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ABD’YE AYASOFYA TEPKİSİ

Söz dinleyen değil
sözü dinlenen ülke

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, gündeme ilişkin ya-

zılı açıklama yaptı. Açıklamasında
Ayasofya’nın ibadete açılmasını da
değerlendiren Bahçeli, "Artık söz
dinleyen değil sözü dinlenen, üze-
rinde hesap yapılan değil hesapları
bozan bir ülke gerçeğine herkes alış-
malı, buna
saygı duymalı,
sonuçlarına da
hazır olmalıdır.
ABD yönetimi-
nin ‘Hayal kı-
rıklığı’ yorumu
cibilliyetsiz ve
ciddiyetsiz bir
ithamdır" ifade-
lerini kullandı.
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Devlet Bahçeli

AYASOFYA KARARINA SAHİP ÇIKTI

Davet ederlerse 
namaz kılacak!

CHP'li Muharrem İnce, canlı
yayında Ayasofya'nın camiye

dönüştürülmesiyle ilgili açıklama-
larda bulundu. İnce, bir soru üzerine
"davet olursa" Ayasofya'daki ilk na-
maza gidebileceğini söyledi. İnce,
"Ayasofya’nın tapusu bize aittir, orası
bizim mülkümüzdür. Türkiye Cum-
huriyeti’nindir!
Yunanistan,
Rusya, ABD
Dışişleri Bakan-
lığı buna karar
veremez. Biz
ister cami, ister
kilise yaparız
bunun sorum-
luluğu bize ait-
tir" dedi. I SAYFA 7
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Muharrem İnce

ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Kimse duasını
esirgemesin!

Alman ekibi Hannover 96'nın
teknik direktörü Kenan

Koçak, yabancı kuralından, milli ta-
kıma, gelecek sezon hedeflerinden
Süper Lig'e kadar bir çok konuda
DHA'ya özel açıklamalarda bu-
lundu. Koçak, "Tek Türk olarak Al-
manya'da elimden geldiği kadar
Türk insanını temsil etmeye çalışı-
yorum. Örnek
olmaya çalışı-
yorum. Bunun
bazen dezavan-
tajını da görü-
yorum. Kimse
duasını esirge-
mesin, benim
başarımın Türk
insanının başa-
rısıdır" dedi. 
I SAYFA 14
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Kenan Koçak

17 bİN RİSKlİ YAPI İÇİN ÇAlIŞmA bAŞlADI VATANDAŞlA bİRlİKTe HAReKeT eDeceĞİz
Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, 428 konut

ile 69 ticari ünitenin ve Zeytin-
burnu Millet Bahçesi Temel atma
törenine katıldı. Deprem konu-
sunda çalışmaların sürdüğünü
belirten Kurum, "Ülkemizin yüzde
66'sı deprem riski altında ve nüfu-
sumuzun da yüzde 71'i bu alan-
larda yaşıyor. Son yüzyılda 6'nın
üzerinde 60'a yakın deprem mey-

dana geldi. Bu depremlerde 80
bin canımızı aldı. İnşallah bu yıl
içerisinde 1 milyon konut ile 5
milyon vatandaşımızın can ve mal
güvenliğini emniyet altına almış
olacağız. 2012'den bu yana 1 mil-
yon 350 bin konutun dönüşü-
münü sağladık. İstanbul'da 64
riskli bölgede 17 bin riskli yapı-
mıza dair çalışmalarımızı hızlıca
başlattık" ifadelerini kullandı.

ç İstanbul ile ilgili dönüşüm
planlarını açıklayan Bakan

Kurum, "İstanbul'da 300 bin ko-
nutun acil bir şekilde dönüştürül-
mesi hedefi koyduk. 2023 yılında
tamamlamak istiyoruz. İstan-
bul'umuzda 39 ilçede 64 riskli
alanda kentsel dönüşüm konut-
ları yükseliyor. Ülkemizin her ye-
rinde özellikle trafiğimizin yoğun
olduğu alanlarda bir başka dönü-

şüm projemiz daha var. İhtiyaç
olan her yerde dönüşüm alanları
ilan etmek suretiyle katlı veya yer
altı otoparkı yapacağız. Ve bu
parselleri dönüşüme tabii tutaca-
ğız. Aynı zamanda da vatandaşı-
mızla birlikte ortak çalışma
yürüteceğiz. Hem şehirdeki trafik
sorununu ve otopark sorununu
halledecek adımlar atmış 
olacağız" diye konuştu. 
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Silivri Belediye Meclisi
toplantısında CHP

Grup Başkanvekili Süheyl
Kırkıcı'nın araç hibelerinden
rahatsızlık duyduklarını
ifade etmesi üzerine
açıklama yapan Bele-
diye Başkanı Volkan
Yılmaz, "10 yıllık ikti-
darınızda, kimisi
makam kimisi hizmet
için olan 16 adet hibe
araç almışsınız, biz 16

adet hizmet aracını bir günde
alıyoruz. Şimdi o araçlar Si-
livri’ye kazandırılırken, ‘Bu ki-
şilere sizin tarafınızdan bir

imtiyaz sağlandı mı ya
da ayıplı, kusurlu bir işini
halletme karşılığında mı
aldınız? Öküz altında
buzağı arama fikrinden
vazgeçin. Benim akçeli
işlerle, parayla pulla 
hiçbir işim olmaz" 
tepkisini gösterdi. 
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Sayfa 2

Hamaset siyaseti
yapmayacağız

Partisinin yeni genel merkez
binasında gazetecilerle bir

araya gelen DEVA Partisi Genel
Başkanı Babacan, Ayasofya'nın
ibadete açılmasını, "Umut ediyo-
rum ki yöneticiler, Ayasofya konu-
sundaki kararın içerideki ve
dışarıdaki yansımalarını düşün-
müşlerdir. Hayırlı olsun diyorum"
şeklinde yorumladı. HDP ile görü-
şebileceklerini de belirten Baba-

can, "Biz,
dışlayıcı siya-
seti kırmak için
bu hareketi
başlattık. Suç
varsa bağımsız
yargı bakar.
Hamaset siya-
seti yapmaya-
cağız" diye
konuştu. 
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CHP'li Süheyl Kırkıcı'nın belediyeye yapılan araç hibelerini
gündeme getirmesi üzerine Volkan Yılmaz, “Öküz altında
buzağı arama fikrinden vazgeçin” tepkisini gösterdi

Ali Babacan

15 TEMMUZ GAZİSİ KONUŞTU

Vatanınız yoksa
hiçbir şey yok!

İBB'deki darbeci askerlere
karşı direnmek için Saraç-

hane Parkı'na gelerek omuzundan
vurulduğunda henüz 14 yaşında
olan Adviye Gül İsmailoğlu şimdi
doktor olmak istiyor. Annesi

Sevim İsmai-
loğlu kızının
vurulduğu
noktada, “Bir
anne olarak
düşünemiyor-
sun o anda
çünkü vatanı-
nız olmazsa
hiçbir şeyiniz
olmaz" diyor. 
I SAYFA 5
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Adviye G. İsmailoğlu

MİNİBÜSÇÜLER İSYAN ETTİ

SAYFA 4

Tanı ve hasta
sayısı artıyor

Oktay APAYDIN SAYFA 7

Ayasofya’nın anlamı
‘Büyük Kilise’

Oğuz Oktay YÜceSAN

ÖZEREN ADINA
ÖZÜR DİLEDİ!

İYİ Parti Genel Baş-
kanı Meral Akşener,

katıldığı bir TV kanalında Bi-
nali Yıldırım'a hakaret eden
İYİ Partili Levent Özeren
adına özür diledi. "İYİ Parti
Genel Başkanı olarak Semiha
hanımdan özür diliyorum"
diyen Akşener, "Semiha Ha-
nım’ın özne yapılmasından
çok üzgünüm. Ben kadın ko-
nusunda ilkeler üzerinden
davranırım. Semiha Hanımın
arkasında sonuna kadar du-
racağım. Siz
benim ah-
laksızım
onun
ahlaksızı
üzerin-
den yü-
rürseniz
olmaz. "
ifadelerini
kullandı. 
SAYFA 7

ç

OKUZ ALTINDA
BUZAGI ARAMA!

beNİm AKÇelİ İŞleRle İŞİm OlmAz
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KATlİAmDAN DeRS ÇIKARmADIlAR

VAAT VERMEYE GELMEDİM!
İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Pendik Göçbeyli

Köyü’nde düzenlenen “Hasat
Bayramı”na katıldı. "Bugün niye
buradayız" diyen İmamoğlu, "Size
vaatler vermek için değil, yaptıkla-
rımızı konuşmak için buradayız.

Gururla söylüyorum. Biz, bir do-
kunuş yaptık; siz, zaten üretiyor-
dunuz. Zamanımızı bazen boşa
geçiren işlerle uğraştık. Öyle se-
çimdi, bir daha seçimdi, oydu
buydu ama esas iş bu; üretmek"
diye konuştu. I SAYFA 9
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SIzleRI YAlNIz
bIRAKmAYAcAGIz

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdo-

ğan, Srebrenitsa soykırımına
ilişkin açıklamalarda bu-
lundu. "Soykırımın üzerinden
çeyrek asır geçse de acımız
hâlâ tazedir" diyen Erdoğan,
"Bizler şehitlerimizin hep ara-
mızda olduğuna, diri oldu-
ğuna inanıyorum. Hak ve
adalet arayışınızda sizleri asla

yalnız bırakmayacağız. Son
dönemde batılı ülkelerde ya-
şanan İslam karşıtı saldırılar
bu konuda teyakkuz halinde
olmamız gerektiğini gösteri-
yor. Onca katliama ve 
gözyaşına rağmen Avrupalı
siyasetçiler Srebrenitsa Kat-
liamı'ndan hiçbir ders çıkar-
madılar" ifadelerini kullandı.
I SAYFA 7
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “İstanbul'da 300 bin konutun acil bir şekilde
dönüştürülmesi hedefi koyduk. 2023 yılında tamamlamak istiyoruz. İstanbul'umuzda
39 ilçede 64 riskli alanda kentsel dönüşüm konutları yükseliyor” ifadelerini kullandı

300 BIN EV ICIN
ACIL DONUSUM

Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Murat Kurum, "Türkiye'nin belki de dünyanın en büyük kentsel dönüşüm rezerv alanlarından 
biri de Kanal İstanbul güzergahımız. Kanal İstanbul'un 3 etabının çevre düzenini onayladık. Bu proje doğal su kaynaklarımızın, vatan-
daşımızın ve İstanbul Boğazının korunduğu örnek bir medeniyet projesidir. Kanal İstanbul yüzyılın projesidir." ifadelerini kullandı.

KANAL İSTANBUL BİR MEDENİYET PROJESİDİR

İstanbul'da koronovirüs nede-
niyle minibüslerdeki kurallar

sabah ve akşam saatlerinde durak-
larda yoğunluğa neden oluyor.
Uzun süre minibüse binemeyen yol-
cular mağdur olduklarını ifade eder-
ken minibüs sürücüleri ise yedikleri
cezalardan yakınıyor. Firuzköy
Durak Başkanı Ahmet Yılmaz,
"Evet, bazı arkadaşlar çok yolcu alı-
yor ama bu yolcuları alan sadece
minibüsler değil. Otobüsler de alıyor
metrobüs de alıyor" dedi. I SAYFA 4
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Fazla yolcu sadece
minibüslerde mi!

AYASOFYA İÇİN ŞÜKÜR DUASI
Ayasofya kararının ardın-
dan AK Parti Gençlik Kol-

ları 81 ilde sabah namazı sonrası
şükür duası programı düzenledi.
İstanbul'da da camilerde sabah
namazının ardından şükür dua-
ları edildi. Ak Parti Yalova Millet-
vekili Ahmet Büyükgümüş,
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 
yayınlamış olduğu kararname ile
Ayasofya yeniden asıl cami statü-
süne geri dönmüş oldu. İnşallah
24 Temmuz'da Ayasofya ibadete
açılacak. Ve biz tarihimizin
önemli anlarından birini daha 
geride bırakacağız” dedi. I SAYFA 8
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İrfan DEMİR

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
(İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve
Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Baş-

kanı Prof. Dr. Server Serdaroğlu, yeni tip koronavi-
rüs salgınının (Covid-19) ardından kliniklerine saç
dökülmesi şikayetiyle gelen kişilerin sayısında
önemli bir artış olduğunu belirtti. Serdaroğlu, her
saç telinin doğal bir ömrü olduğunu, "mükemmel"
genetiğe sahip bir kişide bu sürenin 5-6 yıl olduğunu
kaydetti. Saç üretimi yapan kökün daha sonra istira-
hat fazına geçtiğini anlatan Serdaroğlu, bu sürecin 4
ay kadar devam ettiğini ve sonra tekrar saç üretimi-
nin başladığını ifade etti. Serdaroğlu, "Ne zaman ki
dökülen saç sayısı 100-120'nin üzerine çıkar, o
zaman bunu fark ederiz. Bazen ortalama 2 ay süren
bir dökülme yaşanabilir. Bu süreç 2 ayı geçmişse o
zaman bir doktora başvurmak gerekir" dedi. Besin-
sel eksiklik, ameliyat, ateşli hastalık, psikolojik stres,
hormonal dengesizlik, hızlı kilo verme, bazı ilaçlar ve
bazı iç organ hastalıklarının saç dökülmesi yapabile-
ceğini aktaran Serdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Son günlerde kliniklerimize saç dökülmesi şikaye-
tiyle başvuran kişilerin sayısında önemli bir artış var.
Bu sayının artmasında Covid-19'un etkisi olduğunu
düşünüyorum. Covid-19 döneminde görülen yüksek
ateş ve hastalığın tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar
saç dökülmelerini artırabiliyor. Ayrıca strese bağlı
erkek tipi saç dökülmesinde de şiddetlenme var. Pek
çok kişi uzun süre evlerinden dışarıya çıkamadı, ba-
zıları ekonomik sıkıntılar yaşadı, kimisi işten çıka-
rıldı. Yaşlı bireyler, gençler sosyal hayattan koptu. 
Bu süreçte saç dökülmelerine neden olabilecek bir
sürü stres kaynağı oluştu."

İstanbul Üniversitesi- Cer-
rahpaşa ve özel bir firma ta-
rafından yürütülen

üniversite-sanayi iş birliği sayesinde
"akıllı bez" geliştirildi. Bu bez sayesinde
bebeklerde idrar yolu enfeksiyonu olup
olmadığı tespit edilecek. Akıllı bez ça-
lışmaları Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Gün-
gör ve Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Balcı
Ekmekçi tarafından 3 yıl süren çalışma
sonucu ortaya çıktı. Bebeklerde idrar
yolu enfeksiyonunun tespitini sağlayan
akıllı bezin tanıtım toplantısı İstan-
bul'da bir otelde gerçekleşti. Toplantıya
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rek-
törü Prof. Dr. Nuri Aydın, Dekan Prof.
Dr. Sait Gönen, Cerrahpaşa Tıp Fakül-
tesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlu-
bay ve firma CEO'su Endüstri
Mühendisi Özcan Arkan katıldı.

Gerçek bir hikayeden doğdu

İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle yeğe-
ninin böbreğinde yüzde 80'inde işlev
kaybı meydana gelmesinin ardından
"akıllı bez" üretme fikrinin ortaya çıktı-
ğını belirten firma CEO'su Endüstri
Mühendisi Özcan Arkan tanıtım top-
lantısında konuştu. Arkan, "Hastane
sürecinde idrarın insan sağlığı hak-
kında fikir veren önemli bir materyal

olduğunu anladık. Çocuklar derdini
anlatamıyor. Biz 'bebek bezi üreticisi
olarak o idrarı analiz edip bu tip rahat-
sızlıkları bildirebilir miyiz?' sorularıyla
çalışmalarımız başladı" dedi. Ürün ça-
lışmalarında yer ala Tıbbi Biyokimya
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Özlem Balcı Ekmekçi, bir bilim kadını
ve anne olarak böyle bir ürün ortaya
çıktığı için çok mutlu olduğunu belirte-
rek, "Kendi adıma çok mutluyum. Ben
de bir anneyim. Bunun toplumsal bir
ihtiyaçtan yola çıkarak üretildiğinin al-
tını çizmek istiyorum. Bakteriyel kay-
naklı idrar yolu enfeksiyonunun ön
tanısını koymak anneler için çok büyük
bir işkence. Çünkü idrarı toplamak çok
zor. Bununla evde kendi doğal orta-
mında hali hazırda kullandığınız bebek
bezini kullanarak bir ön tarama yapı-
yorsunuz." dedi.

Yaşlılara müjde verdi

Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğre-
tim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Banu Gün-
gör de, "Yaklaşık bir yıl son kullanma
tarihi olan bir ürün. İçerisine yerleştiril-
miş olan iki tane solüsyon var. Bebek
bezinin en dış tabakasında mevcut
bunlar. Bakteriyel enfeksiyonlu bir id-
rarla temas ettiği zaman bebek bezinin
dış yüzeyinde pembe bir renk meydana
geliyor. Bu renk bebeğin bakteriyel kay-
naklı idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor

olduğuna işaret ediyor" diye konuştu.
Rektör Prof. Dr. Nuri Aydın da üniver-
site-sanayi iş birliğinin önemine deği-
nerek ilerleyen günlerde yaşlılar için de
yeni bir ürün çıkarılacağı müjdesini
verdi. Prof. Dr. Aydın, "Üniversite-sa-
nayi iş birliğinde daha çok ön plana
çıkmış fakülteler hep mühendislik fa-
külteleridir. Tıp fakülteleri çok ön plana
çıkmaz. Ancak bu ürün çok inovatif bir
ürün. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ge-
liştirmiş olduğu bir ürün raflarda yer
alacak” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde bağışıklığın artırılmasına yönelik beslenilmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar, pandemi döneminde özel-
likle yaz aylarında diyet yapılmaması gerektiğine dikkat çekti. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Yonca Sevim, “Ağır, zorlayıcı,
aç kalınan diyetlerden ve detoks adı altında sadece sıvılardan oluşan diyetlerden muhakkak uzak durulmalı” diye konuştu

Koronavirüs
saçları döktü

P andemi döneminde yapılan ağır
diyetler, bağışıklık sistemini olum-
suz etkileyerek risklere davetiye

çıkarıyor. Uzmanlar, kadınlarda 80 kilo ve
altı, erkeklerde 90 kilo ve altı, kronik ra-
hatsızlığı olmayanların diyet yapmaktan
mutlaka kaçınması gerektiği konusunda
uyarıyor. Zorlayıcı diyetlerin sadece bağı-
şıklık sistemini etkilemediğini söyleyen
Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Di-
yetetik Bölümü Öğr. Üyesi Dr. Yonca
Sevim, bu tür diyetlerin dolaşım sistemini
etkilediğini söyleyerek, önemli tavsiye-
lerde bulundu. Pandemi sürecinde yapı-
labilecek diyetlerin bireylere göre farklılık
gösterdiğini söyleyen Dr. Yonca Sevim,
ağır ve zorlayıcı, aç kalınan diyetlerden,
detoks adı altında sadece sıvılardan olu-
şan diyetlerden mutlaka uzak durulması
gerektiğinin altını çizdi. 

Doğru beslenmek yeterli

Sevim, “Pandemi sürecinde bir rahat-
lama yaşadığımız bu günlerde, COVİD-
19 riski halen devam etmektedir. Bu
sebeple eğer obeziteniz yoksa, 80 kilo ve
üstü değilseniz, herhangi bir kronik has-
talığınız yoksa diyet yapmaktan kaçın-
malı, yapmanız gereken ise daha fazla
kilo almanızı engelleyecek beslenme dav-
ranışlarınızı düzeltmek ve size uygun olan
fiziksel aktivitelerinizi artırmak olmalıdır”
dedi.

Riske davetiye çıkarıyor

Beslenme ve bağışıklık sisteminin birbi-
riyle yakından ilişkili olduğunu ifade eden
Yonca Sevim, şunları söyledi; “Sizi aç bı-
rakan, düşük enerjili, kaliteli proteinlerin
yetersiz yer aldığı, vitamin, mineral ve an-
tioksidanlardan düşük bir beslenme
planı, bağışıklık sisteminizi çok olumsuz
etkiler ve risklere davetiye çıkarmakla aynı
anlamı taşır. Üstelik bu tarz diyetler sa-

dece bağışıklık sisteminizi etkilemez, kısa
vadede dolaşım sistemi gibi diğer sistem-
leri de etkileyebilir, uzun vade de ise daha
çok yağlanmanıza yol açar.”

