde haince öldü-
rülür. 24 Ocak ekonomik kararları, sıkıyönetimler
ilan edilirken  çalışanlara, demokratlara, devrim-
cilere, sosyalistlere yapılan baskı ve terör artar. 

Dostumuz arkadaşımız senin sevgili kardeşin
ağabeyin yârin yanağı dışında her şeyi paylaştı-
ğın can dostun, işçi sınıfının yiğit önderi iktisatçı
ve sendika örgütlenme uzmanı Osman Mehmet
ile sabah kahvaltısının sonunda hiç göremeyece-
ğini nereden bileceksin. 5 Mayıs sabahı İETT
otobüsünde gözaltına alındı. “Ailecek” tüm uğ-
raşlarınıza rağmen  haber ve bilgi verilmedi, ta ki
26 Mayıs gününe kadar. Eve gelen uzatmalı jan-
darma bildirir, 22 Mayıs'ta yapılan işkencelere
bedeni daha fazla direnemedi getirildiği hasta-
nede gözlerini yumdu Osman Mehmet. ABD
nin eğittiği sivil ve asker Eylül'ün başında icazet
almak için giderler; görüşmeler sonunda destek-
leri ve güvencelerini verirken onların istediği as-
keri üslerin açılması ve denetimlerini tekrar
kendilerine verilmesini kabul ederler. 12 Eylül sa-
bahı radyo ve televizyondan, ABD nin "bizim ço-
cuklar" dediği "netekim" paşanın görüntüsü
yansır ve demecini okur. Yönetime gelenler parti-
leri, sendikaları ve dernekleri yasaklayıp yönetici-

lerinin askeri adli müşavirliklerine gelip ifade ver-
melerini ister. Grevler yasaklanır, konseyin belirle-
diği tek tip ücret uygulanır, fabrikalar çalışmaya
başlar; TİSK başkanı H. Narin "şimdi gülme sı-
rası bize geldi" der; konseyin belirlediği yasaklar
ve uygulamalar hayata geçer; geceleri sokağa
çıkma yasağı uygulanır. Vatandaşları ihbarcılığa
teşvik eder. 

12 Eylül yönetiminin  askeri faşist diktatör-
lüğü yaşamın her alanında kendini hissettirir.
Haklarını arayan vatandaşlar asker, polis ve ad-
liye tarafından  suçlu muamelesi görür. Kaybo-
lan yakınlarını soran sorgusuzca gözaltına alınıp
günlerce tutulup yine askeri cezaevlerine konulur. 

Zaman hızla akmakta gün dayanışma günü-
dür, fakat yönetmekten aciz basiretsiz kişilerin
gelinen ortama uygun bir politika belirleyeme-
mesi sessiz kalıp kenarda beklemeyi yeğlemesi
tatlı su balıkları olduklarını gösterdi. Kimi askeri
darbelerden medet umanlar darbecilere yol yön-
tem gösterirken; kimileri askeri darbe olduktan
günler sonra demeç verdi. Bu süre içinde birçok
sendika ve demokratik kitle örgütlerinin yönetici-
leri ve temsilcilerinin çoğu Sıkıyönetim komutan-
lığı askeri adli müşavirliklerin önünde kuyruk
oluştururken, kimileri de yurt dışına kaçar. Her
şeye rağmen geride kalanlarla güven verecek, as-
keri faşist darbeye karşı "güzel insana yakışan" sı-
nıfsal tavır sergilemek gerekmekte. Var olan bir
avuç bile olsa doğru tavır doğru zamanda
yapılmalıydı.

Zaman hızlı geçmekte ve ağır bedeller ödet-
mekte.  Çok geçmedi 5 Aralık’ta gözaltına alın-
dın. Artık seni bekleyen sorgular, çarmıha
gerilmeler, askıya asma, manyeto ile elektrik ve-
rilme, falakaya yatırılma, tazyikli soğuk suya
maruz kalma, gözü bağlı, elleri duvara kelepçeli
ve çırılçıplak, yapılan işkencelerden dizlerindeki
kopan yan bağlar, şişen diz; el, ayak ve cinsel or-
ganına verilen elektrikten dolayı kabuk bağlayan

yerler, günlerce süren işkence  kaç gün kaç ay
ama gün yüzü görmeden 120 günü geçer. Göz
altıdan sonra mahkemeye çıkarılman, tutuklan-
man ve ne zaman biteceği bilinmeyen  toplumsal
yaşamdan, insanca yaşamdan uzaklaştırılman,
fakat inanman ve direnmen gerek, yarın çıkıyor-
muş gibi hazır, yıllarca yatıyormuş gibi onurun-
dan taviz vermeden direnerek başın dik
yaşamalısın.

12 Eylül askeri faşist darbesinin cezaevlerinde
işçi sınıfının sosyalist siyasi tutuklusu olarak kal-
mak yürek ister. Ayakta dik duracak kafanı aşağı
indirmeyeceksin, tek tip elbise giymeyecek, kim-
senin önünde hazır ola geçip komutanım deme-
yeceksin, gerektiğinde dilsiz olup marşlarını
söylemeyeceksin. İşkenceleri, dışkı yedirmeleri,
zorla tıraş olmayı, sudan bahanelerle hücre ve
koğuşların aranmasına, mektup ve ziyaretçi ya-
saklarına, gazete ve kitap hakların için, hastalara
tedavi olması ve ilaç verilmesi hatta ameliyat ol-
ması için, insanca yaşamak için açlık grevleri ve
ölüm oruçlarına gideceksin. Açlık grevleri ve
ölüm oruçlarında hücreye atılmayı cezaevi nakil-
lerine gönderileceksin; hatta sen ayağın sakat bı-
rakıldığı halde yıllarca tedavi ve ameliyat
edilmedin, apandisit ameliyatın ranzaya ellerin
kelepçelenerek yapıldı, yine dikişlerin alınmadan
başka bir cezaevine sürgün edildin.

Darbeciler, profesör doktor Ayhan SONGAR
ve Turan İDİL(Muazzez İlmiye Çığ’ın kardeşi)
denetiminde Hafize Zekeriya İdil (H.Z.İ.) Vakfı
çeşitli ilaç ve deneylerini cezaevlerinde yaptı. Sen
ve yargılandığın mahkeme duruşmalarındaki ar-
kadaşların gitmez iken birileri gitmek için isim
verdi.12 Eylül sonrası işkembeden atanlar, gazete
ve dergi çıkaranlar, yurt dışı bağlantıları olanlar,
demokratik kitle örgütlerinde yönetimde olanlar
1970'li yılların   yükselen politik hareketin çekici-
liğe  kapılanlar, inişte alanı çok çabuk terk etti.
Ağır koşulların yaşandığı dönemde işçi sınıfının
devrimci ve sosyalist  kararlılığı gösteremeyenler
daha sonraları çamur atmaya çalıştı. Tarihinde
hiçbir koşulda  silahlı mücadeleye girmeyen  gi-
renleri hep dışladı, mücadele alanını sisteme  en-
deksledi, yasal çalıştığı halde  gizli görünmeye
çalıştı, gizli göründükçe sisteme sıkıca bağlandı. 

Silahlı mücadelenin  gerekliliğine inanmayan
ve bunun anlamsız  olduğunu, yersiz olduğunu
düşünenler olabilir ama sınıfsal mücadelede dev-
rimci sosyalist hareketin başarısızlığını onlara
bağlamak, devletin bu gibi hareketleri kontrol et-
tiğini iddia edip, "ajan provokatör" diyenler, ken-
dilerini temize çıkarmak için sistemle bağlarını
sıklaştırmaktan ve onun belirlediği alanda ol-
maktan başka bir şey yapmadı. 

Birilerinin "açıklık" politikasına, kendilerini de
bağlayanlar, Avrupa Solculuğuna soyunanlar
"çoğulcu demokrasiyi"(?) kabul ettiler. Parlamen-
ter demokrasinin ilkelerini tamamen benimsedi-
ler; aşama aşama  kendilerini liberalizmin
saflarına  atıp zamanla oraya yerleştiler sistemle
bütünleştiler.