Acıktığınız saati belirleyin

Dr. Yonca Sevim, her bireyin ihtiyaç duy-
duğu kalori ve besin öğeleri miktarlarının
dolayısıyla tüketebilecekleri gıdaların mik-
tarının farklılık gösterdiğini belirtti. Sevim,
pandemi döneminde sağlıklı kilo vermekle
ilgili şu önerilerde bulundu; “Öncelikle

gününüzü planlayın, hangi saatlerde bes-
lenebilirsiniz? 3-3,5 saat aralıklar ile bes-
lenmeye odaklanın. Öğün atlarsak aslında
bedenimiz korunmaya geçer ve yağları
yakmanız zorlaşır. Yemeklerinizi bir gün
önceden ya da sabahtan hazırlamaya
özen gösterin. Çünkü öğün geciktiğinde
ya da yemek hazır olmadığı için beklemek
zorunda kalacak ve çok aç olacağınızdan
ne bulursanız saldırarak, fazla miktar-
larda yiyebilirsiniz. Güne ilk kahvaltı ile
başlayın. Her gün muhakkak bir yumurta

(alerjiniz yoksa), az yağlı peynirler, sınırlı
sayıda zeytin, illa ki tam tahılları tüketin. 

Tv karşısında yemek yemeyin

Sevim, “Yemeklerinizi yerken sadece
öğüne odaklanmalı, TV, dizi, sosyal
medya vb gibi duygularınızı yemekle ört-
üştürecek eylemlerden kaçınmalısınız, üs-
telik alışkanlık yapar. Ne zaman bir şey
izlerseniz yanında yemek ararsınız. Bu-
rada Mindfull – farkındalık tekniklerini
uygulayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Makat çevresinde görülen, şişmiş da-
marların oluşturduğu bu hastalık tıp di-
linde hemoroid, halk dilinde ise basur

olarak adlandırılır. Dünyadaki yetişkinlerin nere-
deyse yüzde yirmi beşinde görülen bu rahatsızlığı
çeşitli ilaçlarla olduğu kadar, doğal ve bitkisel çö-
zümlerle yok edilebilir mi?.  Her zaman belirti oluş-
turmayan hemoroidler ortaya çıktıklarında kişileri
çok rahatsız eder. Çoğu zaman ağrı ve kaşıntıyla
kendini gösteren hemoro, ilerleyen aşamalarda kişi-
lerin oturmasına dahi izin
vermeyecek şiddetli ağrı-
lara neden olur. Evde bit-
kisel çözümlerle de tedavi
edilebilecek hemoroid ağ-
rısının dayanılmayacak
kadar yüksek olması ya da
kanama görülmesi duru-
munda mutlaka uzman bir hekimden destek alın-
malıdır. Eğer hemoroidiniz varsa ağrılarınızı
hafifletmek için lif alımınızı artırmalısınız. Bu sayede
vücudunuzun atıklardan temizlemesine yardımcı
olabileceksiniz. Özellikle şeftali gibi sindirimi kolay-
laştıran meyveleri tüketerek kabız olma riskinizi en
aza indirebilir, hemoroide neden olan durumları or-
tadan kaldırabilirsiniz.

SADECE SIVIDAN
UZAK DURULMALI

Bebekler icin akıllı bez
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından üniversite-sanayi iş birliği ile geliştiri-
len bebek bezi sayesinde bebeklerde idrar yolu enfeksiyonları tespit edilebilecek

Birçok insan farklı sebeplerden dolayı ve
farklı yöntemlerle parmaklarını kütleti-
yor. Parmak kütletmek sağlıklı bir eylem
mi?, Eklemlere zarar verir mi? Ulaşılan
en önemli araştırma 2009 yılında Do-
nald Unger tarafından yapılan araş-
tırma oluyor. Nobel ödülüne layık
görülen araştırmaya göre; Unger 60 yıl
boyunca sol elinin parmaklarını günde
iki kez kütletirken sağ elinin parmakla-

rını hiç kütletmiyor.
Araştırmanın so-
nunda elde ettiği
sonuç ise her iki eli-
nin parmaklarında
da herhangi bir ra-
hatsızlığın bulunma-
ması yönünde oluyor. 1990 yılında
yapılan başka bir araştırmada ise, 45
yaş üzeri insanların elleri inceleniyor.

Araştırmanın sonucunda
bu insanların %84'ünün el-
lerinde şişliklerin olduğu or-
taya çıkıyor. Ayrıca, par-
maklarını kütleten insanla-
rın tutma ve kavrama yetile-
rinde azalmalar görüldüğü

tespit ediliyor. Ancak yine de bu eylemin
parmak eklemlerinde herhangi bir ha-
sara yol açtığı konusu kesinleşmiyor. 

Parmak kütletmek sağlığa zararlı mı?

Hemoroide ne iyi gelir?

Dr. Yonca Sevim, ağır ve
zorlayıcı, aç kalınan di-
yetlerden, detoks adı al-
tında sadece sıvılardan
oluşan diyetlerden mut-

laka uzak durulması 
gerektiğinin altını çizdi. 

Prof. Dr. Özlem Balcı
Ekmekçi, “Kendi adıma
çok mutluyum. Ben de
bir anneyim. Bunun

toplumsal bir ihtiyaçtan
yola çıkarak üretildiği-

nin altını çizmek 
istiyorum” dedi.



İ stanbul 3. Ağır Ceza Mahkeme-
si'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar 
Mustafa Ünver ve Murat Uslu geti-

rildi. Tuğba Anlak'ın kardeşi müşteki Üm-
müye Anlak, Harun Anlak ve avukatları 
ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanlığı avukatı duruşmada hazır bu-
lundu. Tutuklu sanık Murat Uslu kimlik 
sorgusunda, evli ve üç çocuklu olduğunu 
ve kuruyemişçilik yaptığını belirtti. Sanık 
Uslu savunmasında, "Ölen Tuğba bera-
ber olduğum kadındır. Birlikte elektrik 
aboneliği yaptırmak için kuruma gittik. 
Bir aksaklık sebebiyle elektrik aboneliği 
yaptıramadık. Ertesi gün yaptırabileceği-
mizi söyledim. Eşim ile köye gideceğimiz 
için eve gideceğimi söyledim. Tuğba 
eşimle köye gideceğimi bilmesine rağmen 
'hep böyle yapıyorsun, adam değilsin' di-
yerek benimle tartışmaya başladı. Sakin-
leşmesi için araçta bekledim. 40 dakika 
bekledikten sonra kendisini aradım. Tele-
fonda, 'sana verdiğim silahı da al gel' diye 
söyledi. Tuğba evden taşınacağı için 2-3 
gün önce muhafaza etmek için bana ver-
mişti. Silahı geri istemesinin sebebi kendi-
sine ait olan silahın yeni taşınacağı evde 
kendisinde durmasıdır. Sanık Mustafa 
benim silahla eve gittiğimi görünce ar-
kamdan eve gelmiş. Zili çaldım kapı açıl-
mayınca elektriğin olmadığı aklıma geldi. 
Zilin bu nedenle çalışmadığını düşünüp 
camdan eve girdim. Gittiğimde Tuğba 
'bana sahip çıkmıyorsun' diye ağladığını 
gördüm. Bu tartışma üzerine Tuğba, 
Mustafa'nın çocuğu parka götürmesini 
istedi. Sanık Mustafa çocukla parka gitti. 
Ben Tuğbayı teselli etmeye çalıştım. Elimi 
yanağına koydum. Tabancayı yere koya-
cağım sırada anlamadığım bir şekilde 
Tuğba müdahalede bulundu. O esnada 
silah patladı. Silahın her an ateş edecek 
vaziyette nasıl bulunduğunu bilmiyorum" 
dedi. 

Camı iteleyip içeri girdi 

Sanık Mustafa Ünver ise ölen Tuğba'nın 
yakın ahbabı olduğunu belirterek sanık 
Murat Uslu'nun "Olay günü Tuğba ve 
Murat, Tuğba'nın ev taşımasından dolayı 
yeni evin temizlenmesi ve eşyaların top-
lanması benden yardım istediler. Elektik 
aboneliği yaptırmak için gitmişler, gittik-
leri yerde tartışmışlardı. Murat aracın ka-
putunu açarak bir şey aldı eve doğru 
geliyordu. Murat arabayı çalışır vaziyete 

bıraktığı için önce arabayı otoparka 
aldım. Murat'ın, Tuğba'nın kapısını çalıp 
çalmadığını hatırlamıyorum. Hatırladı-
ğım kadarı ile doğrudan kalkıp camı itele-
yip camdan içeri girdi. Murat'ın bu 
şekilde eve girmiş olması sebebiyle ben de 
oraya yöneldim. O aşamada ben eve gir-
medim" dedi. 

Kızını gezdirmemi istedi 

Sanık Ünver, "Tuğba biz Murat'la konu-
şacağız diyerek kızını alıp gezdirmemi is-

tedi. Murat camdan çocuğu uzattı. Ge-
riye dönüp 5-6 adım atmışken silah sesi 
geldi. Geriye döndüğümde Murat'ı cam-
dan çıkarken gördüm. Murat'ın tam o 
anda ne dediğini şu an hatırlamıyorum 
ancak feryat halinde 'ne yaptım, vurdum' 
gibi sözler söylediğini hatırlıyorum. Ola-
yın ne olduğunu tam olarak anlayamadı-
ğım için ben de pencereden girdim. 
Tuğba'nın yaralı olduğunu ölmediğini 
fark ettim. Ambulans çağırmak istedim 
ancak telefonumun arabada olduğunu 

hatırladım. Arka koltuktaki telefonumu 
alacağım sırada Murat bir anda gaza ba-
sınca araçtan inemedim" diye konuştu. 
Tutuksuz sanık Pelin Altun da "Suça konu 
silah Mehmet T. isimli beraber olduğum 
kişiye aittir. Bir silah olduğunu biliyor-
dum ancak silahın bizim evde olduğunu 
bilmiyordum. Tuğba arkadaşımdı. Gelip 
evimde kalırdı. Silahı alıp almadığını bil-
miyorum almışsa evimde kaldığı sırada 
almıştı" şeklinde konuştu. 

Sanığa 'katil' diye bağırdı 

Maktül Tuğba Anlak'ın ablası Ümmüye 
Anlak ise "Kardeşimi 4-5 defa yüzünde 
morluklarla gördüm. Murat isimli birinin 
kendisini, ailesi ve çocuğuyla tehdit ettiğini 
söylüyordu" dedi. Ümmüye Anlak ifade 
verdiği esnada ağlayarak sanığa 'katil' diye 
bağırdı. Mahkeme başkanı bunun üzerine 
müşteki Anlak'ı duruşma salonundan çı-
kardı. Duruşmada olaya ilişkin tanık ola-
rak dinlenecek olan maktul Tuğba 
Anlak'ın 7 yaşındaki kızı A.K., mahkeme 
başkanının, "Korkuyor musun?" soru-
suna, "Korkuyorum. Annemi öldüren 
adam burada" diye cevap verdi. Bunun 
üzerine mahkeme başkanı çocuğun du-
ruşma salonundan çıkarılmasına ve ifade-
nin sonra alınmasına karar verdi.

PAZAR 12 TEMMUZ 2020

GÜNCEL 3

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden  
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara 
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan 
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

EYÜPSULTAN Göktürk Cadde-
si'nde bulunan binada henüz bilin-
meyen nedenle yangın çıktı. 

Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören vatan-
daşlar paniğe kapılarak sokağa çıktı. İhbar 
edilmesi üzerine olay yerine Eyüpsultan ve 
çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk 
edildi. Çatıdan metrelerce yükselen alevlere 
müdahale eden ekipler bir süre sonra kontrol 
altına alarak tamamen söndürdü. Polis ve 
zabıta ekipleri de sokakta güvenlik önlemi 
alırken yangının ardından bina çatısında 
büyük çapta hasar meydana geldi. Tamamen 
yanan çatı havadan görüntülendi. DHA 

Binanın çatısı  
alev alev yandı

Burnu bile kanamadı
Fatih'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada sürücü, takla atan otomobilinden burnu bile kanamadan çıktı

Maltepe'de gece saatlerinde bir 
büfeye giren hırsız, kendine porta-
kal suyu sıkıp içti. Hırsız o anları 
güvenlik kameralarına yansıdı

ANNEMI OLDUREN 
ADAM BURADA! 

Arnavutköy’de yeni taşınacağı evde temizlik yaptığı sırada erkek arkadaşı tarafından başından vurulan ve kaldırıldığı hastanede  
hayatını kaybeden Tuğba Anlak'ın öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına başlandı. Tuğba Anlak’ın 7 yaşındaki 

kızı A.K., mahkeme başkanının, “Korkuyor musun?” sorusuna, “Korkuyorum. Annemi öldüren adam burada” diye cevap verdi

OLAY, 20 Haziran Cumartesi günü 
saat 02.00 sıralarında Maltepe Kü-
çükyalı Mahallesi'nde meydana 

geldi. Edinilen bilgiye göre, büfe olarak işlet-
tiği dükkanına gelen Engin Şahin (30), ma-
sanın ve yazar kasa bölümünün dağınık 
olduğunu ve kasadaki 50 liralık bozuk para 
ve 2 adet kredi kartının olmadığını gördü. 
Bunun üzerine Şahin, güvenlik kamera gö-
rüntülerini inceledi.  

Kasayı karıştırdı 

Güvenlik kamerası görüntülerinde bir süre 
dükkanın önünde bekleyen hırsızın daha 
sonra kapıyı aralayarak içeriye girdiği görü-
lüyor. Dükkanın içindeki güvenlik kamerala-
rında ise masayı, çekmeceleri ve kasayı 
karıştırdığını görülüyor. Hırsız daha sonra 
tezgah bölümüne giderek meyve sıkacağının 
başına geçerek portakal suyu sıkıyor. Kame-
ralarda hazırladığı portakal suyunu bardağa 
doldurarak içen hırsız ardından büfeden ay-
rılıyor. Olayın ardından kamera kayıtlarını 
alan Şahin, Küçükyalı Şehit Mehmet Emin 
Aydın Polis Merkezi Amirliğine giderek şika-
yette bulundu. Güvenlik kamera görüntüle-
rini incelemeye alan polis, hırsızı yakalamak 
için çalışma başlattı. DHA 

Rahatlığa bak!

TUZLA İçmeler Marmaray dura-
ğında bir kişi trenin yanaştığı sı-
rada bir kişi henüz bilinmeyen bir 

sebeple raylara düştü. Olay, İçmeler Marma-
ray durağında saat 17.30 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre, Halkalı-Gebze 
seferini yapan tren durağa yanaştığı sırada 
bir kişi henüz bilinmeyen 
bir nedenle raylara düştü. 
Olayı görenler durumu it-
faiye, polis ve sağlık ekip-
leri haber verdi. Polis 
ekipleri istasyon çevre-
sinde güvenlik önlemi 
alırken, sağlık ve itfaiye 
ekiplerinin kurtarma ça-
lışmaları başlattı. DHA 

Raylara düştü

KAZA, saat 16.30 sıralarında 
Atatürk Bulvarı Yenikapı istika-
metinde meydana geldi. Şahin 

Kaya'nın kontrolündeki 81 AAY 725 pla-
kalı otomobil, Halit Işık'ın kontrolündeki 
34 CTY 960 plakalı otomobile yandan 
çarptı. Şahin Kaya'nın kontrolünden çıkan 
otomobil çarpmanın şiddetiyle takla attı. 
Otomobil yaklaşık 20 metre sürüklendik-
ten sonra durabildi. Takla atan otomobilin 
sürücüsü Kaya, aracından yara almadan 
çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 
kazaya karışanların durumunun iyi oldu-
ğunu belirledi. Kaza sebebiyle trafik yo-
ğunluğu yaşandı. 

Nasıl oldu bilmiyorum 

Takla atan otomobilin sürücüsü Şahin 
Kaya, "Ben üstten iniyordum. Bu arkadaş 
da yan yoldan çıktı büyük ihtimalle. O 
araçta bir hasar yok ama bizim nasıl takla 
attı bilmiyorum. Bir anda oldu anlayama-
dım. Hızlı değildim yanlış hatırlamıyorsam 
vites üçteydi" diye konuştu. DHA 

TUTUKSUZ sanık Pelin Altun'un hakkın-
daki adli kontrol tedbirinin kaldırılma-
sına karar veren mahkeme, tutuklu 
sanıkların tutukluluk halinin devamına 
hükmetti. Maktulün kızı tanık A.K.'nın 
mahkeme heyetince başka kimse bulun-
madan 18 Eylül tarihinde dinlenmesine 
karar veren mahkeme heyeti, duruş-
mayı 6 Kasım'a erteledi. Duruşma çıkı-
şında Tuğba Anlak'ın ailesi, Önce 
Çocuklar ve Kadınlar Derneği üyeleri ve 
Anlak'ın çocuğunun bakımını üstlenen iş 

insanı Erdoğan Uludağ'ın avukatı basın 
açıklaması yaptı. Açıklamada, davanın 
takipçisi olacaklarını belirttiler. İddiana-
mede, sanık Murat Uslu'nun "Kasten öl-
dürme" suçundan müebbet hapsi 
istenirken; "Hakaret" ve "Tehdit" suçla-
rından 9 aydan 4 yıla kadar hapisle ce-
zalandırılması talep edildi. İddianamede 
diğer sanıklar Mustafa Ünver ve Pelin 
Altun'un ise "Kasten öldürmeye iştirak" 
suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar ha-
pisle cezalandırılması istendİ. DHA 

TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ 

Şahin Kaya'nın kontrolündeki 81 AAY 725 
plakalı otomobil, Halit Işık'ın kontrolündeki 
34 CTY 960 plakalı otomobile yandan çarptı

SANCAKTEPE’DE sahte par-
füm satışı yapıldığı belirlenen 
bir işyerine düzenlenen operas-

yonda bine yakın şişe parfüm ve parfüm 
yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi. 
Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi'ndeki 
bir işyerinde sahte parfüm satışı yapıldığı 
bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete 
geçti. İşyerini teknik ve fiziki takibe alan 
polis ekipleri çarşamba günü saat 15.00 
sıralarında operasyon düzenledi. İşye-
rinde yapılan aramalarda 966 parfüm, 
bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton 
parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ve 
500 parfüm kâğıdı ele geçirildi. Adnan Ö. 
(68) isimli bir şüpheli gözaltına alındı. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli-
yeye sevk edilen şüpheli adli makamlarca 
serbest bırakıldı. DHA 

Sahte parfüm operasyonu
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H AZİRAN başında başlatılan "Anor-
mal" normalleşme sancılarını çek-
meye devam ediyoruz. Bilim

insanları uyarmaya sürdürürken bunu yurt-
taşlarımızın ise pek ciddiye aldıkları görül-
müyor. Elbette bu çarpıklık Corona virüsün
beklentinin aksine tanı ve hasta sayısı olarak
yükselmesine de engel olmuyor. Şöyle bir ör-
nekleme yaparsak 1 Temmuz günü vaka sa-
yısı 201.098, entübe ve yoğun bakım hasta
sayısı 1397, toplam vefat eden sayısı 5150
idi. 10 Temmuz itibarıyla ise vaka sayısı
210.965, entübe ve yoğun bakım hasta sa-
yısı 1584, toplam vefat eden sayısı ise 5323
olmuş. Bu ne demek peki ? Corona virüs
azaldı. geçti, teğet geçti gidiyor,normale dö-
nüyoruz derken rakamlar ve olgular bunun
tam aksini söylüyor. Gerçeklerin üzeri yalan-
lara örtülmüyor.

Geçtiğimiz günlerde Türk Tabipleri Birliği
(TTB) COVID-19 İzleme Kurulu’nun hazır-
ladığı COVID-19 Pandemisi 4. Ay Değerlen-
dirme Raporu da açıklandı. Türk Tabipler
Birliği tarafından hazırlanan raporda
"Bugün geride 4 ay, 120 gün bıraktık. 1 va-
kadan 2 yüz binlere, 1 kayıptan 5 binlere
geldik, geçtik. Sağlık çalışanlarının COVID-
19’la enfekte olma durumlarının yüksek risk
kapsamında olduğu biliniyor. COVID-19 ta-
nısı alan sağlık çalışanlarının sayısı ve ilgili
diğer veriler 2 ayı aşan bir süredir, tüm ısra-
rımıza rağmen Sağlık Bakanlığı tarafından
paylaşılmıyor." denildi.Sağlık çalışanları, sal-
gının en başından beri büyük bir belirsizlik
ve kaygı içinde olduğu vurgulanan raporda
dünyadaki verilere bakıldığında, 2 milyon
135 bin 190 kişiyi kapsayan internet tabanlı
başka bir prospektif araştırmada, sağlık ça-
lışanlarının COVID-19 testinin pozitif olma
olasılığının normal topluma göre 12 kat
fazla bulunduğu kaydedildi.

"Tanı ve hasta sayısı artıyor"

Sağlık Bakanlığı 1 Temmuz 2020’de Tür-
kiye’de ilk hastanın resmen tanı almasından
112 gün sonra, COVID-19 olgularına ilişkin
‘COVID-19 Türkiye Durum Raporu’nu
Türkçe ve İngilizce olarak yayınladı. Türk
Tabipleri Birliği söz konusu raporda yer alan

veriler günlük sayılar bakımından analiz
edildiğinde; son 7 ve 14 günde, 28 günlük
ortalamaya kıyasla günlük ortalama tanı
alan hasta ve hastaneye yatış sayısının art-
tığı, buna karşılık hastaneden taburcu olan
ve iyileşen hasta sayısının azaldığının görül-
düğünü; bu bağlamda son 7 ve 14 günde
saptanan bu daha olumsuz durumun, salgı-
nın ülkemizde geldiği aşamada kontrole
alınmasının aksine daha sıkıntılı bir sürece
evrildiği gerçeğine işaret ettiğini kamuoyuna
açıklamıştı.