12 Eylül yönetimine “ihtilal”, T. Özal'a "büyük
ihtilalcı" (E.Özkök) diyen, basının anlı şanlı
adamları; iktidara yaranmak için yarışa başladı.
Yaşanan onca olaylara rağmen içeride ve dışa-
rıda onurunu dik tutanlar, baskılara boyun eğ-
meyen, içerideki gibi aynı eziyet ve mahrumiyete
uğratılan, yaşlanan bedenler, saçlarına kır düşen-
ler "ailelerimiz" en cefakâr onlardı. Belki biz ha-
zırdık her türlü olaylara ama kimilerimizin
aileleri hazır değildi, hazırlıksız yakalandı.

***
Evet, Yargıtay'dan dönen dosyan, kaçıncı du-

ruşma bilmiyorum ama 9 Temmuz 1991 günlü
duruşmada, yattığın on bir yıl içinde, işkencede
kaybettiğin kardeşin Osman Mehmet, çocuklu-
ğunu bildiğin Kadir Tandoğan, Ambarlıdan
Tamer, Sultan Ahmet Meslek lisesinden Arap
Fehmi, Avcılardan Efendi Diril, Etiler belediye
bloklarından Faruk Tuna, yan hücre arkadaşın
Fatih Öktülmüş ve Manuel Demir ve diğerleri ile
birlikte sakat bırakılan sağ ayağın sorgu, gözaltı
ve cezaevi sürecinde insanlık dışı tutum ve tavır-
lara karşı ağır bedeller ödeyerek uzun yargılama
sonrasında tahliye edildin. 

Hazırdın dışarıdaki ekonomik ve politik zor-
luklara, çirkefliklere, yalakalara ve işkembeden
atanlara, onlara karşı dikkatli ol. Herkese ve olay-
lara  karşı "iyi niyet" zaafın var, biraz şüpheyle
yaklaş uyarmak isterim,

Her neyse sevgili ve değerli arkadaşım, günler-
den 9 Temmuz ikinci doğum günün kutlu olsun.
Sağlıklı güzel günlerde görüşme dileği ile
selamlar. 

Hoşça kal. ”

YAKIN TARIHE KISA BIR BAKIŞ

Ali İbrahim ÖNSOY
ÖN-SÖZ

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

“İKİNCİ DOĞUM 
GÜNÜN KUTLU OLSUN”
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230 NOLU HAVA RADAR KITA KOMUTANLIĞI (KÖRFEZ/KOCAELİ) 017 GM NOLU
ULAŞTIRMA EKİP KOMUTANLIĞI BİNASI ONARIMI

15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1410971)

230 Nolu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Körfez/Kocaeli) 017 GM Nolu Ulaştırma Ekip Komutanlığı
Binası Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı 
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2021/392435
1-İdarenin
a) Adı : 15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi : ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/216
c) Telefon ve faks numarası : 3123985 - 2163120276
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : 230 Nolu Hava Radar Kıta Komutanlığı (Körfez/Kocaeli) 

017 GM Nolu Ulaştırma Ekip Komutanlığı Binası Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Binanın Onarımının YapılmasıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden 
ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Körfez/Kocaeli
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 02.08.2021 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: 15'inci Füze Üs Komutanlığı İhale Komisyon 
Başkanlığı Alemdağ/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 bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir
pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
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 ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret
sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan 
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın 
korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.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 işlerinde iş deneyiminde değerlendirilecek benzer işer tebliğinde yer alan B/III gurubu iler
veya bunların onarımları.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale 
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) 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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Çok sayıda bilim insanı, İngiltere'nin 19 Temmuz'da yeni tip 
koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarını kaldırma planını kınadı ve
bunu "tehlikeli ve etik olmayan bir deney" olarak nitelendirdi

A ralarında çok sayıda doktor ve araştırmacının
yer aldığı 122 uluslararası bilim insanı, tıp
dergisi The Lancet'te yayınladığı açık mek-

tupta, yüksek düzeyde Kovid-19 enfeksiyona tolerans
gösteren herhangi bir stratejinin hem etik dışı hem de
mantıksız olduğu konusunda uyardı.
Bilim insanları, İngiliz bakanlara planları yeniden
gözden geçirmesi çağrısında bulunarak Kovid-19'un
katlanarak büyümesinin muhtemelen milyonlarca kişi
enfekte olana kadar devam edeceğini ve yüz binlerce
uzun süreli hastalık bırakacağını iddia etti. Mektupta,
"İngiliz hükümeti mevcut stratejisini yeniden gözden
geçirmeli ve çocuklar dahil halkı korumak için acil
adımlar atmalı. Hükümetin tehlikeli ve etik olmayan
bir deneye giriştiğine inanıyoruz ve hükümeti 19 Tem-
muz 2021'de Kovid-19 tedbirlerini hafifletme planla-
rını durdurmaya çağırıyoruz." denildi.

Geçen yıl çok acı çektik!

İngiliz Tabipler Birliğinden (BMA) Dr. Chaand Nag-
paul'un da imzacıları arasında yer aldığı mektupta,
ülkesinin bu stratejisinin, kişisel ve ekonomik etkileri
on yıllar boyunca hissedilebilecek kronik sağlık sorun-
ları olan bir nesil bırakma riski taşıdığına dikkati çekti.
Mektuba destek verenlerden Queen Mary Üniversi-

tesi Epidemiyoloji uzmanı Dr. Deepti Gurdasani ise
İngiliz hükümetinin, çocukları okullarda korumak
veya aşılamak yerine, kitlesel enfeksiyonlara maruz
bırakmak için bilinçli bir seçim yaptığı yorumunda
bulundu. Gurdasani, "Bu etik değil ve kabul edilemez.
Gençlerimiz geçen yıl zaten çok acı çekti ve şimdi bu
tehlikeli deneyin sonuçlarına katlanmak zorunda kalı-
yorlar." ifadelerini kullandı.

Günlük vaka 32 bini geçti

Hindistan'da martta başlayan ve günlük vaka sayısı-
nın 400 binlere kadar çıktığı ikinci büyük salgın dalga-
sının sorumlusu olarak görülen Delta varyantının
İngiltere'de hakim tür haline gelmesi, yaz başından iti-
baren vaka sayılarında belirgin artışa yol açtı. Ülkede
dün 32 bin 548 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle
ocak ayından bu yana en yüksek vaka sayısı kayde-
dildi. Buna karşılık, 19 Temmuz itibarıyla İngiltere'de
sosyal mesafe kuralı ve maske zorunluluğunun kaldı-
rılması planlanıyor. İngiltere Başbakanı Boris John-
son, ülkede Kovid-19 vakalarının oldukça hızlı
yükseldiğine ve hastaneye başvurularda da artış oldu-
ğuna dikkati çekerek, "Bu salgın bitmekten çok uzak
ve 19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz."
ifadesini kullanmıştı.

İNGİLTere’Ye 
krİTİk UYarı 

İlk olarak 2019'un son günlerinde görülen ve hala Dünya'nın bir numaralı ortak gündeme 
olmaya devam eden koronavirüsü  konuştuğumuz şu günlerde Çin 'den bir başka 'orak tehdit' ile
ilgili ezber bozan bir açıklama geldi. Çin, Dünya'yı  tehdit eden asteroidleri yok etmek için
geliştirdiği projesi üzerinden 'Dünyayı kurtarma planı'nın detaylarını ilk defa paylaştı.

Konsept Çin Ulusal
Uzay Bilimleri Merke-
zi'nden araştırmacılar tara-

fından yayınlandı. Çin'in hedefinde ise
Bennu var. Zira Bennu'nun 2175 -
2199 yılları arasında gezegenimize
çarpma ihtimali 2700'de 1 olarak he-
saplanıyor. Çin 900 tonluk bir roket ile
Bennu'nun rotasını değiştirebileceğini
duyurdu. İngiliz Daily Mail gazete-
sinde yer alan habere göre, Çinli eki-
nin modelleri, 23 eşzamanlı roket
çarpmasının felaketi önleyebileceğini
öne sürüyor.  Ekip, söz konusu roket
ile Bennu'yu rotasından 5 bin 592 mil
(yaklaşık 9 bin kilometre) uzağa fırla-
tabileceğini öne sürüyor. 

Bennu'da patlama olucak

Dünya'nın yarıçapının 1,4 katına eşit
olan bu mesafenin gezegenimizi olası
bir çarpışmadan korumaya yeteceği
belirtiliyor. Bennu gibi bir asteroidi
orijinal rotasından saptırmak için ha-
tırı sayılır miktarda kinetik enerji gere-

kiyor. Nükleer başlıklı füzeleri kullan-
mak böyle bir çaba için ilk seçenek
gibi görünse de, bu yaklaşım, ayrılan
parçaların Dünya'ya isabet etmesi ola-
sılığına da ev sahipliği yapıyor. Ekip
adına açıklamalarda bulunan uzay bi-
limi mühendisi Mingtao Li, ise on yıl
içinde nükleer içermeyen bir teknikle
büyük asteroitlere karşı savunma yap-
manın mümkün olacağını açıkladı.
Çinli ekip tarafından geliştirilen yakla-

şım, asteroide ulaşmak için yaklaşık
üç yıl seyahat eden roketlerin eş za-
manlı olarak Bennu'nun yüzeyinde
patlatılmasını öneriyor.Yaklaşık 500
metre genişliğindeki Bennu hakkında
önümüzdeki yıllarda daha fazla bil-
giye sahip olacağız.  Amerikan Hava-
cılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA)
OSIRIS REX misyonu tarafından
toplanan örnekler 2023'ün Eylül
ayında gezegenimize ulaşacak

ÇiN DÜNYAYI
kurtarabilecek mi?

Tokat'ın Zile ilçesinde 13 yıllık eczacı Cem Kılınç (35), Nazım Hikmet'in 'Hastalar, kardeşlerim,
iyileşeceksiniz' dizesiyle başlayan şiirinden etkilenerek, human papilloma virüsüne (HPV) karşı 
ücretsiz aşı kampanyası başlattı. Diğer eczacıların da desteği ile 1 ayda 80 kişi, ücretsiz olarak aşılandı. 

Zile'de yaşayan eczacı Cem Kılınç, oku-
duğu Nazım Hikmet'in, 'Hastalar, kardeşle-
rim, iyileşeceksiniz' dizesiyle başlayan

şiirinden etkilenip, şifa arayanlara destekte bulunmak
istedi. Kılınç'ın aklına, hastaların ücretli ulaşabildiği
HPV aşısı gelince 1 ay önce sosyal medya üzerinden
ücretsiz aşı kampanyası başlattı. Genellikle kadınlarda
rahim ağzı kanserine neden olan virüsün aşı ücretini,
tuttuğu nöbetlerdeki gelirinden karşılayan Kılınç'a
diğer eczacılar da destek verdi. 3 dozu 2 bin 85 lira
maliyetli aşıdan 1 ay içinde 80 kişi faydalandı.

Nazım Hikmet'in şiiri ilham oldu

Eczane nöbetindeyken, 3 Haziran'da aşı kampanya-
sını başlattığını söyleyen Cem Kılınç "Nazım Hik-
met'in ölüm yıl dönümüydü. Ben de şiirlerini
okuyordum. Bir şiirine denk geldim, 'Çok şükür insa-
nız. İlacımıza umudu katmasını da biliriz. Hastalar
iyileşeceksiniz' sözleri geçiyordu. Bu sözlerden çok et-
kilendim. HPV virüsünü biliyordum. Rahim ağzı kan-
serine sebep olduğunu ve birçok kadının bu
rahatsızlıktan dolayı zor günler geçirdiğini biliyordum.
Ayda bir nöbetimle bu aşıları karşılamak geldi aklıma.
Sosyal medyadan paylaşım yapınca aşı için çok fazla
talep geldi. Eczacı arkadaşlarımla da irtibat kurunca
ilk gün 5 kişinin aşısını yaptık sonra birden büyümeye

başladı. 1'inci ayın sonunda 80 kişiyi aşılamış durum-
dayız" dedi.

500'ün üzerinde talep var 

Dünyada her yıl 300 bin kadının ölümüne neden olan
virüsün aşısı için farkındalık oluşturmak istediklerini
belirten Kılınç, "Şu anda 500'ün üzerinde talebimiz
var. Herkese yetişmek durumumuz olamayacağı için
devletin devreye girip, bu aşıları ulusal aşı takvimine
alması gerekiyor. Bizim de talebimiz bu yönde. Aşının
bir doz maliyeti 695 lira, 3 doz şeklinde oluyor. Top-
lam 2 bin 85 liraya maliyeti bulunuyor.

Dayanışmaya ihtiyaç var 

Herkesin ulaşabileceği rakamlar değil. Biz de bunu
bildiğimiz için böyle projeyi hayata geçirdik. Türki-
ye'nin her yerinden çok güzel tepkiler alıyoruz. Önce-
likle toplumda böyle bir dayanışma ruhuna ihtiyaç
olduğunu da gözlemledim. Meslektaşlarım da çok
güzel karşıladılar ve destek oldular. Böyle bir destek
olmamış olsaydı biz Türkiye'nin her yerine ulaştırmaz-
dık aşıyı. Türkiye'nin herhangi bir yerinden başvuru
yapan kişinin aşısını mahallesine kadar ulaştırabiliyo-
ruz. HPV virüsünün 200 tipi var. Bazıları riskli tipler.
Şu an Türkiye'de bulunan bir tane aşı var. Bu da sıkın-
tılı 4 tipine karşı koruyuculuk sağlıyor" diye konuştu. 
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aydın'ın en önemli antik
kentlerinden birisi olan Mag-
nesia Antik Kenti'nde uzun

yıllar kazı başkanlığını sürdüren Prof.
Dr. Orhan Bingöl'ün emekliye ayrılma-
sının ardından yerine Ankara Üniversi-
tes  Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç.
Dr. Görkem Kökdemir görevlendirildi.
2021 yılı kazı çalışmalarının başlaması
kapsamında Aydın İl Kültür ve Turizm
Müdürü Umut Tuncer, Germencik Be-
lediye Başkanı Fuat Öndeş ve Aydın

Müze Müdürü Abdulbari Yıldız Antik
kenti ziyaret edip, kazı çalışmaları hak-
kında bilgi alışverişinde bulundu. 

36 yıldır sürüyor

36 yıldan beri kazı çalışmalarının devam
ettiği Magnesia Antik Kenti'nde bu yılki
hedefin Agora bölgesindeki toprak al-
tında bulunan Zeus Tapınağı'nın gün
yüzüne çıkartılması olduğu bildirildi. 
Kazı çalışmaları hakkında bigi veren
Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü
Umut Tuncer, "Magnesia Antik Kenti

Aydın sınırları içerisindeki en kıymetli
kültür değerlerimizden birisidir. Tür-
kiye hatta dünya ölçeğinde. Bize
önemli bir veri alt tabanı sunuyor"
dedi. Kazı Başkanı Doç. Dr. Gör-
kem Kökdemir de, "Kentte 36 yıl-
dan beri kazı çalışmaları
aralıksız olarak devam ediyor.
Bu çalışmaları tamamlamaya
yönelik çalışmalar gerçek-
leştireceğiz. En önemli
alan Artemis kutsal alan
olacak" diye konuştu. 

Aydın'ın Germencik
ilçesindeki tarihi 
M.Ö. 4'üncü yüz yıla
dayanan Magnesia 
Antik Kenti'nde kazı
çalışmaları yeniden
başladı. Antik kentte 
bu yılki hedefin 
Agora bölgesindeki
toprak altında 
bulunan Zeus
Tapınağı'nın 
gün yüzüne
çıkartılması 
olduğu 
bildirildi.

E vcil hayvanların yaşamını gere-
ken konforda sürdürmesi için
beslenmeleri, dolaştırılması,

temizlenmesi, sağlık kontrollerinin
aksatılmaması şart. Tüm bunlar kişi-
deki sorumluluk duygusunu 
güçlendiriyor.

Stressiz bir yaşam 

Evcil hayvanlarla iletişim kurmak, in-
sanların üzerindeki stresin dağılması
için birebir bir çözüm sunuyor. Yapı-
lan araştırmalar, evcil hayvanı olanlar
yaşama çok daha pozitif bakıyorlar.

Empati yapma yetisi

Bir evcil hayvana sahip olmak, insan-
larda empati yetisini geliştiriyor. Böy-
lelikle dünyada başka canlıların da

var olduğunu, onların da yaşamını
devam ettirmesi gerektiğini daha iyi
anlayabiliyoruz.

Daha sosyal bireyler 

Evcil hayvan sahiplerinin, daha sos-
yal bir yaşamı var. Özellikle köpek sa-
hibi olmak, onunla zaman zaman
dışarıda yürüyüşlere çıkmak, diğer
hayvan sahipleriyle tanışarak sosyal-
leşmek yönünden değer taşıyor.