"Test sayısı hala 50 binin altında"

Rapor’da Türkiye'deki ilk COVID-19 va-
kasının görüldüğü 11 Mart 2020 tarihinden
itibaren toplam 3 milyon 297 bin 509 test
yapıldığı açıklanmıştır. Ancak test yapılan
kişi sayısı ile test yapılan kişilerin özellikleri
(Hasta, temaslı, tarama amaçlı vb.) halen
belirsizdir. 1-28 Haziran tarihleri arasındaki
test sayısı 1.253.088’dir ve gün başına orta-
lama 44.753 test düşmektedir.Günlük orta-
lama test sayısı halen 50 binin altındadır.
Pandeminin başlangıcından 1 Haziran’a
kadar olan dönemde ise günlük ortalama
test sayısı 25 binin altındadır. Rapora göre,
Türkiye'de toplam 198.284 laboratuvar
onaylı COVID-19 vakasının %53,2’si
(105.416 hasta) hastaneye yatırılarak te-
davi edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölgesinde bu oran 26,7’dir. Ülkemizde has-
taneye yatırılarak tedavi edilen COVID-19
hasta oranı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa
Bölgesi ortalamasından daha yüksektir.

"Bölgeler arası fark açıklanmalı"

Raporda gerek hastanede yatırılan ge-
rekse de eve gönderilen hastalara ilişkin ay-
rıntılı bilgi bulunmamaktadır. Kimlerin
hastanede yatırılmasına gerek duyulmadığı,
tedavi amacıyla hangi ilaçların verildiği,
ilaçların yan etkileri, hastaların nasıl kontrol
edildikleri, evde tedavi edilenlerin izolasyo-
nunun nasıl sağlandığı, temaslı muayeneleri-
nin sonuçlarının ne olduğu gibi bilgilerin
açıklanması uygun olacaktır.Rapor’da açık-
lanan olguların coğrafi dağılımına göre, son
7 gün içindeki COVID-19 insidansı
(100.000 nüfusta) en yüksek Güneydoğu
Anadolu bölgesindedir (24,7), bölgeyi İstan-
bul (19,2) izlemektedir .Hastalığın Güney-
doğu Anadolu bölgesinde son 7 gündeki
görülme sıklığı, Sağlık Bakanı tarafından

ülkemizin Wuhan’ı olarak nitelendirilen İs-
tanbul’u geride bırakmıştır. Rapor’da ayrın-
tılar yer almadığı için hastalığın görülme
sıklığında bölgeler arasında gözlenen farklı-
lığın nedenleri hakkında bilgi edinilememiş-
tir.

"Ölüm hızının farkı incelenmeli"

Rapor’da, ülkemizde bildirilen vakaların
yüzde 48'i kadın, yüzde 52'si erkek olarak
açıklanmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Av-
rupa Bölgesinde ise olguların yüzde 46’sını
erkekler oluşturmaktadır. Ülkemizde olgula-
rın 14.388'i 15 yaş ve altı çocuklar (yüzde
7,3), 27.199'u ise 15-24 yaş arasındaki
(yüzde 13,7) çocuklar ve gençlerdir. Dünya
Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesinde 15 yaşın
altındaki olguların oranı yüzde 1, 15-24 yaş
grubunda ise yüzde 5’tir. Ülkemizde olgula-
rın yaş ve cinsiyet dağılımı Dünya Sağlık Ör-
gütü Avrupa Bölgesinden farklıdır. Bu
farklılığın nedenleri incelenmelidir. Doğru-
lanmış olgular içerisinde en düşük ölüm hızı
%0,03 ile 15-24 yaş grubunda gerçekleşir-
ken, en yüksek ölüm hızı yüzde 26,94 ile 80
yaş ve üzeri gruba aittir. İki yaşın altındaki
olguların ölüm hızının (yüzde 0,28) 2-24 yaş
grubundakilerden daha yüksek olması dikkat
çekicidir.

"Ayrıntılı verilere gerek var"

Şimdiye kadar 15 yaş ve altı çocuklarda
COVID-19 nedeniyle 10 ölüm bildirilmiştir.
Ölenlerin yüzde 6,9’u (352 kişi) 50 yaşın al-
tındadır. COVID-19 nedeniyle vefat eden
5.097 kişiden 3.183'ü (yüzde 62) erkek,
1.914'ü (yüzde 38) kadındır. Dünya Sağlık
Örgütü Avrupa Bölgesinde ölenlerin yüzde
56,8’i erkek ve ortanca yaş 82’dir. Ülke-
mizde COVID-19 pandemisinin epidemiyolo-
jik özelliklerini tartışabilmek ve alınan
önlemlerin etkinliğini değerlendirebilmek
için ayrıntılı verilere gereksinim duyulmak-
tadır.

Tek vaka salgın değildir!

TTB Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman,

4 ay sonra “tek bir vaka salgın değildir”le
başlayan sürecin hem bilimsel kavrayış hem
de yönetsel hazırlık olarak -ne yazık ki-
zayıf kaldığının daha net görüldüğünü söy-
ledi. TTB şunları sıraladı."-Salgının birinci
dalgası halen sürmektedir ve sonbaharda
ortaya çıkacak İnfluenza (grip) salgının et-
kisiyle birlikte düşünülmelidir. İnfluenza
aşıları şimdiden hazırlanmalı ve başta risk
grupları olmak üzere ücretsiz yapılması
sağlanmalıdır.-Sağlık çalışanlarının İnflu-
enza ve COVID-19 ayrımını tereddüte düş-
meden yapabilmeleri için tanı testlerinin
artırılması ve ücretsiz olarak temin edil-
mesi sağlanmalıdır.-Kişisel koruyucu ekip-
manların (KKE) kalitesi ve niteliği
artırılmalı, sağlık çalışanlarına standart-
lara uygun, yeterli KKE sağlanmalı, risk
gruplarının maskeye ücretsiz erişmesi sağ-
lanmalıdır.-Okulların açılması için radikal
önlemlere ihtiyaç bulunmaktadır ancak
okulların açılacağının duyurulacağı tarihe
kadar bunun yapılması mümkün değildir.
Konu epidemiyolojik veriler doğrultusunda
eğitim emekçileriyle birlikte değerlendiril-
melidir. -Dünya Sağlık Örgütü’nün Tür-
kiye’ye gönderdiğini duyurduğu ekipmanın
nerelere dağıtıldığı açıklanmalıdır."

"Bana bir şey olmaz"

Öte yandan Bilim Kurulu üyesi
Prof.Dr.Tevfik Özlü'de 1 Haziran normal-
leşme öncesinde günlük vaka sayısının binin
altına indirilmişken, normalleşmeyle bir-
likte vaka sayıları tekrar artmaya başladı-
ğına vurgu yaptı. Özlü’de son 1-1.5 aylık
süreçte yeni vaka sayısında istenilen düşü-
şün gerçekleşmediğini ifade etti.Türkiye'de
kontrol edilemeyen yönetilemeyen bir risk
var. Özellikle gençlerde daha fazla olmak
üzere "bana bir şey olmaz" felsefesine dayalı
bir davranış biçimi var. Oysa herkese bir
şey oluyor. Çünkü bu virüs herkese bulaşa-
biliyor ve herkesi öldürebiliyor Ülke gene-
linde Covid-19’a yakalanma yaşını günden
güne düşüyor. Prof.Dr. Özlü "Türkiye’deki
vakalara baktığımız zaman hastaların yaş
ortalamasının daha genç yaşlara doğru çe-
kildiğini görüyoruz.İlginç olan ise hasta-
neye yatan hastaların da yaş ortalaması
düşüyor. Gençlerde daha ağır vakalar gö-
rülmeye başlandı.Gençler daha çok hasta-
lanmaya başladı ama yaşlılar daha fazla
hayatlarını kaybediyor. Çünkü, gençlerin

bulaştırdığı yaşlılar maalesef gençler kadar
buna dirençli değil" dedi.

Yalancı özgüven öldürüyor

Corona virüs açıkçası herkese bulaşabili-
yorç. Kimse güvende değil. Bu virüs insan
seçmiyor. Hiç kimse yalancı öz güven sahibi
olmasın. Bu virüsten korunmak için yap-
mamız gereken şey son derece basit.Diğer
kişiyle aramızdaki 1.5 metrelik mesafeyi
korursak, her ikimizde karşılıklı maske ta-
karsak, her hangi birimizde virüs olsa bile
bu virüs bize bulaşmıyor.Karşımızdaki her-
kesin ve kendimizin virüs taşıyıcısı olabile-
ceğini varsayacağız. Maskemizi usulüne
uygun takacağız hem de mesafeyi koruya-
cağız.Bu tedbirlere uyarsak yüzde 100
yakın koruyuculuk elde ediyoruz. Yani virüs
karşısında çaresiz değiliz. Ama bu tavsiye-
lerimizi ulaştıramadığımız bir kitle var.

Duyarsızlık öldürecek

Duyarsız, bana bir şey olmaz diyen, aldı-
rış etmeyen, bu konuda rahat davranan bir
kitle var. Bu kitlenin dikkatsizliği tedbirsiz-
liği yüzünden bundan etkileniyoruz ve bu
süreç uzuyor. Ülke olarak zaman kaybedi-
yoruz. Vaka sayılarını tekrardan binin al-
tına düşebileceğini anlatan  Prof .Özlü,
“Bugün Türkiye’de nüfusun tamamı maske-
sini usulüne göre taksa ve mesafeye dikkat
etse, 15-20 günde bu virüs tamamen orta-
dan kalkabilir. Vaka sayılarımız sıfırlanabi-
lir. Bu mümkün. Ama var olan bir çareyi
kullanamıyoruz” diye konuştu.

Nişana düğüne dikkat

Genel toplumsal törenler var.
Sünnet,nişan, düğün nikah,asker uğurlama
gibi törenlerde bir kişi pozitif olsa yüzlerce
kişiye bulaşıyor. Virüs tedbirsizliği atlamı-
yor. En ufak bir fırsat eline geçtiğinde
hemen onu değerlendiriyor. Son günlerde
aile içi bulaşlar çok fazla. Maalesef insan-
lar akrabalarıyla bir araya geliyorlar. Ye-
mekler yeniliyor, çay kahve içiliyor, sohbet
ediliyor. O günler eskide kaldı. Artık bun-
ları yapamayız. Böyle ortamlarda maske
takılamıyor. Mesafe korunamıyor. Dolasıyla
virüs bulaşıyor. Ziyaret edeceksek bile,
maskelerimizi takacağız, mesafeyi koruya-
cağız. El öpmek, sarılmak, kucaklaşmak
yok. Birlikte yemek, içmek, davet yok. 
Bunlar bitti. 

Tanı ve hasta
sayısı artıyor

Silivri Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. oturumu, Belediye Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirildi. Gündemin 40. maddesinde yer alan 2019 Yılı Faaliyet Raporu oy çokluğu
ile kabul edildi. Belediye Başkanı Yılmaz, "Kimselere değil herkese hizmet ettik" diye konuştu

HIZMETTE ASLA
AYRIM YAPMADIK
S ilivri Belediye Meclisi’nin Temmuz

ayı toplantısı 2. birleşiminin 1. otu-
rumu, Silivri Belediye Başkanı Vol-

kan Yılmaz’ın başkanlığında belediye
meclis salonunda gerçekleştirildi. Meclis
gündeminin 40. maddesinde yer alan 2019
yılı faaliyet raporu görüşmelerine geçildi-
ğinde, Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
oturum yönetme görevini meclis başkan-
vekili Filiz Güler’e devretti. Başkan Yılmaz
ve siyasi parti grup başkanvekillerinin ko-
nuşmalarından sonra oylamaya sunulan
Silivri Belediyesi 2019 yılı faaliyet raporu,
CHP grubunun ret oyuna karşılık MHP ve
AK Parti gruplarının oy çokluğuyla kabul
edildi.

Sorumluluğumuzu biliyoruz

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
2019 yılı faaliyet raporu ile ilgili meclis kür-
süsünden önemli mesajlar verdi. Faaliyet
raporu kitapçığının günler öncesinden
meclis üyelerine dağıtıldığını hatırlatan
Başkan Yılmaz, özellikle yönetim anlayı-
şından bahsetti ve "Kimselere değil herkese
hizmet ettik" dediği açıklamalarında şu ifa-
deleri kullandı: "Normalde her yıl Nisan
ayı meclisi gündeminde yer alan yıllık faali-
yet raporlarının görüşülmesi, bu yıl yaşanı-
lan koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle
3 ay gecikmeli olarak Temmuz ayı meclisi-
mizin gündeminde yer almış bulunmakta-
dır. Görüşülecek olan Silivri Belediyesinin
bu faaliyet raporu, 1 Ocak 2019 – 31 Ara-
lık 2019 tarihlerini kapsamaktadır. Malu-
munuz olduğu üzere, 2019 yılının yarısı
ilçemiz ve İstanbul için seçimlerle geçmiş-
tir. Belediye Başkan ve yönetiminin değişe-
rek yenilendiği yılların faaliyet raporları,
esasında ağırlıklı olarak önceki yönetimle-
rin renk ve şekil verdiği iş ve işlemleri kap-
sar. Önceki yönetimlerin stratejik hedefleri
doğrultusunda seçim öncesindeki yılda ha-
zırlanan yıllık plan ve bütçeler, seçim son-
rasında yeni gelen yönetimlerce
uygulanmak zorundadır. Seçimler öncesi
hedeflerimizi, iddia ve ideallerimizi paylaş-
tığımız halkımızın tercihleri ile geldiğimiz
Belediye Başkanlığı görevimizde, görevi

devraldığımız andan itibaren Yaradan’a ve
halkımıza olan sorumluluğumuza müdrik
olarak, inançla, azimle ve kararlılıkla hiz-
met sunmanın gayreti içerisindeyiz.”

Silivri’de önce insan dedik

Konuşasında, hiç kimseyi etnik kimliği
veya inançlarından dolayı ayırmadıklarına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, şöyle devam
etti: “Görev sürem boyunca sadık kalaca-
ğım ve 2019 yılının 9 aylık bölümü ile
içinde bulunduğumuz 2020 yılının ilk yarı-
sındaki faaliyetlerimize şekil veren yönetim
anlayışımızla ilgili bir iki noktayı paylaş-
mak istiyorum. ‘Mutlu Çocuk, Mutlu Aile,
Mutlu İnsan, Mutlu Silivri’ diyerek Siliv-
ri’yi marka kent yapma hedefimizi ortaya
koyarken; Yaratılanı severiz Yaradan’dan
ötürü dedik. Hiçbir kimseyi etnik kimliği ve
inançlarına göre ayırmadık. Halka hizmet
Hakk’a hizmettir dedik. Kimselere değil
herkese hizmet ettik. Komşusu açken tok
yatan bizden değildir dedik. Yoksul ve kim-
sesizlere sosyal yardımları artırarak yaptık.
Emanete sahip çıkmak imanın gereğidir
dedik. Bize emanet edilen her kuruşu layıkı
ile harcadık, israf etmedik. Üretim refahın
kaynağı, huzurun dayanağıdır dedik. Atıl
bırakılmış yerleri ektik, ürettiklerimizi çiftçi-
lerimizle paylaştık. Ortak akıl, istişare ve
bilim, gerçeğin ışığıdır dedik. Yapacakları-
mızı bilenlere sorduk, bilimin gerçeğinden

sapmadık. Silivri çarşı meydanı ve sahilden
ibaret değildir dedik; köylerimizi unutma-
dık ve Silivri’de önce insan dedik. ‘Kapımız
da gönlümüz de her daim açık’ diyerek be-
lediyenin bütün kapılarını açtık. Her yere
ayırım gözetmeksizin gittik. Geçmişin
eksik, yetersiz ve hatalı olanlarının yerine
daha iyisini koymaya çalışarak eleştirdik,
haksız suçlamalarda bulunmadık.”

İki ayrı değerlendirici var

“Bizim için önemli olan çalışma arkadaş-
larımız ile birlikte yaptığımız her işten alnı-
mızın akıyla çıkmaktır” diyerek
konuşmasına devam eden Başkan Yılmaz,
“İyinin düşmanı daha iyi, güzelin düşmanı
daha güzel diye kullanılan bir deyim vardır.
Seçimler öncesinde yapacaklarımızı vaat
ederken, şimdi de faaliyetlerimizi gerçek-
leştirirken bu anlayışa hep dikkat eder
olduk. Bunu da, ‘Kim ki bir çakıl taşı kadar
da olsa Silivri için güzel bir hizmet yapmış-
tır, Allah ondan razı olsun’ diyerek her fır-
satta dile getirmekten de çekinmemişizdir.
Benim de inandığım ve kabul ettiğim ‘Dev-
lette ve kamu hizmetlerinde devamlılık
esastır.’ ilkesi, sahip çıkılması ve uyulması
gereken temel bir anlayışı ifade eder. Gö-
reve başladığımızda, yeri geldiğinde ‘Silivri
Belediyesinde devr-i sabık yaratma’ gibi bir
arayışta olmayacağımızı, belediye kadro-

sunda çalıştıracaklarımızda arayacağımız
şartın, parti tercihleri değil; Liyakat- Ehli-
yet ve Gayretleri olacağını ifade ettik. Buna
uyduk, uymaya da devam edeceğiz. Ancak
bu kabullerimizin, yanlış ve hataların
devam ettirileceği manasında da anlaşıl-
maması gerektiğinin bilinmesini isterim.
Belediye yönetimlerinin iş ve işlemlerinin
iki ayrı değerlendiricisi vardır. Birisi, mecl-
islerin de içerisinde yer aldığı Sayıştay ve
Mahkemeler gibi çeşitli denetim organları-
dır. Diğeri ise seçmen, yani halk ve kamu
vicdanıdır. Önceki dönemlerde yapılan-
larla ilgili her iki denetim mekanizmasının
verdiği ya da vereceği kararların ne olduğu
ya da ne olacağından ziyade, benim için
önemli olan çalışma arkadaşlarımla bir-
likte yapacağımız her iş ve işlemden alnı-
mızın akı ile çıkmaktır" dedi. 

Ayakta yolcu tartışması
İstanbul'da koronovirüs nedeniyle
minibüslerdeki kurallar sabah ve akşam saat-
lerinde duraklarda yoğunluğa neden oluyor.
Uzun süre minibüse binemeyen yolcular
mağdur olduklarını ifade ederken minibüs
sürücüleri ise yedikleri cezalardan yakınıyor.

İçİşlerİ Bakanlığı genelgesine göre koro-
navirüs tedbirleri kapsamında minibüs, dol-
muş, halk otobüsü ve belediye otobüsleri

gibi kent içi ulaşım araçlarında sosyal mesafe ve kap-
asite azaltma gibi kurallar devam ediyor. İstanbul'da
nüfus yoğunluğunun fazla olduğu yerleşim yerlerinde
ise bu yasak sebebiyle sabah ve akşam saatlerinde du-
raklarda yoğunluk yaşanıyor. Ayakta yolcu alınmayan
toplu ulaşım araçlarına binemeyen vatandaşlar mağ-
dur olduklarını dile getirirken minibüs sahipleri de
sosyal mesafe kuralına uyarak minibüslerin sınırlı sa-
yıda ayakta yolcu alabileceğini söylüyor.

Zar zor buluyoruz

Avcılar'daki Esenyurt minibüslerinin bulunduğu
durak da sabah ve akşam saatlerinde yoğunluğun ya-
şandığı duraklardan biri. Özellikle akşam iş çıkışında
durağa gelen çoğu kişi minibüse binemedikleri için
uzun süre beklemek zorunda kalıyor. Bazen tartışma-
ların da yaşandığı duraktaki yolculardan Fatih Eray,
"Yolcuyum işe gidiyorum sabahları minibüs bizi almı-
yor. Zar zor buluyoruz gidiyoruz" dedi.

Minibüste bulaşıyor

Minibüs sahipleri de yaşanan yoğunluğu ve mağduri-
yeti gidermek için minibüslere sosyal mesafeli ayakta
yolcu alınabileceğini söyledi. Firuzköy Durak Başkanı
Ahmet Yılmaz, yolcu yoğunluklarının sadece mini-
büslerde olmadığını ifade ederek, "Minibüs, otobüs
sayısını artırmakla bu çözülmez. İstanbul 16 milyon.
Bu insanlar sosyal yaşamda hayatlarına devam edi-
yorlar. Sabah işe giden, akşam işten dönen insanları
belediye otobüsü, minibüs, taksi, dolmuş taşıyor. Bu
bir yoğunluğu beraberinde getiriyor. Şimdi minibüs-
lerde ayakta yolcuya ceza kesiliyor. Bizim araçlarımı-
zın metrekarelerini ölçelim. Nasıl otobüslerde belli
mesafelerde durabilirlerse bizim araçlarımızda ayakta
7-8 kişi rahat alabilir. Zaten koltuklarımız tekli. Metro-
büse binen insanlar iç içe duruyor ve bu yoğunluk o
şekilde ortadan kalkıyor. Ama nedense minibüs ca-
miası insanların gözünde çok farklı” açıklamasını
yaptı. 