Yalnızlık duygusu

Yaşam içinde kimi zaman insanlar
kendilerini yalnız hissedebilir. Ancak
evcil hayvana sahip olanlar, bu ba-
kımdan hayli şanslılar. Çünkü evcil
hayvanınız bir süre sonra ailenizin bir
parçası olarak, sürekli size eşlik eden

bir birey haline geliyor. Evcil hayvanı
olan çocuklar, çok daha merhamet
dolu, duyarlı ve sorumluluk sahibi bi-
reyler olarak yetişiyorlar. Gelecekte
daha iyi bir dünya için, çocukların bu
duygularla büyümesi hayli önemli.

Yaşlılarda olumlu etkiler 

Yaşlı kimselerin evcil hayvan sahibi
olması, onların daha hareketli ve sos-
yal bir yaşam sahibi olması demek.
Ayrıca evcil hayvanlar yaşama tutun-
manın ve pozitif hissetmenin bir
anahtarı halinde.

Alerji bağışıklığı sağlar

Bilinenin aksine evcil hayvanlar, aler-
jilerin nedeni değildir. Evinde evcil
hayvanı olan kimselerin alerjilere

karşı daha dayanıklı olduğu kanıtla-
nan bir bilimsel gerçek. Evcil hay-
vanlar stressiz kalmaya yardım
ettiğinden, strese bağlı kalp, tansi-
yon gibi hastalıklardan uzak
kalabilirsiniz.
Bir evcil hayvana sahip olmak,
depresyondan çabuk kurtulmaya
yardımcı oluyor. Hatta evcil hay-
vanı olanlar daha az depresyona
yakalanıyorlar. Bu, tamamen
sevgi ve pozitif olmayla ilgili bir
durum. Örneğin, köpek oyun-
cakları ile köpeğinizle oynadığı-
nız zaman, köpeğinizin mutlu
olması, sevimli hareketleri ve
oyunculuğuyla sizleri de
mutlu edecek ve günlük stres-
ten sizi uzaklaştıracaktır.
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Evcil hayvanlar, insanlara yakınlığı
ve sevimliliği ile gönülleri 

fethediyorlar. Yapılan araştırmalar,
bu sevimli canlılara sahip olmanın,
birçok avantajının olduğunu ortaya

koyuyor. Bir evcil hayvana sahip
olmak aynı zamanda depresyondan
çabuk kurtulmaya yardımcı oluyor. Aziz SebAStiAn

dAvAlık oldu
Leonardo da Vinci'ye ait olduğu

tespit edilen Aziz Sebastian çizimi,
eserin sahibi ile Fransız Kültür

Bakanlığı arasında hukuk savaşı
başlattı. Tablonun 20-30 bin dolar

değerinde olduğu söyleniyor. 
aziz Sebastian'in ağaca yaslandığını göste-
ren çizim adının açıklanmasını istemeyen
Jean B.'ye babası tarafından tıp fakültesini

bitirme hediyesi olarak 1959 yılında hediye edildi. 2016
yılında taşınma sırasında çizimin değerini merak eden
Dr Jean B.,Leonardo da Vinci'ye ait olduğunu bilme-
den Paris'teki Tajan Müzayede Evi'nden esere fiyat biç-
mesini istedi. Euronews'in haberine göre; müzayede evi,
eserin ünlü ustaya ait olduğunu tespit etmesine rağmen
bunu Jean B.'ye açıklamadan 20-30 bin euro değerinde
olduğunu bildirdi. Durumdan şüphelenen Jean B. iki uz-
mana daha danıştı. Uzmanlardan biri çizimin arkasın-
daki mum ışığının bilimsel çalışmalarına ait yazıların
Leonardo'dan başkasına ait olamayacağı sonucuna vardı.

Değeri 10 milyon dolar oldu 

New York'taki Metropoltan Sanat Müzesi'nden sanat uz-
manı Carmen Bambach da bu bilgiyi doğruladı. Bambach
bir gazeteye yaptığı açıklamada çizimin Leonardo da Vin-
ci'ye ait olduğunu söylemenin sağlam bir yorum olduğunu
belirtti ve ustanın başka Aziz Sebastian çizimlerini tamam-
lar nitelikte olduğuna da dikkat çekti. Bu bilgiler üzerine ese-
rin değeri 8-10 milyon euro'ya yükseldi.

10 milyon euro teklif 

Çizimin Leonardo da Vinci'ye ait olduğunun netleşmesi
Fransız Kültür Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık, milli
servet olarak nitelediği eserin 30 ay içinde satın alınması için
Paris'teki ünlü Louvre Müzesi'ni görevlendirdi. Leonardo'nun
Mona Lisa eserine de ev sahipliği yapan Louvre Müzesi eser
için 10 milyon euro teklif etti, fakat Jean B. eserin 15 milyon
euro edebileceğine dair değerlendirmeler üzerine çizimi müzeye
satmaktan vazgeçti.

Müzayede evine dava 

Bu kez de kültür bakanlığı 86 yaşındaki Jean B.'nin yoluna taş
koydu. Bakanlık, eseri yabancı bir alıcıya satabilmek için ihracat
izni almak isteyen Jean B.'nin başvurusunu reddetti. Mahkemeye
taşınan izin sürecine ilişkin karar sonraki oturuma ertelendi. Ancak
eserle ilgili hukuki süreç yalnızca bu dava ile sınırlı değil. Jean B.
eserle ilgili bilgiyi saklayan Tajal Müzayede Evi'nin kendisinin izni
olmadığı gerekçesiyle çizimi satışa çıkarma yetkisinin iptali için mah-
kemeye başvurdu.

En pahalı eserde O'na ait

Tajal Müzayede Evi ise Jean B.'nin sözleşmeye aykırı davranmasını
gerekçe göstererek eserle ilgili yaptığı çalışmalar karşılığında 2 milyon
euro tazminat talebiyle dava açtı. Leonardo da Vinci'ye ait olduğu dü-
şünülen, ancak geçtiğimiz günlerde eserin atölyesinde çalışan sanatçılar
tarafından yapıldığı kanıtlanan Salvator Mundi (Dünyanın Kurtarıcısı)
bugüne kadar açık arttırma yoluyla satılan en pahalı eser olarak tarihe
geçti. 2017'deki müzayedeyi gerçekleştiren Christie's eseri 450 milyon do-
lara Suudi Kraliyet Ailesi'ne satmıştı.

Zeus Tapınağı 
ortaya çıkıyor

ÜskÜdar Beledi-
yesi, pandemi nede-
niyle getirilen

kısıtlamaların kaldırılmasının
ardınndankültür- sanat dünya-
sının sevilenisimlerini yeniden
İstanbullularla buluşturmaya
başlıyor. Türkiye’nin sevilen
müzik gruplarından Zakkum,
bu akşam  saat 20.30’da,Nak-
kaştepe Millet Bahçesi’nde ger-
çekleşen açık hava konserinde

sahne alacak. Anason, Ben
Ne Yangınlar Gördüm,
Ahtapotlar gibi şarkılarıyla
geniş kitlelere ulaşan al-

ternatif rock grubu Zak-
kum, en sevilen şarkılarını
muhteşem Üsküdar manzarası
eşliğinde sevenleriyle birlikte
seslendirecek. 

Zakkum Üsküdar’da

8 şarkılık albüm
Müzisyen Ali Deniz Kardelen’in ikinci albümü “Diverse” müzikseverlerle

buluşuyor.Türk gitarist Ali Deniz Kardelen’in Anadolu ve Orta Asya tınılarını
barındıran ikinci albümü “Diverse” bugün müzikseverlerle buluşacak. 

Indiana State'den birincilik,
Kanada Gitar Festivali’nden

ikincilik alan ödüllü sanatçının
8 şarkılık enstrümental albü-

münde kendi eserlerinin yanı
sıra aşık Veysel-Kara Toprak 

yorumu da yer alıyor

Ali Deniz Kardelen kimdir? 

ali deniz Kardelen müziğe küçük yaş-
larda piyano ile başladı. 11 yaşında gitar

ile tanışmasının ardından müzik yolculu-
ğuna gitar ile devam etme kararı verdi.

Farklı gitar stilleri üzerine yıllar süren dene-
yimlerin ardından, çalışmalarını kendisini en

iyi ifade edebileceğine inandığı ‘’Fingerstyle’’
çalım tekniğine adadı. Bas, eşlik, melodi ve
perküsif öğelerin birleşimi olan 4 boyutlu ‘’Fin-
gerstyle’’ çalım tekniği üzerine çok sayıda
beste düzenleme çalışması yaptı. amerika 
kıtasında düzenlenen Indiana
Eyaleti Fingerstyle Gitar Yarış-
ması’nda birincilik, Kanada
Uluslararası Gitar Fes-
tivalinde ikincilik
ödüllerini ka-
zandı. amerika,
Kanada gibi çok sa-
yıda ülkede konser-
ler verdi.

Evcil hayvanınız bir süre sonra ailenizin bir
parçası olarak, sürekli size eşlik eden bir
birey haline geliyor. Evcil hayvanı olan 

çocuklar, çok daha merhamet dolu, duyarlı ve
sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişiyorlar.



Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1410594)

2021 yılı 2 dönem Hürriyet - Yahya Kemal - Harmantepe - Çağlayan mahalleleri yolların bakım -
onarım yapılması inşaat işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre 
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/385895
1-İdarenin
a) Adresi : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. 

LALEZAR CAD. NO: 1 34406 KAĞITHANE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2122956828 - 2122950113
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@kagithane.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 19.250 m2 8 CM YÜKSEKLİĞİNDE NORMAL 

ÇİMENTOLU BUHAR KÜRLÜ BET. PAR. TAŞI İLE DÖŞ. 
KAP. YAPILMASI 3.900 m YAĞMUR OLUĞU DÖŞENMESİ 
( 40 cm eninde) 21.500 m2 DOĞAL PARKE TAŞI,
BETON PLAK,ADİ KALDIRIM VE BLOKAJ SÖKÜLMESİ 
vb.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Hürriyet - Yahya Kemal - Harmantepe - 
Çağlayan mahalleleri

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 
3 gün içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SADABAD HİZMET BİNASI MERKEZ MAH. 

LALEZAR SOK. NO.1 34406 KAĞITHANE / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 26.07.2021 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından 
fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
90 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:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘’Yapım İşlerinde İş Deneyiminde De-
ğerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ’’de yer alan (A) V.Grup: Karayolu işleri ( Altyapı + Üstyapı
), benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi / Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak
belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda 
yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması         
“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler ara-
sında teklif edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif
puanları; TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;           
TP: Teklif puanı,           

TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,           
TF: İsteklinin teklif fiyatı, ifade eder.” Şeklinde, 
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 29  tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren
isteklilere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gös-
terilmiştir.
İş Kalemi No  Puan     
FEN 010        1,00    
FEN 023        1,00    
FEN 032        1,00   
FEN 032/A     1,00    
ÖFZ.1012 5,00    
ÖFZ.101 3,00     
ÖFZ.1014    3,00     
ÖFZ.1020     3,00     
ÖFZ.1030     3,00     
ÖFZ.1045    3,00     
ÖFZ.1154     1,00     
ÖFZ.1177/3  1,00     
YFZ.01         3,00                          

29,00 ( puan ağırlığı )
Makine, teçhizat ve ekipman listesi değerlendirme puan ağırlığı 1.00  alınarak; TOPLAM 30,00
puana ulaşılacaktır.
Kendi malı olarak istenilen makine,teçhizat ve ekipman listesi;
2 adet kazıcı ve yükleyici,
2  adet damperli kamyon 
4  adet kompaktör
3 adet çift kabinli kamyonet
2 adet asfalt kesme makinesi
4 adet taş kesme makinesi
İstekliler kendi malı olduğunu; tevsik eden belgeleri ( ruhsat veya amortisman defterinde kayıtlı 
olduğuna dair noter tespit tutanağı ) teklif ekinde sunacaklardır.
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin
toplam teklif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık
maliyete oranının %80  - %110 aralığında (%80 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi
için yukarıdaki tabloda yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %80  - %110  aralığı dı-
şında kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir
iş kalemi için verilen puanların toplamıdır.

A.3. Toplam puanToplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının
toplamıdır.        

A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü
ile hesaplanacaktır.         

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı, ifade eder. “
B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif; “Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar 
dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en düşük olan istekliye ait teklif bedelidir
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
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 sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici temi-
nat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
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M erve Akpınar tüm lise eğitimini yüzde 100 burslu
bir şekilde okuyacak. Bunun yanı sıra yine SEY
Vakfı tarafından Merve’ye spor bursu da verilecek.

O çok sevdiği, tutkusu olan hentbolda daha iyi yerlere gele-
bilmesi, birçok başarıya imza atabilmesi için tüm eksikleri
vakıf tarafından karşılanacak.

Fazlasını yapmak istedik

SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel, Merve Akpınar’ın
röportajını izledikten hemen sonra kendisi ile iletişime geç-
tiklerini belirtti ve ekledi, “Merve henüz 14 yaşında ama
sözleri o kadar büyük ki. Sosyal medya üzerinden çok des-
tek geldi Merve’ye. Ama biz daha fazlasını yapmak istedik
ve hemen ailesine ulaşarak ona hem spor hem de eğitim
bursu vermek istediğimizi söyledik. Merve birçok kişinin
sesi oldu. Mesele tüm Türkiye’deki Mervelerin kaderini de-

ğiştirebilmek. Onları uğradıkları baskıdan kurtararak, hayal-
lerine özgürce yürümelerini sağlayabilmek. Merve Akpınar
anlattıkları ile bir meşale yaktı, bizim de başka Merve’ler de
aynı şeyi yaşamasın diye elimizi taşın altına koymamız şart.
Merve’nin lise eğitimini vakıf olarak biz üstlendik. O çok
sevdiği hentbolda daha iyi yerlere gelebilmesi için de ayrıca
O’na spor bursu sağlayacağız” dedi.

Yeter ki Merve'ler çoğalsın

SEY Vakfı ile çevrimiçi toplantıda bir araya gelen eczacı abisi
Ahmet Akpınar ise Merve’nin başarısının tesadüf olmadığını
belirterek, “Biz 7 kardeşiz. Kardeşlerime hep çok çalışmaları
gerektiğini söylüyorum. En büyük nasihatim de şu, yırtıcı ol-
mayın birleştirici olun. Çocukluğundan beri Merve’de bir
cevher olduğunu biliyordum, kurduğu cümlelerle bizi hep
çok şaşırtıyor, bunun nedenini de çok kitap okumasına bağlı-

yorum. Merve’nin en büyük şansı ise çok iyi bir antrenöre
sahip olması. Antrenörümüz beden eğitimi öğretmeni ama
fen derslerini matematik derslerini bile kontrol ediyor. Hep
şunu söylüyor Merve’ye, “ders çalışırsan spor yapabilirsin”.
Merve’nin sporun yanı sıra derslerinde de başarısının nedeni
bu. Benim de abisi olarak tek isteğim şu, yeter ki Merve’ler
çoğalsın” diye konuştu.

Sorumluluğu çok büyük

Antrenörü Bayram Kaplan da mutluluğunu şu cümlelerle
anlattı: “Merve çok özel bir çocuk. O sadece Merve değil,
Elif, Beyza, Berfin de öyle. Onun durumunda olan yüzlerce
hatta binlerce çocuğun sesi oldu. Merve’nin sorumluluğu
büyük artık. Bir söz verdi köyümdeki kızların hayatlarını de-
ğiştireceğim dedi, bunu yapması için çok çalışması 
gerekiyor.” DHA