Oktay APAYDIN
apaydinoktay@gmail.com

ÖNCE ÜLKEM VE MİLLETİM
Belediye Başkanı Yılmaz, "Belediye Başkanlığı ve
Belediye Meclis üyeliği görevlerine seçilenler her ne
kadar bir siyasi parti mensubu olsalar da, öncelikle-
rinin görev yapılan beldelerdeki halka, parti farkı
gözetmeksizin hizmet etmeleri gerektiğine inanan-
lardanım. Bunu Sayın Genel Başkanımın ifadesi ile
‘Önce ülkem ve milletim sonra partim’ şeklinde içsel-
leştiren birisiyim. Bu sebeple MHP’li bir Belediye
Başkanı kardeşiniz olarak, Silivri için hep beraber ve
birlikte yapacaklarımızın var olduğunu ve bu
uğurda çaba sarf edeceğimin bilinmesini isterim.
Hükümetimizin değerli bakanları ve bürokratları,
İstanbul Valiliği ve bürokratları, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin Başkan ve
bürokratları ile her fır-
satta yorulmadan ve
yüksünmeden görüşe-
rek, çalışarak, Silivri’mi-
zin hak ettiği hizmet ve
yatırımların getirilmesine
şahsım ve partim için
değil, Silivri için dün ol-
duğu gibi bundan sonra
da devam edeceğimi
ifade etmek istiyorum"
ifadelerini kullandı. 

Başkan Yılmaz’ın konuşmasından ardından söz alan CHP Grup Başkanvekili Sü-
heyl Kırkıcı, 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin eleştirilerini aktardı ve önerilerini pay-
laştı.  AK Parti Grup Sözcüsü Ömer Tekin ve MHP Grup Başkanvekili Sulan Aşkın
da birer konuşma yaparak görüşlerini ifade etti. Yapılan konuşmaların ardından
2019 yılı faaliyet raporu oylamaya sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi.



A dviye Gül İsmailoğlu, 15 Temmuz 
hain darbe girişimin yaşandığı 
gece henüz 14 yaşındaydı. Annesi, 

babası ve ablasıyla birlikte evde abdestini 
aldı, helalleşti ve ailesiyle birlikte İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) darbeci 
askerlere direnmek için binanın yanındaki 
Saraçhane Parkı'na geldi. Burada omuzun-
dan vurulan İsmailoğlu, bir dizi ameliyat-
tan sonra sağlığına kavuştu. Bu yıl 
üniversite sınavına giren Adviye doktor 
olmak istiyor. O gece yaşadıklarını ise vu-
rulduğu noktada göğsünde madalyası, ba-
şında Türk bayraklı bonesiyle Demirören 
Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. 

Vatan sevgisi imandandır 

Adviye Gül İsmailoğlu, “O geççe haberi 
biraz geç öğrendik, aile büyüklerimizi zi-
yarete gittik. Haber alır almaz da dışarıya 
çıkmak istedik. O zaman ben darbenin ne 
olduğunu aslında çok iyi bilmiyordum, 14 
yaşındaydım ama yine de şu anda ülke-
mizin darbe gibi kötü bir şeye, bizi gerile-
tecek bir şeye ihtiyacı olmadığından en 
azından emindim. O yüzden bize ne olup 
bittiğine bakmak ve karşı koymak istedik. 
Annem de Sayın Cumhurbaşkanımızın 
bir açıklama yapmasını beklememiz ge-
rektiğini söyledi yanlış bir şey yapmama-
mız için. Sonunda şükürler olsun o da 
çıkıp halkı meydanlara davet ettiği zaman 
biz de ailecek, annem, babam, ablam ab-
destlerimizi aldık, birbirimizle helalleştik 
ve bayraklarımızı da alıp dışarıya çıktık. 
Dışarıya çıkarken aslında biz hala kendi 
askerimizle karşı karşıya olacağımızı dü 
şünüyorduk. Ama yine de her şeye hazır-
lıklıydık. Anneme de sormuştum, 'eğer 
orada bize bir şey olursa, ölürsek, şehit 
olur muyuz?' diye. 
O da 'biz oraya vatanımız için gidiyoruz, 
vatan sevgisi de imandandır. Eğer ölürsek 
şehit oluruz, kalırsak da gazi' dedi. Bu 
dua ile geldik aslında buraya" dedi. 

Yolda barikat vardı 

İsmailoğlu, “Çıkarken niyetimiz buraya 
gelmek değil, valiliğe gitmekti. Ama her-
kes o gece kendi nasibini alacağı yere gitti. 
Buraya geldiğimizde asker kılığına girmiş 
hainlerin 15-20 tanesi yola barikat kur-

muşlardı. Arkalarında da 2-3 tane askeri 
kamyonet vardı. Ellerinde G3 tüfekleriyle 
insanları vurmaya başlamışlardı ayakla-
rından. Biz de yaklaşık 100-200 kişiydik. 
Elimizde hiçbir silah yoktu. Bayraklarımı-
zın sopaları bile yoktu onlara attığımız, 
küfür bile etmiyorduk. Sadece tekbir geti-
riyorduk, en fazla 'asker kışlaya' demişliği-
miz var. Biz gitgide arttık, üstlerine 
yürümeye başlayınca onlarda bizim geri 
çekilmeyeceğimizi, korkmayacağımızı an-
ladılar. G3 mermilerini üzerimize yağmur 
gibi yağdırmaya başladılar. Biz mecburen 
geri çekilmek, yere çökmek zorunda kal-
dık. Ama her fırsatta tekrar ayağa kalkıp 
üstlerine yürümeye devam ediyorduk. 
Normalde böyle bir şey olsa insan arka-
sına bakmadan kaçar gider. Ama rabbim 
bize o gece öyle bir cesaret vermişti ki, 
gerçekten içimizden korkuyu almıştı ki, o 
vatan sevgisiyle, imanımızın gücüyle, Al-
lah'a güvenmemizle korkusuzca üstlerine 
gitmeye devam ediyorduk" diye konuştu. 

Doktor olmak istiyorum 

Adviye Gül İsmailoğlu, “Ben kendimi bil-
dim bileli doktor olmak istiyorum. O yüz-
den üniversite planım da tıp okumak 
aslında. Tabi 2020 senesi hepimiz için zor 
bir sene oldu.  
Lise hayatı benim için zor oldu. Sınav so-
nuçları nasıl gelir bilmiyorum, sonuçları 
bekliyorum şimdi. Ama duam tıp oku-
mak. Şu an kazamasam bile bu hedeften 
vazgeçmeden tekrar tekrar denemeye 
devam edeceğim inşallah" dedi.
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İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın önderli-
ğinde, Deniz Feneri Derneği 
tarafından gerçekleştirilecek 

“1000 Şehidimiz Adına 100 Su Kuyusu" 
Proje Tanıtım ve İmza Töreni bugün, 
Kazlıçeşme'deki Deniz Feneri Derneği 
Genel Merkezi'nde yapıldı. Törene İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanı sıra 
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Dernek 

temsilcileri de katıldı. Kur'an-ı Kerim tila-
vetiyle başlayan törende konuşmaların 
yapılmasının ardından, imza töreni ger-
çekleşti. İmzaların atıldığı sırada, Şehit 
Erol İnce adına Somali'de açılacak kuyu-
nun çalışmalarının sürdüğü bölgeye, 
canlı bağlantı yapıldı. Ayrıca, Deniz Fe-
neri Derneği Genel Başkanı Mehmet 
Cengiz, Soylu'ya bir tablo hediye etti. 

Türkiye'nin dünyada en çok uluslararası 
yardım yapan ülke olduğunu vurgulayan 
Soylu, "Türkiye bugün gayrisafi milli ha-
sılasına oranla dünyada en çok uluslar-
arası yardım yapan ülkedir. Sadece 2019 
yılında AFAD eliyle 10 ülkeye, toplam 86 
milyon dolarlık insani yardımda bulun-
duk. Bunlar arasında Arnavutluk, Ban-
gladeş, Burkina Faso, Güney Sudan, 
Mozambik, Somali ve Yemen bulunmak-
tadır. Ayrıca meydana gelen seller dolayı-
sıyla İran, Irak'a, Fırat Kalkanı, Zeytin 
Dalı ve Barış Pınarı Harekatı bölgelerine 
ve İdlib yardımları dolayısıyla Suriye'ye 
yardımda bulunulmaktadır.  
Bu sadece AFAD eliyle 2019 yılında yap-
tığımız yardımlardır. Daha geniş perspek-
tifte bakarsak, 5 kıtada, 50'den fazla 
ülkeye yardımlarımız ulaşmaktadır. 
Myanmar'dan Filistin'e, su kuyusundan 
sahra hastanesine pek çok farklı yardım 
organizasyonlarımız bulunmaktadır" diye 
konuştu. 

Bizim için büyük şeref 

Soylu, şöyle devam etti: "İçişleri Bakanlığı 
olarak bu projede adına kuyu açılacak şe-
hitlerin, Ahmet Alp Taşdemir kardeşimizin, 
Muhammet Fatih Safitürk kardeşimizin, 
Tufan müdürümüzün, bir taraftan Aybüke 
kızımızın, diğer taraftan Necmettin öğret-
menimizin, Aydoğan paşamızın, değerleri-
mizin, özel harekatçılarımızın, 
Mehmetçiklerimizin, jandarmalarımızın, 
polislerimizin, korucularımızın, anasını ba-
basını buralarda bırakıp devlet ve millet 
adına görev yapıp şehit olan o evlatlarımı-
zın hepsine yaptığınız bu iş, hakikaten 
bizim için büyük bir şereftir. Allah mahcup 
etmesin inşallah. Bu projedeki sorumluluk-
larımızı, İçişleri Bakanlığı olarak üzerimize 
ne düşüyorsa yerine getireceğiz. İnşallah 
bunları birlikte başaracağız." DHA 

Tuğçe MARİK

İBB’deki darbeci askerlere karşı direnmek için Saraçhane Parkı’na geldiğinden omuzundan vurulduğunda henüz  
14 yaşında olan Adviye Gül İsmailoğlu şimdi doktor olmak istiyor. Annesi Sevim İsmailoğlu kızının vurulduğu  

noktada, “Bir anne olarak düşünemiyorsun o anda çünkü vatanınız olmazsa hiçbir şeyiniz olmaz” diyor

VATANINIZ YOKSA 
HICBIR SEY YOK!

Bütün sosyal medya  
bağımlıları okumalı 

Artık günümüzün birçoğunu o alıyor. Onun saye-
sinde herkesin hayatından haberdar oluyoruz. 
Aynı şekilde herkes de bizim hayatımızdan ha-

berdar oluyor. Eskiden sadece yakınımızdakileri görü-
yorduk, şimdi herkesi!  

Biliyorsunuzki her insan ilgiye ihtiyaç duyuyor. Peki 
hepimiz, beklediğimiz ilgili görebiliyor muyuz? Hayır... 
İşte o arayıp da bulamadığımız ilgiliyi sosyal medyadan 
karşılıyoruz. Nasıl mı? Tabii ki fotoğraflar paylaştıktan 
sonra gelen güzel yorumlar, mesajlar ve like’larla. Oysa 
bu ilgiler tamamen anlık. Bugün size sosyal medyadan 
gelen ilgiler, aynı anda ve belki de aynı kişiler tarafından 
pek çok kişiye gidiyor. Maalesef insanlar eskisi gibi 
sadık değil. Çünkü artık sosyal medya sayesinde herke-
sin seçeneği çok fazla.  

Arkadaşlarımızla bir yerlere gidip eğlendiğimizde ya 
da keyifli bir tatil geçirdiğimizde, bunu insanlara gös-
terme ihtiyacı duyuyoruz. Eğlenmesek de eğlenmiş gibi 
yapabiliyoruz. Her anımızı paylaşıp sürekli bir onay 
alma ihtiyacı duyuyoruz. Çekilen güzel fotoğrafları 
görüp daha güzelini çekmeye çalışıyoruz. Özene özene 
hep sürekli eğlenen insan profilleri çıkıyor karşımıza. İn-
sanların muhteşem görünen fakat aslında muhteşem ol-
mayan hayatlarını görüp bunalıma girebiliyoruz.. Bizi 
bu hale getiren şey sosyal medya!  

“İnsanlar sosya medya yüzünden  
depresyona giriyor” 

Ve sonunda üzerinde aylarca çalıştığım, sosyal med-
yadan psikolojisi bozulan insanlar için yazdığım “Ca-
nımı Sıkma Sosyal Medya” kitabım yayınlandı. Bu 
kitabı neden mi yazdım?  

Çünkü artık insanların kendi hayatlarına odaklanma-
larını ve başkalarının hayatıyla ilgilenmemeleri gerekti-
ğini, hiç kimsenin sosyal medyada göründüğü kadar 
güzel bir hayat yaşamadığını ve sosyal medyanın bazı 
gerçek yüzünü anlatmak istedim. Amacım, sosyal med-
yanın bize yaşattığı psikolojik olumsuzlukları ortaya çı-
karmak ve insanların artık bu mecrayı bilinçli 
kullanmasını sağlamaktı. Çünkü aksi takdirde sosyal 
medya bilinçsizce kullanıldığında psikolojik sorunlara 
yol açabiliyor. Üstelik birçok insan sosyal medyayı bi-
linçsizce kullanıp, depresyona girip psikolojik sorunlar 
yaşıyor. 

Kitabımda “Sosyal medyanın olumsuz yanlarından 
nasıl kendimizi korumalıyız?”, “Nasıl kıyaslamalardan 
kaçınmalıyız?”, “Zamanımızı nasıl sosyal medyaya 
kaptırmamalıyız?”, “Gelen kötü yorumlar ve mesaj-
larla nasıl başa çıkmalıyız?”, “İnsanların güzel fotoğ-
raflarını gördüğümüzde neden özenmemeliyiz?” ve 
“Neden takipçi sayısını, atılan like’ları ciddiye almama-
lıyız?” gibi pek çok konuda okurlarımla dertleşip onlara 
çareler sundum.  

Kitap yayınlandığı andan itibaren inanılmaz güzel 
dönüşler aldım. Hiç tanımadığım insanlar bana kitabı 
okurken fotoğraflarını gönderdiler ve kitabın kendilerine 
çok şey kattığına dair yazılar yazdılar. Bu da beni çok 
mutlu etti. Eğer siz de bu yazıyı okuyup, aynı zamanda 
kitabı da okuyanlardansanız, umarım beğenmişsinizdir 
ve umarım hayatınıza ufacık da olsa katkım olmuştur.  

“Canımı Sıkma Sosyal Medya” kitabını, bütün sos-
yal medya bağımlılarının okuması gerektiğini düşünüyo-
rum. En azından ömrümüzü başkalarının hayatını 
izlemiş olarak geçirmek istemiyorsak, artık bazı şeyleri 
değiştirmeli ve sosyal medya kullanımımıza yön verme-
liyiz. Artık “Herkes çok mutlu, oysa ben?” demeyecek 
kadar güçlü, bilinçli ve farkında olmalıyız.  

“Farkında olmak” demişken, eğer hiçkimsenin sosyal 
medyada göründüğü kadar güzel olmadığının, orada 
herkesin rol yaptığının, herkesin dertlerinin olduğunun 
fakat kimsenin bunu lanse etmediğinin, orasının renkli 
filtrelerin ardına gizlenmiş renksiz hayatların çarpıştığı 
bir savaş meydanı olduğunun ve, bu ve bunun gibi kita-
bımda anlattığım daha çok şeyin farkında olursak, değil 
sosyal medya hiçbir şey canımızı sıkamaz… 

Devamı kitabımda :)

10 ülkeye 86 milyon dolar

İSMAİLOĞLU, “Tam burada yere çök-
tük" diyerek vurulduğu noktayı göste-
rip, "Ağacın dibine bir yaralı kendini 
zor attı. Onun çığlıyla refleks olarak 
ayağa kalktım ve ona yardım etmek is-
tedim. Tam o anda sırtımda bir acı his-
settim. Aslında ilk başta onların kendi 
askerimiz olduğunu düşündüğüm için 

ihanete rağmen, plastik mermi gibi bir 
şey olabileceğini düşünüyordum. G3 
gibi mermi hayal edemiyordum. Bilmi-
yordum tabi öyle bir şey olduğunu da. 
G3 mermisi sol kolumdan girmiş, 
kürek kemiğimi parçalayıp ciğerlerimin 
ikisine de hasar verip, sırtımda da 15 
santim genişliğinde bir delik açarak çık-

mıştı. O yüzden acıyı sırtımda hisset-
tim. Sonrasında babam beni yakındaki 
hastaneye götürdü. Orada da her yer 
yaralı doluydu. Bütün bekleme koltuk-
larında, yerlerde, her yerde hastalar 
vardı, her yer kanlar içindeydi. Yanı-
mızdan gaziler, şehitler geçiyordu" ifa-
delerini kullandı.  

ACIYI SIRTIMDA HİSSETTİM 

İçişleri Bakanı Bakanı Süleyman Soylu, Deniz Feneri Derneği'nin “1000 Şehidimiz Adına 100 Su Kuyusu” Proje Tanıtım ve İmza 
Törenine katıldı. Soylu, “Sadece 2019 yılında AFAD eliyle 10 ülkeye, toplam 86 milyon dolarlık insani yardımda bulunduk” dedi

Soylu: “5 kıtada, 50'den fazla ülkeye  
yardımlarımız ulaşmaktadır. Myanmar'dan 
Filistin'e, su kuyusundan sahra hastanesine 
pek çok farklı yardım organizasyonlarımız 
bulunmaktadır" diye konuştu.” dedi. 

YAŞAMI ve insanı odağa alan bir yerel 
yönetim anlayışı ile çalışmalarını sür-
düren Sarıyer Belediyesi 2019 yılı Faa-

liyet Raporu meclise sunuldu. İlçeye değer katan 
projeleri ve sosyal belediyecilik anlayı-
şının temelini oluşturan hizmetle-
rin anlatıldığı rapor oy 
çokluğuyla meclisten geçti. 
Meclisin yapıldığı sa-
londa koronavirüs ön-
lemleri gereği yeni bir 
oturma düzeni oluştu-
rularak girişte katılım-
cılara dezenfektan ve 
kolonya tutuldu. Tür-
kiye Büyük Millet Mec-
lisi’nin açılışının yüzüncü 
yılında faaliyet raporunu 
sunuyor olmanın mutlulu-
ğunu ve gururunu yaşadığını 
ifade eden Sarıyer Belediye Başkanı 
Şükrü Genç; “Egemenliğin kayıtsız şartsız halkın 
olduğu anlayış doğrultusunda, demokrasiyi ya-
şamın her bir alanında geliştirmek zorundayız" 
dedi.  

Herkese eşit yaklaşım 

Herkese eşit, ötekileştirmeyen, birlik ve beraber-
liği koruyacak bir hizmet yaklaşımı sunmanın 
hiçbir zaman göz ardı edilmediğini söyleyen Baş-
kan Genç, konuşmasına şu şekilde devam etti; 
“İlk günden bugüne, vatandaşlarımızın kime oy 
verdiğine, nereli olduğuna, hangi dili konuştu-
ğuna ya da inancının ne olduğuna bakmadan 

hizmet götürdük. Sarıyer’in birbirinden farklı kül-
türlerin buluşma noktası, bir arada huzurla yaşa-
dığı özel bir ilçe olduğu gerçeğini bütün proje ve 
çalışmamızın önüne koyduk. En büyük projeniz 

nedir diye ne zaman sorulsa: "Toplumun 
birlik - beraberlik, dayanışma, hoş-

görü, barış ve huzur içinde yaşa-
masıdır" dedik. Bundan daha 

güzel ve daha büyük proje 
olamaz. Eğer bu duyguları 
sağlayamazsanız, toplum-
sal hoşgörüyü inşa edemez 
ya da sürdüremezseniz, 
geriye kalan hangi projeyi 
gerçekleştirirseniz gerçek-

leştirin anlamı olamaz. Yap-
tığımız bütün işlerimizi aşkla, 

gönülden yapıyoruz." 

Gelin bu sorunu çözelim 

Kâğıthane, Beşiktaş ya da başka bir il-
çeyle Sarıyer’i karşılaştıramazsınız diyen Şükrü 
Genç, "Diğer belediyeler 4 yasa ile yönetiliyorsa 
biz yönetiliyoruz 16 yasayla. Gelin bu sorunu çö-
zelim. Ben plancı bir insanım. Şantiyelerde bir 
çivi çakabilmek için planlamanızı çok önceden 
yapmanız lazım. Sarıyer için de aynı şey geçerli. 
Biz Sarıyer’i Sarıyer halkıyla beraber yönetiyoruz. 
Ben hiçbir zaman Sarıyer’in konumundan yakın-
madım. Şartlar böyle. Mahallelerde hiç yapılma-
yan duvar, patika yol dâhil olmak üzere, ‘nasıl 
olsa yıkılacak’ mantığıyla yaklaşılmasını hiç anla-
madık. 2013 yılında İBB’ye yapılan taleplerimiz 
o dönemde derhal reddedildi" dedi.