Türkiye Merve Akpınar’ı gözyaşları içinde DHA'ya yaptığı
açıklamada, tutkuyla yaptığı hentbolda yaşadığı
zorlukları anlatınca tanıdı. Binlerce kişi Merve’nin hırsına,
inadına, tutkusuna hayran kaldı. Semra & Enver Yücel
Vakfı, yaptığı yazılı açıklamayla Akpınar’a yüzde 100
eğitim ve spor bursu verdiklerini duyurdu
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Tarihinde 
ilk kez finale

yükseldi
Euro 2020 yarı final karşılaşmasında

İngiltere, Danimarka'yı uzatmalarda
bulduğu golle 2-1 mağlup ederek
tarihinde ilk kez finale yükseldi
EURO 2020 yarı final mücadele-

sinde normal süresi 1-1 biten maçta
galibi uzatmalar belirledi. İngiltere, uzatmalar
sonucu Danimarka'yı 2-1 yenerek Avrupa Fut-
bol Şampiyonası tarihinde ilk kez final bileti
aldı. 30'uncu dakikada Danimarka'nın kazan-
dığı serbest vuruşta topun başına geçen Mikkel
Damsgaard, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı fi-
lelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.
39'uncu dakikada İngiltere beraberliği yakaladı:
1-1. Bukayo Saka'nın ceza sahası içine çevirdiği
topu Simon Kjaer ters bir vuruşla kendi ağla-
rına gönderdi. Kalan dakikalarda başka gol ol-
mayınca uzatma bölümüne gidildi. 102'nci
dakikada Hollandalı hakem Makkelie, Maeh-
le'nin Sterling'e yaptığı müdahale sonucunda
penaltı noktasını gösterdi. 104'üncü dakikada
topun başına geçen Kane, penaltı atışını ka-
çırsa da Schmeichel'dan dönen topu tamamla-
yarak durumu 2-1'e getirdi. Uzatma
bölümünde başka gol çıkmayınca İngiltere,
Danimarka'yı 2-1 mağlup ederek finalde İtal-
ya'nın rakibi oldu.
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6'NCI NİKE FİLO K,LIĞI (AYVACIK/ÇANAKKALE) 032 GM NOLU MEBS BİNASI VE 034 GM NOLU JENERATÖR BİNASI ONARIMLARININ YAPILMASI
15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

6'ncı Nike Filo K,lığı (Ayvacık/Çanakkale) 032 GM Nolu MEBS Binası ve 034 GM Nolu Jeneratör Bi-
nası Onarımlarının Yapılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2021/392399
1-İdarenin
a) Adı :15.FÜZE ÜS K.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI
b) Adresi :ALEMDAG 34796 ALEMDAĞ ÇEKMEKÖY/216
c) Telefon ve faks numarası :3123985 - 2163120276
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı :6'ncı Nike Filo K,lığı (Ayvacık/Çanakkale) 032 GM Nolu MEBS Binası ve 

034 GM Nolu Jeneratör Binası Onarımlarının Yapılması
b) Niteliği, türü ve miktarı :2 adet binanın onarımının yapılması

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

c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer :Ayvacık / Çanakkale
ç) Süresi/teslim tarihi :Yer tesliminden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içindeyer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme)
tarih ve saati :02.08.2021 - 10:00
b) İhale komisyonunun 
toplantı yeri (e-tekliflerin 
açılacağı adres) :15'inci Füze Üs Komutanlığı İhale Komisyon Başkanlığı 

Alemdağ/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 unsur-
lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya 
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret
Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler (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 yeminli 
mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden 
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz 
olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen 
ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya 
benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.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 işlerinde iş deneyimlerinde değerlendirilecek benzer işler tebliğinde 
yer alan B/ III gurubu işler veye bunların onarımları.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye 
teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, 
e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine 
kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi 
belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) 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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EURO 2020'de beklenen çok altında kalan ve 1 gol atıp puansız

turnuvadan elenen A Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş,
maaşı konusunda gazetecilerin yalan yazdığını belirterek, "3.2

milyon Euro alıyor yazılıyor. Euro alan bir Türk var mı? Siz döviz
alıyor musunuz? Ben almıyorum. Adam bana ‘hırsızsın' diyor. Ben
hırsız değilim. Mecbur muyum buna cevap vermeye?" diye sordu. 
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol
Güneş, EURO 2020 sonrası ilk kez bası-
nın karşısına geçip açıklamalarda bulunu

ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. EURO 2020
Elemeleri’ni çok iyi geçen ve Dünya Kupası Eleme-
lerine de 7 puanla başlayıp beklentileri arttıran milli
takım, EURO 2020’de oynadığı 3 maçta puan ala-
mayınca eleştirilerin hedefi oldu. Turnuvaya erken
veda eden ay-yıldızlıların teknik patronu, turnuva-
nın ardından ilk kez konuştu. Güneş, "EURO
2020’de beklentimiz bu değildi. Hayal kırıklığıdır.
Oyuncular da çok üzgün. Dönüş uçağında da söy-
ledim. Sonuçlar dışında olumsuzluk olmadı. 15-16
oyuncuyla en az 2-3 kere görüştüm. Travmaydı bu
sonuç" dedi. 

Afyon yutmuş gibi 

"Sert eleştirileri anlıyorum. Bu oyunu içime sindire-
miyorum. Haklıyız ama teslim olmak yerine nasıl
bir yol çizeceğimizi konuşmak gerekiyordu" diyen
Güneş, "Takım ve ülke olarak cesur olmayı, mey-

dan okumayı severiz. Afyon yutmuş gibi uyuşuk bir
oyun oynadık. Asıl hedefimiz oyun olarak yüksele-
rek kendimizi kabul etmek, oyuncuları üst seviyeye
çekmekti. Ancak yıkılmadık, yıkılmayacağız. Bu
oyuncu grubu ayakta kalacaktır. Zaman zaman kı-
rılmalar olsa bile takılmadan devam etmek. Türk
futbolunun kalkınmasını istiyorum. Dünya Ku-
pası’nda üçüncü olduğumuz zaman dünyanın en
iyi üçüncüsü değildik. Biz EURO 2020’de 24.
olduk diye 24. ülke değiliz. Bizim yerimiz belirlen-
medi. Biz yerimizi belirlemeye çalışıyoruz. Bu
takım umut verdi. Turnuvada kaybettik ama ortak
değerlerimizi kaybetmek istemiyoruz. Herkes konu-
şacak, tartışacak ama yaralamamaya, kaos ortamı
yaratmamaya dikkat etmeliyiz. Beklentiyi büyüten
de 3 maçı kaybeden de biziz. Yeniden ayağa kalk-
mamız lazım. Doğru analizlere çok çalışarak, oyun
kalitemizi, isteğimizi, yeteneğimizi Dünya Kupası
hedefimize doğru kanalize edeceğiz. Bu oyuncu
grubuna inanıyorum. Yeni başarılar elde edecekler"
ifadelerini kullandı. 

Kimse prim almadı

Erken kamp eleştirisine cevap veren Güneş, "Halil
İbrahim'i, Kerem'i, Taylan'ı, Ozan'ı, İrfan'ı aldık.
Erken kampa girdikleri düşüncesine katılmıyorum.
Bu bir toparlama kampıydı. Üç oyuncu da geç
geldi, kutlamaları vardı. İlk gelen grupları iki hazır-
lık maçında değerlendirdik. Kimi alabiliriz, nasıl
oynatabiliriz? Burada Halil İbrahim biraz daha
göze battı. Abdülkadir çalışıyor ama eski patlayıcı-
lığı yok. Belki 10 gün sonra olabilirdi ama o an o
aşamada değildi. Şu anda kimse para, prim al-
madı. Çünkü sonuç gelmedi. Katıldığınız zaman
verilen para için başarı takdiri yönetimindir. Benim
takdirimde olan bir şey değil ama olanı söylüyo-
rum. Oyuncu maaş almıyor, maaş alan benim. Ne
aldığımı zaten gazeteciler yazıyor ama yine yalan
yazılıyor. 3.2 milyon Euro alıyor yazılıyor. Euro
alan bir Türk var mı? Siz döviz alıyor musunuz?
Ben almıyorum. Adam bana ‘hırsızsın' diyor. Ben
hırsız değilim. Mecbur muyum buna cevap ver-
meye?" diye sordu. 

EMRE BELEZOĞLU İLE HALA GÖRÜŞÜYORUM
Emre Belözoğlu ile görüştüğünü dile getiren Güneş, "Bir de-
ğişim olacak. İki defa görüştüm. Daha da sık görüşebilirim.
Herkes yazıyor, doğru. Emre ile ilgili düşüncemi kamuoyu
biliyor. ‘Fenerbahçe’de başlamasa biz de başlardı. Sportif
direktör olarak başlamasını doğru bulmuyorum’ dedim. Şu
an görüşüyoruz sadece. Enes ile Halil İbrahim çift kale ya-
parken, ‘Biri hiç top atmıyorlar’ dedi. Enes de ağzı var dili
yoktur, ‘Ne konuşuyorsun’ dedi. Birbirlerinin üstüne gidi-
yorlardı, araya girildi. Kavga falan değil. Ben yumrukları
kavgaları küfürleri biliyorum ama buna rağmen başarı da
geldi. Keşke kavga olsaydı, hırslanırlardı belki. Taylan'la ilgili
de bir sıkıntım var, paylaşayım. Taylan, seyrettiğim maçlara
göre daha durağan geldi. Geldi, gelince ameliyat oldu. Ara-
dım ve bir sakatlığın var mıydı diye sordum. Bana olmadı-
ğını söyledi. Bizde sakatlığıyla ilgili bir verisi yoktu. Bana
‘sakatlığım yok' dedi. Ameliyat niye oldun?" dedi. 