BAŞKAN GENÇ: GÖNÜLDEN YAPIYORUZ
Sarıyer Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu meclise sunuldu. Boğaziçi Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen  

toplantıda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, "Yaptığımız bütün işlerimizi aşkla, gönülden yapıyoruz” dedi



EKONOMİ
PAZAR 12 TEMMUZ 20206

AFET ve acil durumlarda 
beslenme ihtiyacını karşıla-
mak amacıyla hizmet stan-

dartlarını sürekli geliştiren Türk Kızılay, 
bu görevini daha etkin bir şekilde ye-
rine getirmek amacıyla Prof. Dr. Besim 
Ömer Akalın Ar-Ge merkezini hizmete 
açtı. Kızılay İçecek bünyesinde satışa 
sunulacak inovatif ürünler geliştirmek 
için çalışacak ve maden suyu ihraca-
tında da Kızılay'ı çok daha iddialı bir 
konuma taşıyacak Ar-Ge merkezi, Af-
yonkarahisar'da açıldı. Toplamda 600 
metrekare alan içerisinde kurulan Ar-
Ge Merkezi'nde 20 uzman çalışıyor. 
Ar-Ge merkezinin açılış töreninde ko-
nuşan Türk Kızılay Genel Başkanı 
Kerem Kınık, yeni Ar-Ge merkezinin 
Kızılay'ın hizmet standartlarını sürekli 
geliştirecek bir faaliyet alanı olarak ha-
yata geçirildiğini söyledi.  Kınık, Türki-
ye'de bulunan tüm doğal zenginlikler 

içerisinde her zaman ayrıcalıklı bir yere 
sahip olan şifalı su kaynaklarının tarih 
boyunca bu toprakların farklı medeni-
yetlerine hayat verdiğini dile getirdi. 

Pazarın lideri 

Afyonkarahisar Maden suyu sahasın-
dan elde edilen gelirin iyilik ve hayır iş-
lerinde kullanıldığını belirten Kınık, 
Hem Erzincan hem de Afyonkarahisar 
markaları Türkiye'de pazar lideri. Af-
yonkarahisar maden suyumuz Türki-
ye'nin en yüksek mineralli suyudur. 
Geçmişte eczanelerde ilaç diye satılırdı. 
Erzincan ise dünyanın en yüksek mag-
nezyum mineralini barındıran suyudur" 
diye konuştu. 

Patent alındı 

Kerem Kınık, Ar-Ge merkezinde afet-
lerde ihtiyaç duyulan yiyecek ve içecek-
ler ile bunların üretilmesinde rol 

oynayacak ekipmanların geliştirilmesi 
için çalışmalar yapılacağını söyledi. 
Böylece insani yardım faaliyetlerinde ve 
afetlerde çok daha profesyonel ürün ve 
gıdalarla insanlara ulaşarak beslenme 

konusunda daha profesyonel çözümler 
üretebileceklerini dile getiren Kınık, içe-
risinde 3 laboratuvarın bulunduğu 
merkezde 20 Ar-Ge uzmanının çalıştı-
ğını bildirdi. 

Kızılay’dan yeni Ar-Ge merkezi

Hiçbir şantiye 
kapanmadı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı 
Adil Karaismailoğlu, koronavi-
rüs salgını sürecinde çoğu ülke-

lerin ekonomilerinin çöktüğünü, 
sistemlerinin kitlendiğini belirterek, Türki-
ye’nin bu süreci başarılı bir şekilde atlattı-
ğını belirtti. Karaismailoğlu, “Hiçbir 
şantiyemizi kapatmadık, işlerimiz devam 
etti" dedi. Karaismailoğlu, çeşitli ziyaret ve 
temaslarda bulunmak üzere Muş’a geldi. 
Bakan Karaismailoğlu ve heyeti, ilk olarak 
Muş Valiliği’ni ziyaret etti. Ziyaretin ardın-
dan Muş Belediyesi’ne geçen Bakan Kara-
ismailoğlu, burada yapılan görüşmeler 
sonrası Ercan Kaya ve Rabia Güresmer 
çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Çifte bir 
ömür boyu mutluluklar dileğinde bulunan 
Bakan Karaismailoğlu, daha sonra esnafla 
bir araya geldi. Hayırlı işler ve bol kazanç-
lar temennisinde bulunan Bakan Karais-
mailoğlu, esnaf ziyaretinin ardından AK 
Parti Muş İl Başkanlığı’na geçti. 

Çalışmalarımız sürüyor 

Karaismailoğlu, "Mart ayından itibaren 
bütün dünyada bir salgın süreci başladı. 
Çoğu ülkelerde ekonomiler çöktü, sistemler 
kitlendi. Bir maske için bile savaşlar baş-
ladı. Ama Cumhurbaşkanlığımızın liderli-
ğinde bu süreci çok başarılı bir şekilde 
atlattık ki inşallah bu normalleşme dediği-
miz süreci de en kısa zamanda atlatıp, 
zaten devam eden işlerimize de bakacağız. 
Bütün güvenlik tedbirlerimizi aldık, maske, 
mesafe, temizlik kurallarına riayet ettik. 
Şantiyelerimizi elden geçirdik, memleketi-
mizin her noktasında çalışmalarımız özve-
rili bir şekilde devam etti.”dedi. 

1964 yılında Sebahattin, İzzettin ve Şerafet-
tin Yörük tarafından Ankara'da Yörükler Li-
mited Şirket adıyla kurulan şirketin kendi 
adını taşıyan büyük bir dinlenme tesisi de bu-
lunuyor. Susurluk Asliye Hukuk Mahke-
mesi’nde görülen davada YÖRSAN’ın 
iflasına karar karar verilerek kararın hemen 
uygulanması için İflas Müdürlüğü ile Susur-
luk Ticaret Müdürlüğü’ne bildirilmesi karar-
laştırıldı. Geçtiğimiz yıl ekonomik sebeplerden 
dolayı şirket yönetimine kayyumun atandığı 
YÖRSAN firmasının iflas talebi Susurluk As-
liye Hukuk Mahkemesi’nde kabul edildi. As-

liye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davaya 
şirket yetkilileri ile üretici birliklerinin temsilci-
leri katıldı.  
1964 yılında Sebahattin, İzzettin ve Şerafettin 
Yörük tarafından Ankara'da Yörükler Limited 
Şirket adıyla kurulan şirket, ilk olarak zeytin 
üretimiyle başlamıştı. Hemen ardından 1970 
yılında peynir üretimine başlayan şirketin iş 
hacmi 1975 yılında Maltepe'de buzhane satın 
alımıyla büyümeye başladı.  
1979 yılında Susurluk'ta bir mandıra satın 
alan şirketin fabrikası ise yine Susurluk'ta 
1984 yılında faaliyete geçti.  

Aynı tarihte de Yörsan A.Ş kuruldu. 

Susurluk'ta dinlenme tesisi 

1985 yılında ilk kez pastörize süt üretimine ve 
kültür peynirciliğine başlayan şirket 1996 yılın-
dan sonra bayilik sistemiyle Türkiye'de hızla 
büyümeye başladı. 1999'da Susurluk'ta yeni 
bir fabrikanın temelleri atılırken, bu fabrika 
2002 yılında hizmete başladı. 2013 yılında 
Yörsan'ın yüzde 80 hissesi Dubaili Abraaj 
Capital'e satılmıştı. Yörsan'ın süt ürünleri üre-
timinin yanı sıra Susurluk'ta kendi adını taşı-
yan büyük bir dinlenme tesisi de bulunuyor.

56 yıllık firma resmen iflas etti
Balıkesir’in Susurluk ilçesinde süt ve süt ürünleri üretiminde faaliyet gösteren ve geçtiğimiz 

yıl kayyum atanan YÖRSAN’ın iflas talebi kabul edildi

18 Temmuz’da 
ilk harç atılacak

TÜRKİYE'NİN Otomobili Girişim 
Grubu, yerli otomobil üretimi 
için Bursa Gemlik'te tahsis edilen 

arazide inşaata başlamaya hazırlanıyor. İn-
şaat başlama tarihinin Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 
Temmuz 2020 Cumartesi olması bekleniyor. 
2022 yılında tamamen elektrikli SUV ve 
sonrasında sedan model üretimini gerçek-
leştirmesi beklenen fabrika inşaatının 18 
ayda tamamlanması hedefleniyor. Türki-
ye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait ola-
cak Gemlik Gençali Mahallesi'ndeki askeri 
alanda yapılacak fabrikanın inşaatında 2 
bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 2023 
yılı için 2 bin 420, 2032 yılına kadar da 4 bin 
323 kişinin çalıştırılması öngörülüyor. 

49 yıllık tahsis  

Projenin toplam bedeli 22 milyar lira. Proje 
alanı 49 yıllığına TOGG'a tahsis edilirken 
arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 adet 
kamyon; 10 adet kule vinç, beş adet mobil 
vinç, beş adet ekskavatör, beş adet kazık 
makinesi, 20 adet mikser, üç adet beton 
pompası ve beş adet jet grout makinesi kul-
lanılacak. 

Sınırlı sayıda davetli 

Temel atma törenine koronavirüs tedbirleri 
kapsamında sınırlı sayıda davetli alınacağı 
öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı 
gün Bursa'da Gökmen Uzay Havacılık 
Merkezi'nin de açılışını gerçekleştirmesi  
bekleniyor. 

Gelirinin tamamını ‘iyilik’ için kullanan Kızılay İçecek, olası bir afet halinde ihtiyaç duyulan yiyecek, içecek ve bunların üretilmesi için 
gereken ekipmanları geliştireceği yeni Ar-Ge merkezini Afyonkarahisar’da hizmete açtı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık, “Afetlerde ihtiyaç 

duyulan su, uzun ömürlü gıda temini konusunda çalışmalara başladık. Bu konuda 4 patentimizi aldık” dedi

A rdahan'daki Çıldır-Aktaş Güm-
rük Kapısı'ndan geçen yılın ocak-
haziran döneminde 3 bin 707 tır 

çıkışı olurken, bu sayı 2020'nin aynı döne-
minde 15 bin 746 olarak kayıtlara geçti. 
Uluslararası taşımacılık açısından Türki-
ye'nin Gürcistan üzerinden Kafkaslar ve 
Orta Asya'ya açılan en önemli kapıların-
dan olan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, ku-
rulduğu 2015 yılından bu yana sürekli 
artan trafiğiyle dikkati çekiyor. 

Yoğunluk bekliyorduk 

Başta Orta Asya olmak üzere, farklı ülke-
lerle ithalat ve ihracatta önemli köprü gör-
evi gören sınır kapısı, son yıllarda özellikle 
modern binalarda hizmetlerin kısa sürede 

verilmesi, bağlantı yollarının daha kısa ve 
güvenli olması dolayısıyla uluslararası ta-
şımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor. 
Tırların dönüşte farklı güzergahları tercih 
etmelerinden dolayı yurda girişte yoğun-
luk yaşanmayan kapıda, Türkiye'den yurt 
dışına çıkışlarda ise zaman zaman kuyruk-
lar oluşuyor. Ardahan Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin De-
mirci,  yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş 
Gümrük Kapısı'nda devam eden yoğunlu-
ğun beklenen bir durum olduğunu söyledi. 
Demirci,  Kapının uluslararası taşımacılık 
yapan firmalar tarafından özellikle pan-
demi sürecinde tercih edildiğini, bu yöneli-
min son aylarda artarak devam ettiğini 
belirtti. 

Demirci şöyle devam etti: "2019'da 8 bin 
tır Aktaş'tan çıkış yapmış. Bu yılın sadece 
6 ayında bu rakam 15 bin 746 olarak ka-
yıtlara geçti. Geçen yılın ilk 6 ayında ise 3 
bin 707 tır çıkış yapmıştı. 2020'nin haziran 
ayında 2 bin 358 tır çıkışı olurken, geçen 
yılın aynı ayında bu sayı 741 idi. Sahip ol-
duğumuz kapının, Orta Asya'ya açılan en 
modern kapı olması dolayısıyla bu bekle-
nen bir artıştı. Bu artış ivmesi devam ede-
cek. Örneğin haziran ayına baktığımızda, 
yani geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandı-
ğında 3 katından fazla bir artış olmuş." 

Ticaret merkezi olacak 

Söz konusu rakamların sadece Türk tırla-
rına ilişkin olduğunu dile getiren Demirci, 

yabancı tırlarda artışın daha da fazla ol-
duğunu söyledi. Demirci, yeni tip korona-
virüs salgını sürecinde normalleşme 
dönemine geçilmesiyle kapalı olan kapıla-
rın açıldığını, buna rağmen Aktaş'taki artı-
şın sürdüğüne dikkati çekerek şunları 
kaydetti: “Pandemi sürecinde bazı kapılar 
kapanmıştı. Bunun da etkisiyle artış söz 
konusuydu. Kapılar açılsa da bu artışın 
süreceği öngörüsü bizde vardı, yanılma-
dık. Şu an kapanan kapıların yeniden açıl-
masına rağmen Aktaş'taki tır artışı devam 
ediyor. Genel manada baktığımızda, geçen 
yıl, yani 12 ayda çıkış yapan tır sayısına bu 
yılın 6 ayında ulaştık. Bu çok ciddi bir 
rakam. Aktaş ticaret merkezi olma yo-
lunda ilerliyor."  

Türkiye’nin Gürcistan sınırında bulunan ve son teknolojiyle hizmet veren Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı, 
son 6 ayda yük taşımacılığı ve araç trafiği yoğunluğuyla en hareketli dönemlerini geçiriyor

TICARET ARTIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18 
Temmuz'da Bursa'ya giderek yerli otomobil 
TOGG'un fabrikasının temel atma törenine 
katılacak ve ilk harç için düğmeye basacak 

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin 
Demirci,  yaptığı açıklamada, Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı'nda 
devam eden yoğunluğun beklenen bir durum olduğunu söyledi. 
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SEMIHA HANIMDAN
OZUR DILIYORUM!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı bir TV kanalında Binali Yıldırım'a hakaret eden İYİ Partili Levent 
Özeren adına özür diledi. “İYİ Parti Genel Başkanı olarak Semiha hanımdan özür diliyorum” diyen Akşener, “Semiha
Hanım’ın özne yapılmasından çok üzgünüm. Ben kadın konusunda ilkeler üzerinden davranırım” ifadelerini kullandı

ak ParTi ve MHP’li vekiller
tarafından hazırlanan ‘Avukat-
lık Kanunu ile Bazı Kanun-

larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Teklifi’, Adalet Komisyonu’nda kabul
edilmesinin ardından, TBMM Genel Ku-
rulu’na sunuldu. Genel Kurul’da görüşü-
len kanun teklifi kabul edildi.

Yeni yasayla ne değişti?

Kabul edilen kanunun öngördüğü deği-
şiklikler şöyle: "Avukat sayısı 5 binden
fazla olan şehirlerde, en az 2 bin avukatın
imzası ile yeni barolar kurulabilecek. Tür-
kiye Barolar Birliği (TBB) tarafından gö-
revlendirilecek Kurucular Kurulu,

avukatların imzalarını alarak yeni barola-
rın kuruluş işlemlerini 6 ay içerisinde ta-
mamlayacak. Mevcuttaki barolar bir
numaralı baro olarak adlandırılırken, yeni
kurulacak barolar ise tüzel kişilik ka-
zanma tarihlerine göre kuruldukları ilin
adına göre numaralandırılacak. Kanunun
öngördüğü değişiklikle avukat sayısı bakı-
mından Ankara, İstanbul ve İzmir gibi
büyük şehirlerde birden fazla baro kuru-
labilecek." Avukatların kılık kıyafetleri ile
inanç ve yaşam tarzlarına yönelik engelle-
rin kaldırılmasını içeren değişikliklere, staj
dönemindeki avukatlar da eklendi. Avu-
katlar mahkemelere, TBB tarafından tarif
edilen cübbeyle çıkacak. .

Ayasofya’nın anlamı ‘Büyük Kilise’…
Şapkanızı önünüze koyun!

Atatürk okuyun!

Oğuz Oktay Yücesan

KAMPANYA

₺900.00

SERAMİK
KAPLAMA

PASTA
CİLA

₺350.00

DETAYLI 
İÇ TEMİZLİK

₺250.00

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese Corona virüsüne
karşı ücretsiz araç dezenfektesi sağlıyoruz...

0212 855 09 01
0555 076 09 06

Telefon:

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL

A
yasofya’nın adı "Büyük Kilise" anlamına gelen
ilk Ayasofya Kilisesi'nin adı Latincede Magna
Ecclesia ve Yunancada MegálēEkklēsíā (Με-

γάλη Ἐκκλησία) idi.
Kastamonu Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Ersoy Soy-

dan’ın ‘Türkiye’de Kilise ve Manastırlar’ kitabına göre
Türkiye’de adı Ayasofya olan dokuz kilise var. Kısaca
bunlardan bazıları sonradan cami yapılsa da ‘Ayasofya’
bir kilise adıdır…

Bizim konumuz Sultanahmet’teki Dünya Kültür 
Mirası listesinin baştacı AYASOFYA MÜZESİ

Ne yazık ki, çok önemli bir olgu daha önü ardı 
düşünülmeden siyasete alet ediliyor.

Ayasofya Müzesi’ni hükümet ibadete açmaya karar
verdi. 24 Temmuz’da da ilk namaz kılınacak.. Haydi
hayırlısı… Allah Kabul etsin diyelim.

Ayasofya’nın ibadete açılması, müzenin iptal 
edilmesi ne dinimizi ihya edecek, ne de müslümanlığı
abad edecektir…

Dünya tarihinin en önemli eserlerini barındıran ülke-
miz için Ayasofya da elmas değerinde bir yapıdır. 

Bir kere şunun çok iyi bilinmesi gerekiyor. Ayasofya
Cami olarak yapılmamış... Ayasofya adındaki "aya" 
sözcüğü "kutsal, azize", "sofya" sözcüğüyse herhangi bir
kimsenin adı olmayıp Eski Yunancada "bilgelik" 
anlamındaki sophos sözcüğünden geliyor…

Yani Ayasofya Kilise. Bizans İmparatoru I. Justinia-
nus tarafından, 532-537 yılları arasında İstanbul'un 
tarihî yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa 
ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedralidir.

Üstelik dünyanın en eski katedralidir. Yapıldığı tarih-
ten sonra 1000 yıl boyunca dünyanın en büyük Kated-
rali olarak tarihe geçmiştir.

Bunları yazmamın en önemli nedeni kökünde ‘Kİ-
LİSE’ olan bir yapıyı neden ‘CAMİ’ yapmak için bu
kadar çabaladığımızı anlamaya çalışmaktır…

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1453’de İstan-
bul’un fethedilmesinden sonra Ayasofya, camiye 
dönüştürülmüştür. 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar
tarafından fethedilmesinden sonra Fatih Sultan 
Mehmet tarafından camiye dönüştürülmüştür.

Bakanlar Kurulu’nun 24 Kasım 1934[32] tarih ve
7/1589 sayılı kararıyla müzeye çevrilmiştir. 1 Şubat
1935’te ziyarete açılan müzeyi Atatürk 6 Şubat 1935
tarihinde ziyaret etmiştir.

Önce şu soruların cevabını verebilmeliyiz; Ayasof-
ya’yı neden ibadete açıyoruz? Özellikle Fatih bölgesinde
Cami eksikliği veya yetersizliği mi vardır? Sultanah-
met’te 1609 yılında I. Ahmet döneminde temeli atılan
Sultanahmet Camii, 1619 yılında tamamlanarak iba-
dete açılmış. Sürekli olarak dolmadığından yakınıl-
mış… Hatta Ayasofya’nın yakın geçmişte Cami olarak
açılmasını isteyenlere Erdoğan, ‘Önce Sultanahmet’i
doldurun!’ şeklinde cevaplar vermiştir.

Fatih ilçesinden 340 adet Cami var. Yani her 1200
kişiye bir Cami düşerken bunca ekonomik sorunun 
arasında halkımız ‘Ayasofya İbadete Açılsın’ diye 
kampanya mı yapmıştır?

Bu sorulara anlamlı cevaplar bulamıyorsak, alel
acele Ayasofya’yı neden ibadete açıyoruz? 

Üstelik de bunu sanki Ayasofya’yı geri almışlar,
biz de yeniden ele geçirmişiz edasıyla yapıyoruz?

Ya da biz Cami yapmazsak, treni kaçıracağız,
başkaları Kilise yapacaklar korkusu içinde…

Dünya bu kararla Türkiye’yi ‘Vay be ne güçlü ülke’
olarak mı değerlendirmiştir. Ya da dünya ülkeleri bu ta-
rihi mirastan mahrum bırakılınca kendilerini ‘
Yenilmiş’ mi hissetmişlerdir?