Genç isimler
deneyim kazandı
Geçtiğimiz sezon mücadele gösterdiği
TFF 1'inci Lig’de genç oyuncuların
ağırlıkta olduğu bir kadro ile sahada
yer alan, 17 oyuncusu ise ilk kez pro-
fesyonelliğe adımını atan Bursas-
por’da, gençler de deneyim kazandı.
20 yaş altındaki, 20 oyuncunun sezon bo-
yunca gerek lig, gerekse kupa karşılaşmala-
rında süreler alması dikkat çekerken; forma
şansı bulan oyuncuların yaş ortalaması 20,75
oldu. Bu rakam, ligdeki en genç kadroya sahip
olduğunu gösterdiği gibi, aynı zamanda Türki-
ye’deki profesyonel liglerde mücadele veren en
düşük yaş ortalamalarından biri niteliğinde yer
aldı. Yeni sezon çalışmalarını da, bu mevcut
kadro bünyesinde gerçekleştiren Bursaspor’da,
genç isimlerin geçtiğimiz sezon aldığı sürelerle
deneyimler kazanması, teknik heyetin de yeni
sezona umutla bakmasını sağlıyor. Teknik di-
rektör Mustafa Er, konu ile ilgili daha önce
yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu: "Geçen
sene de oyuncular kaybettik, şu avantajımız
var, 17 tane ilk defa profesyonel ligde oynayan
oyuncu oynattık. Şu an bu oyuncularımız, bir-
çok anlamda geliştiler. Ligi gördüler, geçen se-
neden düzenimiz var. Oyuncularımız, ne
istediklerimizi çok net biliyor, bu bizim için artı
olacaktır. Daha verimli bir sezon geçireceğiz."

Güven verildi

Geçtiğimiz sezona bakıldığında 10 Mart 2005
doğumlu sağ bek Hamza Arıkan, 16 yaş 1 ay
21 günle Bursaspor tarihinde en genç forma
giyen oyuncu oldu. 20 yaşındaki İsmail Çok-
çalış ve Burak Kapacak ise pek çok mücade-
lede ilk 11’in değişmez isimleri haline gelerek,
en fazla forma giyen 4 isimden ikisi olarak öne
çıktı. 20 yaş altı grubunda da 19 yaşındaki Ba-
tuhan Kör, bin 929 dakika sahada kalarak, bu
alanda ilk 10 içerisinde yer aldı. Gençlerin bir-
çoğu, ilklerini yaşadığı sezona oyuna katkıla-
rıyla da ön plana çıktı. Santrafor oyuncusu
Batuhan Kör, 31 maçı 11 gol ve 1 asist ile ta-
mamladı. Genç oyuncu, takımın da en golcü
ismi unvanını aldı. 17 yaşındaki bir diğer sant-
rafor Eren Güler de, 453 dakikaya 4 gol sığ-
dırdı. Sezonun ikinci yarısından itibaren
formayı kapan ve istikrarlı olarak karşılaşma-
lara ilk 11’de başlayan 17 yaşındaki stoper
Taha Altıkardeş de forma giydiği 14 maçın
11’inin tamamında sahada kaldı. DHA



T İM Başkanı İsmail Gülle, TUR-
KONFED Başkanı Orhan Turan,
KOSGEB yetkilileri ve Eximbank

yetkilerinin de katıldığı genel kurulda ko-
nuşan mevcut Başkan Hüseyin Öztürk,
“Moda ve Hazır Giyim Federasyo-
nu’nun Ege ve Güney Doğu Anadolu'da
bölge koordinatörlüğünü açmayı düşü-
nüyoruz” dedi. “Büyük şehirlerimizdeki
hazır giyim Anadolu’ya gitmeli diye ıs-
rarla söyledik. Burada olabildiğince tasa-
rım ürünler ve nitelikli ürünler
büyükşehirlerde kalmalı” diyen Öztürk,
“Bunu dört- beş yıldır yetkili kanaat ön-
derleri ve sivil toplum örgütlerinin de
zorlamasıyla yerine getirmeye çalışıyo-
ruz. Ayrıca Anadolu’nun birçok şehirle-
rinde sektörel ihtisas organize sanayileri
oluştu. Bu çok sevindirici. Çünkü büyük-
şehirlerin standart ürünleriden arınması

ve Anadolu’dan istihdam için büyükşe-
hirlere gelen insan sayısının yani göçün
durdurulması demek. Bu aynı zamanda,
büyükşehirlerin kısmen rahatlaması ve
kargaşasının azaltılması ve planlı küme-
lenmenin daha standartlara uygun hale
gelmesini sağlamak demek” ifadelerini
kullandı. 

Kadim ülkelerden biriyiz

Konuşmasını, “Biz yurtdışından önce
kendi topraklarımızı tanımanın gereklili-
ğine inanıyoruz” şeklinde sürdüren Öz-
türk, “Bu dönem buna çok ağırlık
vereceğiz. Sadece ürünü pazarlamak
değil, önce kendi kültürümüzü tanıma-
mız gerekiyor. Dünyadaki kadim ülkeler-
den biriyiz. Bunu da biz misyon olarak
üstlendik. Anadolu’yu karış karış dolaşıp
olabildiğince gelene az, gelmeyene
üzüntü verdiğimiz gezilerimize devam
edeceğiz. Kadim şehirlerin kültürünü ve

folklorik yapısını kumaşa, giysiye ve kos-
tüme giydirerek defileler düzenleyeceğiz.
Yurtdışı gezilerini kültür gezileri değil,
mutlaka ticari geziler haline dönüştüre-
receğiz. Avrupa Birliği’nin Türkiye’den
aldığı pay ithalatta çok düşük.  Biz yüzde
11 noktalarda hazır giyim ürünü satıyo-
ruz. Onu da biz satmıyoruz, onlar alı-
yorlar. Zaman kaybetmeden hedefimiz,
Avrupa’ya daha ağırlıklı ürün satan ülke
haline gelmeliyiz. Bu yeni dönemle bir-
likte hiçbirinize mahçup olmayacağız”
açıklamasında bulundu. 

Tarihi bir performans

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) baş-
kanı İsmail Gülle ise “İhracatta rekorla
kapattığımız ilk beş ayın ardından, hazi-
ran ayında da, tarihi bir performans gös-
tererek, 19 milyar 773 milyon dolarla,
aylık bazda Cumhuriyet tarihinin en
yüksek ihracaatını gerçekleştirdik. Son

on iki ayda 199 milyar 567 milyon dolar
ihracat gerçekleştirerek, yıllık ihracat he-
defimizi şimdiden aştık” diye konuştu.
TURKONFED Başkanı Orhan Turan
da konuşmasında işsizliğe vurgu yapa-
rak, “İşsizlik ve özellikle genç işsizlik ra-
kamları, yapısal sıkıntılarımızın devam
ettiğini gösteriyor. Ülkemiz orta gelir tu-
zağına takılmanın kronikleşen sorunla-
rını yaşarken, pandemi ile sorunları daha
da ağırlaşan bir ekonomik yapıyla karşı
karşıyayız. Enflasyon pahasına gelen, tü-
ketim odaklı büyüme, istihdam yaratma-
dığı ve refah getirmediği gibi yüksek faiz
ortamı ile birlikte, üretim ve yatırım orta-
mında belirsizlikler de yaratıyor. İhracat
rakamlarında ki rekor artışın birim mali-
yetlere yansıması, yüksek teknoloji kulla-
nan markalı ürünler ile yüksek katma
değer yaratmasını sağlamak için de yeni
bir dönüşüm kaçınılmaz görünüyor”
dedi. 