Ayasofya, 1985 yılında Dünya Kültür Mirası liste-
sine alındı. UNESCO'nun web sitesinde Ayasofya, Bi-
zans ve Osmanlı dönemlerinin "eşi benzeri olmayan
mimari başyapıtlarından biri" olarak tanımlanıyor.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, Ayasofya’yı
müzeye çevirmiştir. Dünya Kültür Mirası listesinin en
önemli eserlerinden biri olan Ayasofya’ya yakışan da
budur. Böylesine önemli ve değerli bir eserin müze 
olarak ülkemize hizmet etmesi, dünya insanları ile
paylaşılması, bu kültür mirasının dünyaya taşınması
ülkemiz için prestijli, dünya için de paha biçilmez bir
değer değil midir? 

Ayasofya’nın müze olmasının bizim ibadetimize, 
dinimize, geleneğimize bir zararı, olumsuz bir etkisi var
mıdır? Kim Ayasofya Müze diye ibadetini yapama-
makta veya eksik yapmaktadır?

Atatürk bir kez daha dünyanın en büyük ve önemli
liderlerinden biri olduğunu göstermiş ve bu Dünya Mi-
rası eseri Müze olarak Dünya’nın hizmetine sunmuştur.
İşte engin bir vizyon ve tamamen önyargısız, egosuz,
kimseden etkilenmeden alınan cesur bir karar…

Üstelik Atatürk bu kararı 1934’te alıyor. Muhafaza-
karlığın, dini duyguların tavan yaptığı yılllarda… 
Üstelik de bütün Türkiye’nin desteğiyle… 

Bazılarınız çıkıp Fatih Sultan Mehmet büyük lider
değil miydi? Ayasofya’yı Cami’ye çevirdi diyerek…
Bir doğruyu, konuyla ilgisi olmayan başka bir doğru 
ile çürütmeye çalışmak isteyebilir…

Evet elbette Fatih Sultan Mehmet ‘de büyük komu-
tan ve büyük bir liderdi. Fatih İstanbul’u fethettiğinde
Ayasofya harap durumdaydı. Fatih fethettiği İstan-
bul’da o dönem için çok önemli stratejik bir karar
vererek düşmanlarına gözdağı vermiştir.

Eğer Fatih Sultan Mehmet Atatürk’ün döneminde
yaşasaydı eminim Atatürk ile aynı kararı verirdi…

Şimdi ise başta Devlet Bahçeli olmak üzere, Meral
Akşener, Temel Karamollaoğlu, Ahmet Davutoğlu, Ali
Babacan hatta hatta Muharrem İnce bile kararı 
‘ALKIŞLA’ karşılıyorlar…

Elbette kimseden Atütürk gibi egolarından arınmış,
oy kaygısı olmayan sadece ve sadece ülkesini ve mille-
tini düşünen bir yaklaşım beklemiyorum… Ama 
Atatürk’ü okumalarını, anlamalarını ve izlemelerini
bekliyorum…

Şimdi herkes oy devşirme stratejilerini, millete nasıl
yön veririm kaygısını, halkı nasıl heyecana boğarım 
hesabını bir kenara bıraksın ve şapkasını önüne koyup
düşünsün!

Atatürk AYASOFYA’yı neden MÜZE yapmaya
karar verdi?...

K atıldığı programda Türkiye
gündemini değerlendiren
Meral Akşener, erken seçime

hasır olduklarını belirterek, "Türkiye
keşmekeşle karşı karşıya. Anketlerde
de görüldüğü gibi Ak Parti iniyor
aşağı doğru. Bir gri alan anket şirketi
sahiplerinin dediği gibi kararsız
seçme. Daha uzun vadede gelecek bir
seçim bu gidişi daha dibe çekecektir.
Bunun için erken seçim ihtimali ma-
sadadır.Biz ekonomik manada kırıl-
gan yakalandık bu pandemiye.
Vatandaşın yeniden borçlandırıldığı
bir sistemle kurtulmaya çalışıyoruz.
Esnaf perişan durumda. Küçük esnaf
açtı iş yerini müşteri yok. Bütün bun-
lar ekonominin taşınamaz yönde ol-
duğunu gösteriyor. Bunun için sayın
Erdoğan bir erken seçim düşünebilir.
Seçime hazır bir partiyiz. Seçimlere
giremeyelim diye, erken seçim hamle-
sine maruz kalmış ama seçimden ba-
şarıyla çıkmış bir partiyiz. Biz hazırız"
dedi. 

Erdoğan’a göz kırpmıyoruz

"Ben memleket masasını bilerek söy-
ledim çünkü damat bakan Türkiye ile
bir üst aklın mücadele ettiğini söylü-
yordu dolayısıyla böyle bir öneride
bulundum" diyen Akşener, "Bu
öneri Sayın Erdoğan ve Bahçeli’ye
yapılmış bir çağrıydı. Bu bütün-
lüğü dünyaya göstermeye ihti-
yaç var dedim. Bütünlüğün
kime ne zararı vardı? Kimseye
zararı yoktu. İki tepkiyle kar-
şılaştım, birincisi Sayın

Bahçeli’nin ve arkadaşlarının ağır ha-
karetleriyle karşılaştım. Daha sonra
Sayın Ömer Çelik’in bu teklife karşı
açıklamaları oldu. İkincisi ise bir
kısım Sayın Erdoğan’a muhalif ama
anladığım kadarıyla muhalefete de
muhalif arkadaşlar da benim Sayın
Erdoğan’a göz kırptığımı düşündüler.
Böyle bir durum yok. Madem Tür-
kiye dış güçler tarafından saldırıya
uğruyor biz de bunu önerdik. Demek
ki böyle bir saldırıya uğramıyorsu-
nuz. Bizim fikirlerimize de ihtiyacınız
yokmuş. Benim sayın Erdoğan’a göz
kırpmaya ihtiyacım yok. Ben Ak Par-
ti’den en başından ayrılmışım.
Demek ki, bir iddianın bir yanlışlığı
düzeltmenin yolundayım. Çok net bir
şey söyleyeyim asla ne Sayın Erdo-
ğan’ın ne partisinden herhangi biriyle
gizli saklı görüşmem olmamıştır. Bu-
günleri gördüğüm için seçmenimize
çok anlatmaya çalıştım ve şimdi haklı
çıktım. Haklı çıktığım bu noktada ıs-
rarla Partili Cumhurbaşkanlığı hükü-
met sisteminin Türkiye’ye zarar
verdiğini söyleyen ve ilk defa iyileşti-
rilmiş parlamenter sisteme dönül-
mesi gerektiğini söyleyen kişiyim ben"
ifadelerini kullandı. 

Gerçekten çok üzgünüm

İYİ Partili Levent Özeren'in eski Baş-
bakan Binali Yıldırım'ın eşi Semiha
Yıldırım'a karşı kulandığı çirkin ifade-
leri değerlendiren Akşener, "Semiha
Yıldırım da kız okulunu okumuş bir
hoca. Öğretmen okullarında edep,
adap ve ahlak ölçüsü vardır. Bir yaş

büyük olan korur, küçük olan da ona
saygı gösterir. Semiha Yıldırım benim
ablam dün ben Binali Yıldırım’ı ara-
dım ve bana Semiha ablanın haberi
olup olmadığını sordum bilmediğini
söyledi. Ben tweet atmadım çünkü
Başak Demirtaş’a da atmadım bu tür
durumları grupta konuşmak üzere
bıraktım. Keşke isminin geçirilmeme-
sini sağlayabilseydim ben öncelikle
amasız, ancaksız, lakinsiz partimizin
Bursa’da üyesi olan Levent Öze-
ren’in 2016’da bir tweeti var, bunun
için İYİ Parti Üyesi Lenet Özerin tu-
tumu sebebi ile ben İYİ Parti Genel
Başkanı olarak Semiha hanımdan
özür diliyorum. Keşke öznesinin Se-
miha hanım olduğu o tweet üzerin-
den değil de benim üzerimden
açılabilseydi. Semiha Hanım’ın özne
yapılmasından çok üzgünüm.
2016’daki o tweeti bugün ortaya çıka-
rıp ve öznesinin Semiha Hanım ol-
masının sağlanması da o mahir
ellerin işi. Ben kadın konusunda ilke-
ler üzerinden davranırım. 28 Şubat’ta
nasıl durduysam bugün herkes ifti-
raya uğruyorsa o mahir ellerin de bir
gün sistemin dışına çıktıklarında o
çirkinlikle karşılaşacaklarını söyleme-
liyim. Herkes kenara kaçsa Ben Se-
miha Hanımın arkasında sonuna
kadar duracağım. Siz benim ahlaksı-
zım onun ahlaksızı üzerinden yürür-
seniz olmaz. Ben Semiha hanımla
aynı sistemin içinden geldiğim için
gurur duyuyorum. Bugün onun is-
miyle bunları konuşmaktan hicap du-
yuyorum" açıklamasında bulundu. 

Ayasofya Camii'nin ibadete açıl-
masını da değerlendiren Meral
Akşener, "Ben Sayın Erdoğan’ın
kararları konusunda ilk defa ya-
nıldım Erdoğan Ayasofya’yı
açmaz demiştim yanılmışım. Ha-
yırlı olsun, uğurlu olsun diyorum
Sayın  Erdoğan’ı da tebrik ediyo-
rum. Dindarların ölçüsünü ayıra-
bilmek bizim işimiz değildir.
Canıb-ı Hak diyor ki; bana karşı
işlediğiniz kusurları affedebilirim

ama başkasına yaptığınız her
haktan helalleşmeden gelmeyin
diyor. Türkiye’de son iki yıllık
partili cumhurbaşkanlığı siste-
minde ortaya çıkan bir durum
oldu artık bu tür manivelalar es-
kisi kadar ayrıştırma konusunda
işini yerine getirmiyor, vatandaş
bundan bıktı. Ayasofya ile ilgili
bir araştırma önergesi vermiştik
reddedildi. Ayasofya’nın manevi
iklim yaratacağı kesin ama İs

tanbul’un Fethinin tek sembolü
değildir İstanbul bir bütün olarak
bir semboldür. Gencin işsizliği,
kadının yediği dayak, kapanan
dükkanlar, işletmeler açısından
buraya da gözü çevirmek lazım.
Memur emeklisi ile işçi emeklisi
arasında farklı bilirdim de Bağ-
Kur ile SSK emeklisi arasındaki
farkı bu derece net bilmezdim.
1300 alan var, 1600 alan var,
2200 alan var. 1300 alan bir
emeklinin evi kira ise geçinmesi
mümkün mü? Şimdi böyle bir re-
simle karşı karşıyayız" dedi.

İLK DEFA YANILDIM

İYİ Parti Lideri, “Benim sayın Erdoğan’a göz kırpmaya ihtiya-
cım yok. Ben Ak Parti’den en başından ayrılmışım. Demek ki,
bir iddianın bir yanlışlığı düzeltmenin yolundayım. Çok net bir
şey söyleyeyim asla ne Sayın Erdoğan’ın ne partisinden her-
hangi biriyle gizli saklı görüşmem olmamıştır” diye konuştu. 

TBMM'ye sunulan çoklu baro düzenlemesine ilişkin değişiklikler öngören 'Avukatlık Kanunu ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı

Coklu baro yasalastı

Halk TV’de yayınlanan
‘Taksim Meydanı’ progra-
mında, Ayasofya’nın camiye

dönüştürülmesi konuşuldu. Programa
konuk olan gazetecilerden Özlem Gür-
ses “Muharrem İnce 24 Temmuz’da ilk
namaz sırasında Ayasofya’da olabilir”
açıklamasını yaptı. Özlem Gür-
ses’in açıklaması üzerine bir diğer
konuk gazeteci İsmail Saymaz,
canlı yayın sırasında Muharrem
İnce’yi aradı. Muharrem İnce’nin
İsmail Saymaz üzerinden Aya-
sofya konusunda, "Ayasofya’nın
tapusu bize aittir, orası bizim mül-

kümüzdür. Türkiye Cumhuriyeti’nin-
dir! Yunanistan, Rusya, ABD Dışişleri
Bakanlığı buna karar veremez. Biz ister
cami, ister kilise yaparız bunun sorum-
luluğu bize aittir. Biz karar veririz. Ülke-
mizi yönetenler ve mahkemelerimiz
buna karar vermişse biz uyarız" dedi. 

İsmail Saymaz’ın “Peki Ayasof-
ya’ya namaza gidecek misi-
niz?” sorusuna Muharrem
İnce, "O gün protokol olmaz
ama, özel birgün olduğu için
belki davet gerekebilir. Davet
olursa icabet ederim" yanıtını
verdi.

Ayasofya’da namaz kılarım
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Çocuk Oyun Grupları, Oyun Ekipmanlar, Açık Hava Spor Aletleri ve Yedek Parça alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2020/356444
1-İdarenin
a)Adresi :KALEİÇİ MAHALLESİ VEZİR FERHATPAŞA CADDESİ 50 

ÇATALCA/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2127872063 - 2127873772
c) Elektronik Posta Adresi :parkbahceler@catalca.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :Çocuk Oyun Grupları, Oyun Ekipmanları, Açık Hava Spor Aletleri 

ve Yedek Parça alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Çatalca Belediyesi sorumluluk sahası
c) Teslim tarihi :Alımı yapılacak olan malzemeler peyder pey teslim alınacaktır. 

İhtiyaç duyulan malzemenin siparişi yükleniciye elden/e-mail/ faks/
posta yoluyla ulaştırıldıktan sonra 5 iş günü içerisinde idarenin 
uygun gördüğü Çatalca Belediyesi sorumluluk sahası içerisindeki 
yere teslim ve montajı yapılacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Çatalca Belediyesi Meclis Salonu
b) Tarihi ve saati :07.08.2020 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazete-
leri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler:
TS EN 1176-1, TS EN 1176-2, TS EN 1176-3, TS EN 1176-6, TS EN 1177, TS EN 12427 Belgeleri ve
Üretici Ürün Sorumluluk Sigortası (Tasarım-Üretim ve montaj hatalarından dolayı oluşabilecek 
kazalar sebebi ile idareye açılabilecek tazminat davalarını karşılamak üzere kaza başına minimum
2.000.000,00 TL teminat bedeli içeren sigorta poliçesi)
Yukarıda anılan evrakların tamamı ihale dosyasında sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Çocuk oyun grupları, Fitness aletleri, Açık alan spor aletleri, Kentsel mobilya elemanlarının birlikte
veya ayrı ayrı satışı işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çatalca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale ve Satın
alma Bürosu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da 
gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, 
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1189387)

ÇOCUK OYUN GRUPLARI, OYUN EKİPMANLAR, AÇIK HAVA SPOR ALETLERİ VE YEDEK PARÇA
ÇATALCA BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

B iri Ardahan Gazeteciler Cemiyeti
(AGC) diğeri Ardahan Dernekler
Federasyonu (ARDAFED) Başkan-

lığı olmak üzere iki stk başkanlığını yaptı-
ğım ve bölünmenin kurumları ne kadar
etkisizleştirdiğini bilen biri olarak hemen
her şeyi tek elde toplamaya çalışan başkan
başında bulunduğu başkanlık sisteminin de
çok tartışıldığını anlamıyor mu, bilemem
ama bölünmeye çalışılan baroların dernek-
ler gibi ayağa düşeceğini anlaması gerekir..

Çünkü 85 nci partinin kurulmaya çalışıl-
dığı ülkede demokrasi adı altında bunca
partinin yanı sıra onca sendikanın, stk'nın
olmasının yarardan çok zarar vereceğini an-
layan ve bu nedenle bizlerin de destek ver-
diği başkanlığın şart olduğunu belirtip, bu
yönde önemli yol alan başkanın neden bö-
lünmüş baroda ısrar ettiğini anlasam da iyi
olmayacağını belirtmek isterim..

Çünkü aynı başkanın devlet içinde devlet
istemediği bu yönde olmazsa da kendisi gibi
düşünmeyenlere 'paralel' dediğini de biliyor
ve şimdilik tek olan TBB'nin tüm milletve-
killerine hitaben yazdığı ve yaptığı çağrının
altına bende imza atarak başkan ve başkan-
lık sistemi yüzünden etkisiz kaldık diyen
milletvekilleri okur da ilgilenir diye bir kez
de köşemde yayınlıyorum.

İşte '' Böl/Yönet'' anlayışına karşı olan bir
gazeteci olarak bir kez de benim altına
imza attığım o açıklama:

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ YÖNETİM
KURULU’NDAN BASIN AÇIKLAMASI

MİLLETVEKİLLERİNE AÇIK ÇAĞRIMIZDIR:
Ülkemizi, Milletimizi, yargının tarafsızlı-

ğını ve bağımsızlığını önemli ölçüde etkile-
yecek 1136 sayılı Avukatlık Yasası
değişiklik teklifi TBMM Adalet Komisyo-
nunda kabul edilerek TBMM Genel Kuru-
luna sunulmuştur.

Bilindiği üzere bu yasa değişikliği tekli-
fiyle; ÇOKLU BARO SİSTEMİNE geçil-
mesi, Türkiye Barolar Birliği Genel
Kurulu’nda Barolarımızı temsil edecek DE-
LEGE SAYILARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
getirilmektedir.

Anayasamıza, seçim sistemlerine ve hu-
kukun temel ilkelerine aykırı olarak hazırla-
nan bu yasa değişikliği ile yapılmak istenen,
mesleki bir ihtiyacın karşılanması, toplum-
sal bir yararın ve adaletin eksiksiz gerçek-
leşmesi değildir.

Oysa ki, biz avukatlar, çağı yakalama yo-
lunda yapılması gerekli ve zorunlu olan de-
ğişikliklerin meslek yasamızın temel
felsefesine, ülkemizin yararına ve cübbemi-

zin onuruna yakışır olmasını isteriz.
Bu değişiklik teklifi yargının kurucu un-

suru bağımsız savunmayı temsil eden avu-
katların meslek örgütü baroların ve
baroların çatı örgütü Türkiye Barolar Birli-
ği’nin siyasallaşmasını ve ayrışmasını kaçı-
nılmaz kılacak, Lozan’da 7 düvele karşı
kazanılan ülkemizdeki hukuk birliğini tartış-
maya açacak, bu da beraberinde kimilerinin
özlemle beklediği ulus devlet tartışmalarını
Türkiye gündemine taşıyacaktır.

Görünürde somut hiçbir yararı olmayan,
sadece mevcut sistemi karıştırmaya neden
olacak çoklu baro sistemini zamansız bir
dönemde ülke gündemine taşıma isteklerini
kabul etmek mümkün değildir.

SAYIN MİLLETVEKİLLERİ:
- Yargının kurucu unsuru bağımsız sa-

vunmayı temsil eden avukatların meslek ör-
gütleri baroların bölünmesine,

- Barolarımızın hukuktan uzaklaşıp siya-
sallaştırılmasına ve ayrıştırılmalarına,

- Mesleki birliğimizin ve beraberliğimizin
bozulmasına,

- Anayasamızda temel ilke olarak benim-
senen “temsilde adalet” ilkesinin göz ardı
edilmesine,

- Ulus devlet tartışmalarına yol açılma-
sına,

- Hukuk birliğimizin zedelenmesine,
- Avukatın yargı önünde barosu ve siyasi

görüşüyle ayrıştırılmasına
Dur diyeceğinize ve bu düzenlemenin

tbmm genel kurulundan geri döneceğine,
sayın milletvekillerimizden tarihin önemli
bir dönüm noktasında milletin sesi olaca-
ğına inanıyoruz.

Ve diyoruz ki: adalet birgün herkese
lazım olabilir.

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 
YÖNETİM KURULU

(TBB Yönetim Kurulu Üyelerinden Av.
Hüseyin Özbek, Av. Asude Şenol, Av. Filiz
Saraç bu açıklamaya katılmamışlardır)

Bölerek yönetilmez...
Fakir YILMAZ
YazıYorsam sebebi Var

AYASOFYA ICIN
SUKUR DUASI
Ayasofya kararının ardından AK Parti Gençlik Kolları 81 ilde sabah
namazı sonrası şükür duası programı düzenledi. İstanbul'da da
camilerde sabah namazının ardından şükür duaları edildi

D anıştay'ın 1934'teki Ba-
kanlar Kurulu'nca Aya-
sofya'nın camiden

müzeye dönüştürülmesi kararını
iptal etmesinin ardından AK Parti
Gençlik Kolları 81 ilde sabah na-
mazı sonrası şükür duası prog-
ramı düzenledi. İstanbul'da da
Fatih ve Büyük Çamlıca camile-
rinde sabah namazının ardından
şükür duaları edildi. Ak Parti teş-
kilat üyeleriyle birlikte Fatih Ca-
mii'ne gelerek sabah namazını
kılan ve Ak Parti Genel Merkez
Gençlik Kolları Başkanı ve Ak
Parti Yalova Milletvekili Ahmet
Büyükgümüş de beraberindeki
gençlerle şükür duası etti. Ak Par-
tili Büyükgümüş, daha sonra
Fatih Sultan Mehmet'in türbesini
ziyaret etti. Fatih Sultan Meh-
met'in türbesinin önünde açık-
lama yapan Büyükgümüş
partisinin organizasyonu ile ilgili,
"Türkiye'nin 81 ilinde AK Parti
Gençlik Kolları büyük bir coş-
kuyla, neşeyle sabah namazına
katıldılar ve namazın ardından
şükür duasında bulundular. Biz de
burada Fatih Camii'nde Fatih Sul-
tan Mehmet Hazretleri'nin türbe-
sinin önünde buluştuk sizlerle

beraber. Biz de burada şükür dua-
larımızda bulunduk" dedi.

24 Temmuz'da açılacak

Büyükgümüş kararla ilgili sözlerini
şöyle sürdürdü: "Hakikaten yüz
yıla yakın bir süredir milletimizin
içinde buruk bir acı, kalbini sıkıştı-
ran bir durumdu Ayasofya'nın
müze olarak vatandaşlarımızla bu-
luşması. Dün alınan kararla hem
Danıştay ilgili dairesinin hem de
buna istinaden Sayın Cumhurbaş-
kanımızın yayınlamış olduğu ka-
rarname ile Ayasofya yeniden asıl
cami statüsüne geri dönmüş oldu.
İnşallah 24 Temmuz'da Ayasofya
ibadete açılacak. Ve biz tarihimizin
önemli anlarından birini daha ge-
ride bırakacağız."

Bir işaret fişeği olacak

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün
büyük, muhteşem bir konuşma
gerçekleştirdi. Tafsilatıyla meseleye
tüm açılardan beyanlarda bu-
lundu" diyen Büyükgümüş, "Bizim
açımızdan Ayasofya'nın ne denli
bir milli egemenlik meselesi ol-
duğu, fethin İstanbul'daki en
önemli sembolü olduğunu vurgu-
ladı. Ve bundan sonrada tüm in-

sanlık için Ayasofya'nın abidevi bir
mimari eser olarak ama aynı za-
manda cami fonksiyonuyla hizmet
edeceğini vurguladı. Ben başta
Sayın Cumhurbaşkanımıza şük-
ranlarımı sunuyorum. Tüm teşki-
latlarımız da beraber eğer onun
kararlı iradesi olmasaydı süreç bu
noktaya gelemezdi. Zira süreç bo-
yunca işte olmazdı, öyleydi, böy-
leydi kamuoyu çok açıklama gördü.
Ama hem dünyada olup bitenler
açısından hem Türkiye'de olup bi-
tenler açısından dün meseleye son
nokta koyulmuş oldu. Şimdi bun-
dan sonra özellikle biz gençlere
düşen her vaktinde Ayasofya'yı ge-
reğince şenlendirebilmek, orada
ümmetin atan kalbini hissedebil-
mek. İnşallah 24 Temmuz'dan itiba-
ren de bu mümkün olacak. Ve
inanıyorum ki, ben dün Sayın
Cumhurbaşkanımızın da konuşma-
larında vurguladığı gibi, İnşallah
Ayasofya'nın 24 Temmuz'da yeni-
den ümmet ile buluşması, yeniden
milletimizle buluşması, yeniden
ezanla, yeniden Allah'u Ekber nida-
larıyla buluşması; inşallah Mescid-i
Aksa'nın da bu anlamda özgürlü-
ğüne bir işaret fişeği olacak"
ifadelerini kullandı. DHA

EMİN ADIMLARLA HAZIRLANACAĞIZ
Ahmet Büyükgümüş sözlerinin
sonunda, "İnşallah 24 Tem-
muz'dan itibaren Ayasofya'nın ka-
pılarını ibadete açması ile birlikte
o caminin kubbelerinden yüksele-
cek olan tüm mânâ ile birlikte hiç-
bir şey İslam dünyasında eskisi
gibi olmayacak. Bizler başka bir
anlamı, bizler başka bir manayı
kuşanacağız ve inşallah geleceğe
çok daha güçlü bir şekilde emin
adımlarla hazırlanacağız. Ben bu-
radan sizlerin aracılığıyla tüm ka-
muoyuna tekrar bu hadiseden
duyduğumuz memnuniyeti iletiyo-
rum. Türkiye'nin 81 ilinde cami-
lerde bir araya gelerek şükür
dualarında bulunan tüm kardeşleri-
min dualarına katılıyor Rabbimden
dergahı izzetinde kabul etmesini di-
liyorum" açıklamasını yaptı. 



VAAT VERMEYE 
GELMEDIM!
İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 

Başkanı Ekrem İmamoğlu, 21 Ekim 
2019’da Pendik’e bağlı Göçbeyli 

Köyü’nü ziyaret etti. Tarımsal üretim ya-
pılan bölgede, köylü kadınlarla birlikte 
kameraların karşısına geçen İmamoğlu, 
"Mevcut durumu görmek istedim. Bu-
rada daha önemli bir adım atacağız. 
Üreticiyi destekleyeceğiz ve bu destekle-
menin birinci aktörü İBB olacak" dedi. 
Göçbeylili kadınlara, "1 sene sonra bam-
başka bir köye geleceğiz" diyen İma-
moğlu, "Hasat Bayramı" etkinliğini de 
aynı köyde başlattı. Etkinlikte İma-
moğlu’na, İBB üst yönetimi tam kadro 
eşlik etti. Köy sakinleri, İmamoğlu’na et-
kinlik alanına ulaştığı andan itibaren 
büyük ilgi gösterdi. İmamoğlu, kendisi ve 
protokol için ayrılan bölüme, üretici ka-
dınlarla birlikte oturdu. 

Düğün değil, bayram değil! 

Etkinlikte sırasıyla; Göçbeyli Muhtarı Ali 
İhsan Hünük, Silivri Üreticiler Birliği 
Başkanı İsmet Asan, Göçbeyli Tarım 
Kalkınma Kooperatifi Başkanı Salim Di-
lemek ve Çatalca Ziraat Odası Başkanı 
Seyit Çetin birer konuşma yaparak İma-
moğlu’na, kendilerine verdiği destekten 
dolayı teşekkür etti. Konuşmacılardan 
Salim Dilemek, İmamoğlu’nun köylerine 
daha önceiyaret yaptığı hatırlatarak, o 
dönem yaşadıkları süreci dile getirdi. “Zi-
yaretine tabii ki bizler şaşırdık” diyen Di-
lemek, "Düğün değil, bayram değil; 
Büyükşehir Belediye Başkanı neden köye 
gelsin? Köye geldiklerinde, çiftçiye destek 
olacaklarını ve Göçbeyli Köyü’nü örnek 
bir köy yapacakları sözünü verdiler. Köy-
lüye fide yardımında bulunacaklarını 
söylediler; yine şaşırdık. Hep şaşkınlık 
içerisindeyiz. Akabinde hemen fide des-
teği yapıldı. Yine şaşırdık. Böyle bir des-
teği, ben 60 yıldır görmedim. Hiçbir 
kurumdan görmedik. Bir şaşkınlık içeri-
şindeydik. Fide desteği aldıktan sonra, 
sebzeler çıkmaya başladı. Dedik ki; 
‘Bizim en büyük sorunlarımızdan bir ta-
nesi de pazar sorunumuz. Biz, bu malı 
üretiyoruz, bunu nerede satacağız? Hal-
ciye veriyoruz, şu anda 60-70 kuruşa sa-
latalık veriyoruz. Biz, bu işten para 
kazanamıyoruz.’ Sağ olsun Gökhan Bey 
(Günaydın), bu sorunumuzu çözdü. Yarın 
kısmet olursa pazar açılışımız olacak. Göç-
beyli Köyü, 50 yıllık bir köy. Biz üretmeyi, 
çalışmayı seven bir köylüyüz. 10 yıldır, 
emin olun bu köyde para kazanamıyoruz. 
Sera sayımız sürekli aşağı düşüyor. Üreti-
yoruz, halciye çalışıyoruz. 12’nci ay, 1’nci 
ay geldiğinde halcinin kapısını çalıyoruz. 
‘Bize 3 bin TL nakit para, 5 bin lira da çek 
ver, malımı sana vereyim’ diyoruz. Ama bu 
sene yüzde 60 fide desteği olduğundan do-
layı, halcinin kapısını çalmadık. Onun için 
köylümüze çok büyük bir can suyu vermiş-
tir Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı’mız. 
Kendisine çok teşekkür ederiz" dedi.  

Pazarda satış yapacak 

Dilemek’in ardından söz alan İmamoğlu, 
konuşmasına, “Ben, biraz geçmişe gittim, 
sizinle de yan yana oturunca dedim ki; 
‘Anneme ulaşın da annemle biraz konu-
şayım.’ Çünkü ben, annemin ürettiği 
günleri hatırladım. Yarın pazara getire-
yim mi annemi beraber” sözleriyle baş-
ladı. Katılımcı kadınlardan, “Getir. 
Görmek istiyoruz” yanıtını alan İma-
moğlu, telefonla annesine aradı. İma-
moğlu, konuşmaları hoparlör yardımıyla 
katılımcılara ulaştırdı. Annesiyle canlı ya-
yında keyifli bir sohbet gerçekleştiren 
İmamoğlu, Hava Hanım’ı yarın Kadı-
köy’de kurulacak pazarda beraber satış 
yapmaya davet etti. Annesinden katılım 
sözünü alan İmamoğlu, "Çok mutluyum. 
Bütün arkadaşlarımın emeğine sağlık. 
İnanılmaz bir heyecan içindeyim. Çünkü, 
insan için gıda üretmek çok kıymetli bir 
şey. Topraktan yetişen o kutsallığı hisset-
mek, onu en sıhhatli şekilde vatandaşa 
sunabilmek, o kadar kıymetli ki. Burada 
hasadınızı görmek beni çok gururlan-
dırdı. İyi ki arkadaşlarım her anına, za-
manına dokundu ve bu süreci bu 
aşamaya getirdi. Allah, hepsinden razı 
olsun. İBB, bu koca coğrafyada, ilk defa 
‘Hasat Bayramı’ yapıyor. Aslında bu, 
ihmal edilmiş bir şeydir. Şehrimizde, 16 
milyon insan yaşıyor. 16 milyon insanın, 
sanki sadece tüketici tarafı konuşuluyor. 
Halbuki, bizim 960 mahallemizin, 151 
tanesi köy. Köyden daha güzel bir şey 

olabilir mi? Köyleri hem üretken hem 
refah düzeyi yüksek hem de her hizmet-
ten anında faydalanabilen bir hale getir-
mek zorundayız. Ki gerçekten aynen 
Atatürk’ün dediği gibi, ‘Köylü milletin 
efendisidir’ sözüne layık olalım" ifadele-
rini kullandı.  
“Bugün niye buradayız” diyen İmamoğlu, 
"Size vaatler vermek için değil, yaptıkları-
mızı konuşmak için buradayız. Gururla 
söylüyorum. Biz, bir dokunuş yaptık; siz, 
zaten üretiyordunuz. Yüreği rahat bir şe-
kilde üretime odaklandınız ve ürettikleri-
nizle siz de gurur duyuyorsunuz. 
Zamanımızı bazen boşa geçiren işlerle uğ-

raştık. Öyle seçimdi, bir daha seçimdi, 
oydu buydu ama esas iş bu; üretmek” ifa-
delerini kullandı. Türkiye’de iyi gitmeyen 
can yakıcı konulardan ikisinin “eğitim” ve 
“tarım” olduğunu vurgulayan İmamoğlu, 
“Tarım iyi olmadığı için, toplumdaki mut-
luluğu, huzuru ve refahı sağlayamıyoruz. 
İnsanlar, ha bire kente göç etmeye çalışı-
yor; bu sefer mutsuzluk daha da büyüyor. 
Üreten insan köyde kalsa, ürünün karşılı-
ğını alsa, çok ama çok mutlu olacak. Yak-
laşık 60 milyar lira gibi bir parayı gıdada, 
yurt dışına yolluyoruz. Neyimiz eksik? 
Toprağımız mı eksik, suyumuz mu eksik ya 
da sizin gibi üreten, becerikli kadını-erkeği 

mi eksik? Var kardeşim, var. Bizim insanı-
mız her şeyi üretir. Bunun bir kader olma-
dığını, bu konuda kararlı olduğumuzu 
buradan işaret ediyoruz. Türkiye’de, en 
büyük şehrin kırsalında bile ürettiğinde, ne 
kadar güzel ve kıymetli işler ortaya çıkarılır; 
örneğini vereceğiz. Sizi bu anlamda -
bugün değil sadece- hiç yalnız bırakmaya-
cağız” diye konuştu. 

Sırtımız yere gelmez 

9 ilçede, 83 mahallede, yaklaşık 3 milyon 
600 bin fide dağıttıklarını aktaran İma-
moğlu, “İBB, iştiraklerimiz bundan hiç sa-
kınmadılar. Sizler de fideleri toprakla 
buluşturdunuz ve o dönemde neredeyse 4 
milyon lira civarında bir katkı sunduk as-
lında. 4 milyon yetmez; seneye daha fazla 
destek olacağız sizlere. Fide dağıtımından 
sonra eğitime önem verdik. Arkadaşlarım 
Adana, Antalya, Mersin bölgesinden bu 
işin uzmanlarını çağırdılar. Size bu an-
lamda bilgi verdiler. Konuştunuz. Daha da 
çok konuşacağız. Bütün İstanbul’daki köy-
leri gezdiler. Bu anlamda daha verimli, 
daha artırarak bu süreci devam ettirmenin 
keyfini size yaşatmak istiyoruz. Buradan 
bütün Türkiye’ye aslında bir mesaj veriyo-
ruz sizlerin üretken elleri sayesinde. Türki-
ye’ye örnek işler üretirsek, el ele bir çabayı 
gösterirsek, sırtımız yere gelmez. Sizi bun-
dan sonrasında da yalnız bırakmıyoruz. 
Orada diyoruz ki; ‘Ürettiğinizi de satabile-
siniz.’ Göreceksiniz, vatandaş, sizin üretti-
ğinizi almak için kuyruğa girecek. İlkini 
Kadıköy’de yarın beraber açacağız. Av-
rupa yakasında da bir hazırlığımız var. Si-
livri, Çatalca, Arnavutköy civarındaki 
dostlarımız oraya rahatlıkla ulaşabilecek. 
İnşallah bu yerlerde, ürünlerinizi, hat ettiği-
niz değer üzerinden satacaksınız” dedi. 
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GÜNDEM

Faruk KURTBAŞ

BİZ BİR  
DOKUNUŞ  
YAPTIK

“GERÇEK konularla uğraşıyoruz, ger-
çek” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle 
noktaladı: “Üretmek, ekmeğini kaza-
nan insanları var etmek, işsizliği azalt-
mak, -bakın, bu ülkede büyük bir 
işsizlik ve temel gıda sorunu vardır- 
bunları aşmak… Bunlara Türkiye’nin 
en büyük kurumlarından birisi olan 
İBB de uğraşmak, çözüm üretmek, 
katkı sunmak zo-run-da-dır. Onun için 
yapıyoruz bunları size. Hem kardeşlik 
duygumuzu artıracağız hem refah dü-
zeyimizi yükselteceğiz hem hep beraber 

adil bir şekilde paylaşacağız, aynı za-
manda da mutluluğu bütün toplumun 
her kademesine ve kesimine yayacağız. 
Gerçek belediyecilik, budur. Siyaset 
denen o sevmediğimiz alanı, bu işlere 
hiç dahil etmeyeceğiz. O başka bir şey. 
Bizim o işle hiçbir işimiz yok. Hasat 
bayramımız hayırlı olsun. Bereketi bol 
olsun. Yarın Salı Pazarı’nda kazancınız 
bol olsun. İnşallah, üreticiden tüketiciye 
ulaşma zincirimiz hayırlı olsun. İstan-
bulluların mutfağında lezzete dönüş-
sün bu üretim.”

CAN YAKICI SORUNLAR 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pendik Göçbeyli Köyü’nde düzenlenen “Hasat Bayramı”na katıldı. "Bugün niye bura-
dayız" diyen İmamoğlu, "Size vaatler vermek için değil, yaptıklarımızı konuşmak için buradayız. Gururla söylüyorum. 
Biz, bir dokunuş yaptık; siz, zaten üretiyordunuz. Zamanımızı bazen boşa geçiren işlerle uğraştık" ifadelerini kullandı 

   Türkiye Emekliler Derneği Esenyurt Şubesi  
01.08.2020 Cumartesi günü saat 09:30’da Doğan 
Araslı Cd. Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi 
Kent Konseyi Toplantı Salonunda, 6.olağan Genel 
Kurul toplantısı yapılacaktır. Gerekli çoğunluk 
sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 
toplantı 08.08.2020 Cumartesi günü saat 09:30 da 
aynı yerde yapılacaktır. 
   Şube Yönetim Kurulu 
 
Genel Kurul Toplantı Gündemi 
1.  Açılış ve Yoklama 
2.  Divan Başkanlığı Seçimi, (Divan Başkanı,  
Oy Saymanı ve yazman) 
3.  Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması, 
4.  Divan başkanlığına Genel Kurul Toplantısını 
yürütme ve gündem maddelerinin karara bağlan-
ması, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi 
verilmesinin oylanması, 
5.  Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, 
6.  Denetim raporun okunması, 
7.  Yönetim ve Denetim kurulunun ibraya 
sunulması, 
8.  Yeni döneme ait tahmini bütçenin görüşülmesi 
ve fasıllar arası aktarma yetkisinin yeni seçilecek 
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 
9.  Yeni dönem Yönetim Kurulu başkanı 
ve Yönetim kurulunun belirlenmesi, 
10.  Yeni Denetim Kurulu’nun asil ve yedek 
üyelerinin seçimi, 
11.  İstek ve temeniller, 
12.  Divan Başkanı konuşması, 
13.  Kapanış 

B azı eserler ölümsüzdür. Tarih , zaman onların 
ölümsüzlüğüne mani olamaz. Çünkü bu eser-
ler her cağda yaşayan insanoğluna rehber 

olmuş, yol göstermiştir. 
Nitekim ünlü İslâm devlet adamı, alim, tarihçisi 

İbn Haldun'un (780) 1377'de Fas'ta kapsamlı bir 
dünya tarihine giriş olarak yazdığı "Mukaddime " 
abidevî eseridir. 

Mukaddime'nin sözlük anlamı giriş demektir. 
İnsanın siyasi ve toplumsal örgütlenmesinde meydana 
gelen değişikliklerin bir modelini ortaya çıkarmak 
için bir tarihçinin giriştiği ilk çaba olarak kabul 
edilebilir. 

“Devletlerin kuruluşunda vergiler düşük, gelirler 
yüksek olur. Yıkılışlarında ise vergiler fazla gelirler 
az olur.” 

Bu ifadenin sahibi İbn-i Haldun’u, ABD ekonomi 
politikalarının ilham kaynağı olarak gören Ronald 
Reagan, 1981’de yaptığı bir konuşmada dile getirir. 

ABD, 1980’lerin başında ekonomik krize girdi-
ğinde herkes krizden kurtulmak için çeşitli öneriler ve 
formüller sunar.  Başkan Reagan’a danışmanlık 
yapan Arthur Laffer de bir çözüm önerisinde bulunur. 
Laffer’e göre “ Vergiler yüksek olduğu için halkın 
elindeki sermaye azalmakta, sermaye azlığı nedeniyle 
üretim düşmekte ve netice olarak daha az vergi top-
lanmaktadır. Daha çok vergi toplamak için vergi 
oranlarının düşürülmesi gerekir. “Bu çözüm önerisini 
benimseyen Reagan derhal vergi oranlarını düşürür 
ve Amerika’ya kısa bir süre içinde ekonomik krizden 
çıkarır. 

İbn-i Haldun’a göre, “devletin yüksek vergiler koy-
ması devlete fayda değil zarar getirir. Çünkü yüksek 
vergiler halkın sermayesinin azalmasına, o da üreti-
min düşmesine ve neticede vergi gelirlerinin azalma-
sına sebep olur. Yani vergi artışıyla toplanan vergiler 
arasında ters bir orantı vardır. Bu da hem halka hem 
de devlete zarar verir. Oysa vergiler düşerse halkın 
elindeki sermaye artacağından üretim de artacaktır 
ve sonuçta üretim arttığı için toplanan vergi miktarı 
da artacaktır. Düşük vergi girişimciliği desteklediği 
gibi hazinenin de dolmasına neden olur. Düşük vergi-
lerle hem halk hem de devlet feraha kavuşur.” 

İbn-i Haldun'a göre , halkın elindeki para arttıkça 
üretim ve tüketim artacağından toplanan vergi de 
artmış olacak. Neticede ise devlet az ama her vatan-
daşın ödediği vergi ile sürümden kazanacaktır. 

Türkiye’deki vergi toplama düzeni halkın ve devle-
tin birbirini aldatması üzerine kuruludur. Tüccar sat-
tığı mal için fatura kesmezken ya da aldığı malın 
faturasız alarak devletten vergi kaçırırken, devlet de 
petrol, otomotiv, elektrik, doğalgaz, telefon gibi 
kontrolü kolay ürünlere yüksek vergiler koyarak 
vergi açığını kapatıyor. 