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE 9 TEMMUZ 2021 CUMA

Genç popçu Aleyna Tilki’nin, sosyal medya
uygulaması TikTok’un ünlü fenomenleriyle bir-
likte yer aldığı Dimes reklam filminin ardından,
genç yıldızın “Bi' Kapışma Var Şimdi” isimli
yeni müzik videosu da YouTube’da yayına
girdi. Video klibin söz ve müziği, Aleyna Til-
ki’ye ait. Mix ve Mastering çalışması Utku
Ünsal ve Emre Kıral tarafından yapılan müzi-
ğin aranjesini Can Atayılmaz yaptı. Video kli-
bin prodüktörlüğünü ise Hakan Fıçıcı
üstleniyor. Videonun yönetmen koltuğuna,

Aleyna Tilki ve Ozan Köse oturdu. Aleyna Til-
ki’nin Reklamania Creative tarafından hazırla-
nan video klibinin dijital strateji ve yetenek
yönetimini de yine Reklamania bünyesinde bu-
lunan dijital strateji & iletişim ajansı Cats &
Dogs üstlendi. Video öncesinde yayına giren
reklam filminde iki TikToker takımı, Aleyna Til-
ki’nin kendi takımlarını seçmeye ikna etmek için
kapışıyor. Sosyal medyada 20 milyon izlenme
sayısına ulaşan reklam filmi, TV’de de yayına
girdi. DHA

MÜGE YÜCETÜRK

Tilki’nin yeni 
video klibi çıkTı

Elite World Hotel Europe’ da gerçekleştirilen Moda Hazır Giyim Federasyonu (MHGF) 6. Olağan Genel
Kurul toplantısında Hüseyin Öztürk yeniden başkan seçildi. Türkiye'nin dünyanın kadim ülkelerinden biri
olduğunu belirten Öztürk, “Anadolu’yu karış karış dolaşmaya devam edeceğiz. Şehirlerimizin kültürünü
ve folklorik yapısını kumaşa, giysiye ve kostüme giydirerek defileler düzenleyeceğiz” dedi

Hüseyin Öztürk Yön.Krl.Bşk. 
Hayati Ertuğrul Bşk.Yrd. 
Mukaddes Başkaya Bşk.Yrd.
Osman Ege Bşk.Yrd.
Reis Reisoğlu Bşk.Yrd. 
Mehmet Dalkıran Bşk.Yrd.
Zafer Özbilge Genel Sekreter 
Okay Şimşek Sayman 
Abdullah Salkım Yön.Krl.Üyesi 
Esin Sarıoğlu Yön.Krl.Üyesi 
Servet Babataşı Yön.Krl.Üyesi 
Hayati Akbaba Yön.Krl.Üyesi 
Hakan Kapıcıoğlu Yön.Krl.Üyesi 
Mehmet Kondur Yön.Krl.Üyesi      
Gökhan Talay Yön.Krl.Üyesi 

MGHF 6. DÖNEM 
YÖNETİM KURULU
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Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Su Park Müzesi’nin çalışmaları devam ediyor. Su Park
Müzesi ile vatandaşların suyu deneyimleyebileceği alanlar oluşturulacağını belirten
Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, “İstanbul’un güzelliği İstanbul’a yeter, herhangi bir
beton kanala ihtiyacı yok. Aksine İstanbul’un bu tür deneyim alanlarına ihtiyacı var” dedi.     

Beylikdüzü Belediyesi tarafından
Yaşam Vadisi 2.etap ile 3.etap kesi-
şiminde yapımına başlanan ve
Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan
Su Park Müzesi’nin çalışmaları
tüm hızıyla devam ediyor. Yaklaşık
3 bin m2’lik alanda yer alan pro-
jeyle kent toplumunda su bilinci
oluşturmak ve oldukça önemli bir
sorun olan susuzluğa dikkat çeke-
bilmek hedefleniyor. İçerisinde bir-
çok endüstriyel obje bulunan
alanda; su ile ilgili birçok kitabın
sunulduğu Su Kütüphanesi, su fo-
toğrafları, su tasarımları, su resim-
leri gibi sanat üretimlerinin
paylaşıldığı Su Sergisi, su ile ilgili
farklı deneyimlerin yaşatıldığı Su
Odaları ve çeşitli yiyeceklerin su ile
sunulduğu, su sohbetlerinin payla-

şıldığı Su Kafe bulunuyor. Su te-
ması üzerine programlanan ve va-
tandaşları bilinçlendirmeye yönelik
tasarlanan projeyle aynı zamanda
çeşitli su deneyimleri yaşatılırken
suyun değeri ve sürdürülebilir yö-
netimi konusunda da güçlü bir bil-
gilendirme platformu
oluşturulacak.  

Evlatlarımıza anlatmalıyız

Suyun insan hayatı için ne kadar
önemli olduğuna dikkat çeken ve
Su Park Müzesi ile vatandaşların
suyu deneyimleyebileceği alanlar
oluşturulacağını belirten Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Burada tüm komşu-
larımızın suyu deneyimleyebileceği,
suyun ve doğanın kıymetini anlaya-

cağı alanlar oluşturacağız.” ifadele-
rini kullandı. Konuşması sırasında
yaşanan çevre felaketlerine ve mü-
silaj problemlerine de değinen Baş-
kan Çalık, “Bugün yaşanan tüm
felaketler aslında doğaya önem ver-
mememizden kaynaklanıyor. İnşal-
lah doğaya saygılı ve müsilaj
problemimizi halledeceğimiz bir
düzen oluşur. İstanbul’un güzelliği
İstanbul’a yeter, herhangi bir beton
kanala ihtiyacı yok. Aksine İstan-
bul’un bu tür deneyim alanlarına
ihtiyacı var. İnsanların suyu dene-
yimleyebilecekleri, susuzluğun ne
demek olduğunu hissedebilecekleri
alanları görmeye ihtiyacı var. Evlat-
larımıza bu alanları anlatmalı ve
sunmalıyız. Kanal İstanbul’u değil,
beton kanalı hiç değil” dedi.     

Beton kanala 
ihtiyaç yok!

ArAs Kargo çalışanlarından
oluşan ve Türkiye’nin kıyılarını
temizleyen ‘Doğa Dostu Aras-
lar’, Sapanca Gölü kıyılarını
temizledi. Aras Kargo çalışan-
ları, 79 kilogram plastik, 37 ki-
logram metal, 18 kilogram
kâğıt ve 17 kilogram cam
olmak üzere toplam 151 kilo-
gram evsel atık topladı. Kıyı te-
mizliği etkinliğine katılan Aras
Kargo Genel Müdürü Utku
Ayyarkın, doğaya verilen zara-
rın insanın kendi ömründen
giden zarar olarak görülmesi
gerektiğini belirtti.
Ayyarkın,“Pandemi tedbirleri
nedeniyle ara verdiğimiz kıyı
temizliklerine yeniden başlaya-
bildiğimiz için mutlu ve heye-
canlıyız. Doğa Dostu Araslar
olarak içinde bulunduğumuz
günlerde daha da önem kaza-
nan deniz temizliği farkındalı-
ğına bugün bir kez daha dikkat
çekmiş olduk. Önümüzdeki
dönemde kıyı temizleme etkin-
liklerine ülkemizin farklı bölge-

lerinde devam edeceğiz" dedi.

Temel prensipleri olmalı

"Doğal kaynakların verimli kul-
lanılması için çevre dostu
ürünlerin geliştirilmesi kurum-
ların temel prensipleri olmalı"
diyen Ayyarkın, “Kurum ola-
rak gelecek nesillere daha
temiz bir dünya bırakmak
amacıyla çevre dostu ürünler
geliştiriyoruz. Doğaya saygılı iş
süreçleri için var gücümüzle
çalışıyoruz. Bu kapsamda kar-
bon ayak izini en aza indirmek
adına oluşturduğumuz Doğa
Dostu Araslar platformu-
muzla önemli projeler gerçek-
leştiriyoruz. TURMEPA Deniz
Temiz Derneği ile hayata geçir-
diğimiz Doğa Dostu Araslar
Kıyı Temizliği Hareketi ile
600’den fazla çalışanımızın ve
ailelerinin gönüllü katılımıyla 4
yıl gibi bir zamanda 4 tondan
fazla atığın denizlerimize karış-
masını önledik” ifadelerini 
kullandı. DHA

151 kg evsel atık
toplandı

KARIŞ KARIŞ ANADOLU’YU
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