Son dönemlerde devletin sıkı politikalarıyla halkın 
vergi kaçırmak için kullandığı alanı daraltılmış oldu. 
Ancak İbn-i Haldun’un da bahsettiği gibi halkın elin-
deki sermayesinin azalması eninde sonunda devletin 
de zayıflamasına neden olacaktır. Başka bir deyişle 
çok vergi toplamak iki tarafın da yenilmesine sebep 
olacaktır. 

Batılı ülkelerin bu kadar çok gelişmesinde az vergi 
ile çok üretim arasındaki ilişkinin sırrını çözmelerinin 
etkisi büyüktür. 

Bugün İbn-i Haldun’un fikirleri, yaşadığımız eko-
nomik buhranların içerisinde bulunmaz birer elmas 
gibidir. Ekonomik düzenlemeler, yapılacak zamlar 
öncesinde kesinlikle devletleri ekonomik uçurumlar-
dan kurtaran İbn-i Haldun'un fikirleri dikkatlice 
okunmalı hatta bir çalışma ekibi oluşturulmalıdır. 

Ekonomi alanında başarıya ulaşmak istiyorsak 
ABD 'li şirketlerden veya ekonomistlerden bilgi almak 
yerine Müslüman bilim adamı olan İbn-i Haldun'un 
ekonomi fikirlerini , görüşlerini dikkate almalıyız. 

Bugün Maliye Bakanlığına acizane tavsiyem 
İbn-i Haldun’u okuması olacaktır. Çağlar öncesinden 
yazdığı fikirler Amerika gibi bir ülkeyi krizden 
çıkarabiliyorsa Türkiye’yi bu ekonomik krizden 
ancak İbn-i Haldun'un fikirleri çıkarır.

Devletlerin çöküşü!

TÜRKİYE EMEKLİLER DERNEĞİ  
ESENYURT ŞUBE BAŞKANLIĞINDAN  

DUYURU 

Konuşmaların ardından yanına köylü kadınları ve erkekleri alan İmamoğlu, onlarla beraber  
domates hasadına katıldı. Bu sırada birbirinden ilginç anlar yaşandı. Köylü bir kadının, “Siftahı-
mızı Başkan’ımızla yapıyoruz. Her şey hayırlı olacak inşallah” sözleri, hasada damgasını vurdu.

HER ŞEY HAYIRLI OLACAK

İmamoğlu,:“Üretmek, ekme-
ğini kazanan insanları var 
etmek, işsizliği azaltmak, 
bakın, bu ülkede büyük bir 
 işsizlik ve temel gıda sorunu 
vardır- bunları aşmak”. dedi.
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İNGİLTERE Bağımsız Aşırı 
Irkçılığa Karşı Komisyon 
(CCE), İngiliz istihbara-

tına verdiği raporda, Neo-Nazi ve 
aşırı sağcı grupların Yahudilere ve 
Müslümanlara koronavirüs (Covids-
19) bulaştırmak için eylemler düzen-
leyeceği bildirildi. İngiltere Bağımsız 
Aşırı Irkçılığa Karşı Komisyon'un 
(CCE), İngiliz istihbaratına korona-
virüs ile ilgili verdiği bilgi gündem 
oldu. CCE tarafından hazırlanan ra-
porda, Neo-Nazi ve aşırı sağcı grup-
ların Yahudilere ve Müslümanlara 
koronavirüs (Covids-19) bulaştırmak 
için eylemler düzenlemek için hare-
kete geçtiği bildirildi.

F ilistin Esir İşleri Heyeti, 8 Tem-
muz'da yaptığı açıklamada, İsrail'in 
"tıbbi ihmal politikası" sonucu Gara-

bili'nin 6 Temmuz'da öldüğünü duyurdu Fi-
listin haber ajansı WAFA'ya göre, Temmuz 
1994'te tutuklanarak müebbet hapse mah-
kum edilen Garabili, tutuklanmasından ölü 
müne kadar 26 yılı aşkın bir süreyle İsrail 
hapishanelerinde kaldı. Filistinli direniş 
grupları ve sivil toplum kuruluşları, yaptık-
ları çeşitli açıklamalarda, Garabili'nin ceza-
evinde ölümünün tüm sorumluluğunun 
İsrail'e ait olduğunu vurguladı. 

İnsani kriz dosası 

Filistinliler 20 yıl ve daha fazla bir süre İsrail 
hapishanelerinde bulunan Filistinli mah-
kumlar için "Kıdemli Esirler" kavramını kul-
lanıyor. Haklarında verilen ağır hükümler 
sebebiyle hapishane duvarları arasında on 
yıllar geçiren Filistinli mahkumlar ve serbest 
bırakılmaları için fırsatların her geçen gün 
daha da azalması büyük bir insani krizi ola-
rak görülüyor. Filistin Esir İşleri Heyetine 
göre İsrail hapishanelerinde bulunan mah-
kumların 51'i 20 yıldan, 14'ü 30 yıldan ve 
26'sı ise 27 yıldan uzun süredir demir par-
maklıklar ardında hayatını sürdürdü. Filistin 
makamlarına göre, İsrail hapishanelerinde 
500'e yakını idari tutuklu ve 220'si çocuk 
olmak üzere 5 binden fazla Filistinli bulunu-
yor. 
 Filistin’in resmi istatistik verilerine göre, İs-
rail hapishanelerinde 1967'den bu yana 222 

Filistinli şehit oldu. Bunların 67'si tıbbi 
ihmal, 75'i gözaltına alı ndıktan sonra kas-
ten öldürülme, 7'si hapishanede doğrudan 
ateş açılma ve 73'ü işkence sonucunda ha-
yatını kaybetti. 

Kıdemli esirlerin önde gelenleri 

Filistinliler bugüne kadar gerek esir takası 

gerek müzakereler yoluyla İsrail hapishane-
lerindeki Filistinli tutukluların serbest kal-
ması için birçok girişimde bulundu.Bu 
girişimler yoluyla onlarca 'kıdemli esir' ve 
yüzlerce ağır ceza almış mahkum serbest ka-
lırken, mahkum ve tutukların çoğunluğu 
hala İsrail hapishanelerinde bulunuyor. Kı-
demli esirler listesinin başında 62 yaşındaki 

Kerim Yunus ve 61 yaşındaki amcasının 
oğlu Mahir Yunus geliyor. İkisi de 1983'te 
bir İsrail askerini öldürdükleri suçlamasıyla 
müebbet hapis cezasına çarptırıldı ve 37 yıl-
dır hapiste bulunuyor. Nail el-Bergusi, İsrail 
hapishanelerinde en uzun süre kalan kişi ol-
ması dolayısıyla "Filistinli esirlerin önderi" 
olarak nitelendiriliyor. 

Müslümanlara korona 
bulaştırmak istiyorlar

BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) 
Yemen Özel Temsilcisi 
Martin Griffith'in ofisin-

den bir kaynak, Yemen'de çatışan ta-
raflara yaklaşık 5 yıldır süren krizi 
çözmek için yeni bir anlaşma taslağı 
teslim edildiğini söyledi. Adının açık-
lanmasını istemeyen kaynak, AA 
muhabirine verdiği bilgide, Grif-
fith'in ülkedeki hükümet, Husiler ve 
Güney Geçiş Konseyine (GGK) kri-
zin çözümü için düzeltilmiş bir an-
laşma taslağı sunduğunu dile getirdi. 
Taslakta, tüm ülke genelinde ateşkes, 
Yemen halkının sıkıntılarını hafiflet-
meye yönelik alınacak bazı insani ve 
ekonomik tedbirlerin yanı sıra yeni 
tip corona virüsün (Covid-19) ya-
yılma tehlikesine karşı ülkenin uygun 
olmasına ilişkin konuların yer aldığı 
belirtildi. 

Taslak maddeleri hazırlandı 

BM'nin hazırladığı taslak anlaşmada 
ayrıca, "imzaların atılmasının hemen 
ardından tüm Yemen'de ateşkesin 
yürürlüğe girmesi, kara, deniz ve 
hava olmak üzere çatışan tarafların 
tüm askeri operasyonları durdur-
ması, ateşkesin kontrolü için taraf-
lardan üst düzey subayların üye 
olacağı BM başkanlığında bir askeri 
koordinasyon komitesi oluşturul-
ması, anlaşmanın uygulanmasını ko-
ordine edecek ortak bir operasyonlar 
merkezi inşa edilmesi" gibi maddeler 
yer alıyor. 

Yemen için BM’den  
anlaşma taslağı

FİLİSTİN’İN başkenti Ku-
düs’te bulunan Hristiyan-
ların en kutsal mekanları 

arasındaki Kıyamet Kilisesi 24 
Mayıs tarihinde açılmasının ardın-
dan artan koronavirüs vakaları ne-
deni ile yeniden ibadete kapatıldı. 
Kilisenin anahtarlarından sorumlu 
Adeeb Joudeh al-Husseini, yaptığı 
açıklamada koronavirüs salgını ile 
mücadele kapsamında kilisenin bu 
sabah itibari ile kapalı tutulduğunu 
aktardı. Kilisenin ne zaman yeniden 
ibadete açılacağı belirtilmezken, ilk 
salgın dalgasında 2 ay boyunca iba-
dete kapalı kalmıştı.

Kıyamet Kilisesi  
ibadete kapatıldıALMANYA’DA Başbakan Angela 

Merkel’e bağlı Federal Basın Dai-
resi’nde görevli bir kişinin yıllardır 

Mısır adına casusluk faaliyetleri yürüttüğü 
öğrenildi. Basın merkezinde topladığı bilgi-
leri Mısır istihbaratına ulaştıran çalışan hak-
kında soruşturma başlatıldı. Alman 
medyasının son dakika duyurduğu habere 
göre, Başbakan Merkel’e bağlı Federal 
Basın Dairesi’nde görevli, ismi açıklanma-
yan bir kişinin Mısır istihbaratına yıllardır 
bilgi geçtiği ortaya çıktı. 

Kimlik bilgisi paylaşılmadı 

Söz konusu çalışan hakkında soruşturma 
başlatıldığı belirtildi. Basın Dairesi Sözcüsü, 
“Ne soruşturmayla ilgili ne de kişinin kimli-
ğiyle ilgili açıklama yapmayacağız” dedi.  

Almanya o casusu 
konuşuyor 

DÜNYA Sağlık Örgütü 
(DSÖ) Genel Direktörü Dr. 
Tedros Adhanom Ghebreye-

sus, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) 
kaynağını araştırmak üzere örgüt bün-
yesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket 
ettiğini bildirdi.DSÖ'nün İsviçre'nin  
Cenevre kentinde bulunan merkezinde 
video konferans yöntemiyle düzenle-
nen basın toplantısında konuşan 
Ghebreyesus, "Pandemi ile mücadeleye 
devam ederken, virüsün kaynağını (kö-
kenini) da araştırıyoruz.  Şu anda iki 
DSÖ uzmanı, diğer bilim insanlarıyla 
buluşmak için Çin'e gidiyor." dedi. 

Üyeler henüz netleşmedi 

Kovid-19 salgınının küresel çapta ele 
alınışı ve DSÖ'nün pandemideki ro-
lünü incelemek üzere dün kurulan ba-
ğımsız panele de değinen 
Ghebreyesus, panelin iki eş başkanı 
eski Liberya Devlet Başkanı Ellen 

Johnson Sirleaf ve eski Yeni Zelanda 
Başbakanı Helen Clark'a güvenin tam 
olduğunu söyledi.Ghebreyesus, pane-
lin sekreteryasının DSÖ'den bağımsız 
olacağını, üyelerin ise örgüt bünyesin-
deki 194 üye ülke temsilcilerinden eş 

başkanlarca seçileceğini belirtti. Panel 
oluşturma kararının mayısta gerçekle-
şen 73. Dünya Sağlık Asamblesinde 
alındığını anımsatan Ghe- breyesus, 
"Bu, gerçekten bana önemli bir sorum-
luluk yüklüyor." diye konuştu. 

FRANSA'NIN Lille ken-
tinde kadın avukatların 
mahkeme salonunda ba-

şörtüsü takması yasaklandı. Douai 
Ceza Mahkemesinin Lille Barosu-

nun kadın avukatların başörtüsü 
takmasına yönelik getirdiği yasağı 
onayladı. Mahkeme avukatların 
duruşmalarda sadece cübbe giy-
meleri gerektiğine karar verdi. 

Mahkemenin kararına itiraz eden 
avukatlar Lille Barosunun bu ka-
rarının anayasal özgürlükleri ihlal 
ettiğini belirtti. Bu avukatların Yar-
gıtay'a başvurduğu bildirildi. 

DSÖ’'den Çin hamlesi
Dünya Sağlık Örgütü, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının kaynağını araştırmak üzere Çin'e 
uzman bir ekip gönderdi. Örgütün virüsün kaynağını araştırmak için 7 ay beklemesi eleştirilere neden oldu

Filistinli mahkum Saadi  
el-Garabili'nin (75) İsrail 
hapishanelerinde ölmesi, 
20 yılı aşkın süredir demir 
parmaklıkların arkasında 
kalan Filistinli mahkumlar 
meselesini yeniden  
gündeme getirdi
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MOTEGİ, Güney Kore ziyareti sonrası Tok-
yo'ya gelen ABD'nin nükleer silahsız-
lanma görüşmelerinin yürütülmesinden 
sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Step-
hen Biegun'u kabul etti. İkilinin görüşmesi 
sonrası açıklama yapan Motegi Toşi-

mitsu, Pasifik bölgesindeki sürekli değiş-
ken güvenlik ortamında Tokyo-Washing-
ton iş birliğinin önemine değindi. Motegi, 
Kuzey Kore konusunun çözüme kavuştu-
rulması ile özgür ve açık bir Pasifik böl-
gesinin istikrarı için "Japonya ve ABD'nin 

birlikte çalışması kritiktir" ifadesini kul-
landı."Bu çağda yeni mücadelelerle karşı-
laşıyoruz, müşterek ve yakın görevlerimiz 
daha da önem arz ediyor" diyen Biegun 
ise ABD'nin Kuzey Kore rejimi ile diyaloğu 
sürdürmeye hazır olduğunu belirtti. 

ABD’ye Kuzey Kore çağrısı
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, Kuzey Kore konusu dahil Pasifik bölgesinin istikrarında ülkesinin ABD ile iş birliğinin önemini vurguladı

OMURLERI HAPISTE 
TUKENIYOR

Kadın avukatlara başörtüsü yasağı
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BULMACA

Hikâyeci

bitkisi

Bir tür kar

kâmil

erkek sesi
yapmak

etme Berkelyum
(Simge) Beyaz

Gram

Üzeri
Sütü

âlet öbürü

Amerika

Basketball

"Öpmek"
eylemi

emir kipi
ile tekerlek

Defa "... Atagül" Arapçada
tirilmesi

(Simge) Eksilti çörek

Çok sesli
müzikte
bir beste Galâktoz

durmama

Mezar

idrar

Bir tür
toprak

Sosyalist
Cumhuriyetler Çökertme

Nobelyum
(Simge)

oya Karakter

Akümülatör

ilki

Söz
Ticarete

mallar
Orta

Litre

Otoyol Küçümseme
yollu bir söz dilimi

Bilgisayarda
simge resim

geçecek
Malzeme

Ofisi

Bir
içecek

Uyum

Rusya

Bile
talih

Put

Yasak

gizli yer

Elektrik

birimi
Tek Adet

"Kafesteki
Kalp" Küçük

bitki

Cet

oyuk
ölçü birimi

Fecir

Boylu

yatma

Ezgi

Otomobil

durum

Telgraf

Cömert Mezar (bitki) iz
Valide

bulmama
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L A K A M L K A B
N F E E A A L A M K D

K U M R A K N B T D Ö
D A N A E T E D K

G N E R N H M Ü
R K A M A L R A T N A M

L E T S R E V N Ü
E A K U L Ç O G N A Z
U Z A K L A T R M A
A K L Z S K E R E R
A H H Z E N A
Z U V A H O G Ö R Ü R

 AKAK
 AMİN
 ANTRE
 AZAT
 BAKILMAK
 BİNLİK
 BİTİŞ
 DANAETİ
 DEHA
 DİNİ
 DİRİ
 DÖKÜM
 EKLİ
 EMEL
 EREKSİZLİK

 EVİN
 FUAR

 HAVUZ
 HIŞ HIŞ

 HOŞGÖRÜR
 İDDİANAME

 İKMAL
 İKNA
 İNAL
 İNME
 KAKA
 KARE

 KARMUK
 KAŞE
 KERE

 LAİK
 LİKA

 MANA
 MANTARLAMAK

 MENÜ
 NARA
 NEMA
 NEZİH

 NİRENGİ
 ŞAKUL

 UZAKLAŞTIRMA
 ÜMÜK

 ÜNİVERSİTELİ
 ZANGOÇLUK

 ZARAR

M E B L A

3 HARFLİ
 AİT
 EZA
 IRA
 TAT

4 HARFLİ
 ACEM
 ACİZ
 AHAR
 AKİT
 ALEV
 ASRİ
 AZİL
 DİŞİ
 EHİL

 EZEL
 GARD
 İMAL
 KLİK
 KOLA
 KREŞ
 LAZA

5 HARFLİ
 ATLET

 ATMAK
 ENAYİ
 HAVVA
 LAĞIM
 RAHNE
 UTMAK

 ZORLA

6 HARFLİ
 ALPAKA

 ATMACA
 EKİNCİ

 GÖKADA
 KÖS KÖS
 MEBLAĞ
 RÖLANS

10 HARFLİ
 AVUSTRALYA
 KLEPTOMANİ

 TOKAÇLAMAK
 VATANHAİNİ

Soldan Sağa:
1. Yaprakları üst üste sarılı topak marul. - Kullanma sü-
resi. 2. Yazboz tahtası. 3. Hayta. - Duru, sakin havada 
çıkan kuru soğuk. 4. Gışâ-yı tabıl. 6. Kayaları delmekte 
kullanılan siyah elmas, karbonado. 7. Bütün, tüm, kamu. 
- Küçük maden veya cam şerit. 8. Kama ile yaralamak. 9. 
Çeşitli renklere sahip değerli bir taş. - Hare.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Suyun ivinti yeri. - Yumağa benzeyen nesnelerle oy-
nanan bir çocuk oyunu. 2. Taşınmazlar ve bunlarla ilgili 
ipotek, şufa, irtifak gibi bazı hakları tapu kütüğüne ge-
çirmek. 3. Ağızcıl. - Anadolu ile ilgili. 4. Saçları maşa ile 
kıvırmak veya düzeltmek. 6. “Allah esirgesin” anlamında 
bir söz. 7. Yeniden canlandırma, diriltme. - Bebek için 
hazırlanan yiyeceklerin genel adı. 8. Kan taşıyan damar, 
şiryan, arter. 9. Çok çevik bir köpek türü. - Saka kuşu.

7 4
3 8

5 4 1
2 3 5

4 9 7
9 1 5 6
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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M ersin'in merkez ilçe Mezitli Bele-
diyesi'nin Mersin Alzheimer Der-
neğini'nin desteğiyle 5 yıldır

hizmet verdiği Gülbahar Özmen Aktif Yaş
Alma Evi, sanatsal dokunuşlarla kültür
sanat merkezi haline geliyor. Her yaştan
Mezitlilinin, üretimle iç içe aktif bir yaşam
sürmeleri için kültürel ve sanatsal alanda çe-
şitli faaliyetlerin yürütüldüğü aktif yaş alma
evinde çalışmalar yapan yaşam koçu ve aile
danışmanı Yeliz Özalp ile görsel sanatların
farklı dallarından bir grup sanatçı binanın
görüntüsünü değiştirmek için harekete geçti.
Bahçe ve iç dekorasyondan, duvar figürle-
rine kadar çeşitli sanatsal süslemelerle do-
natılacak merkez, Mezitli'nin en önemli
çekim merkezlerinden birisi olacak. Mezitli
Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Mezitli
Kent Konseyi Başkanı Sible Gelbul'la bir-
likte merkezde çalışma yapan sanatçıları zi-
yaret ederek, proje hakkında bilgi aldı. 

Farklı yaş gruplarından insanlar

Yapılan çalışmaları inceleyen Tarhan, zi-
yarete katılan ilgili birim müdürlerine ge-
rekli talimatları verdi. Sadece belli bir
yaşın üzerinde olanları değil her yaştan
Mezitliliyi Gülbahar Özmen Aktif Yaş
alma Evinde buluşturmak istediklerini
söyleyen Yeliz Özalp, "Farklı yaş grupla-
rından arkadaşlarımızla birlikte çok güzel
şeyler yapmayı düşünüyoruz. Burada
oluşturduğumuz güzellikleri tüm Mezitlili-
lerle paylaşmayı düşünüyoruz. Sevgi pay-
laştıkça güzel, güzel şeylerde paylaştıkça
ortaya çıkacak. Henüz projeyi hayata ge-
çirmeye başladık. Bittikten sonra da tekrar
başkanımızı buraya davet edeceğiz. Güzel
şeylerimizi yine birlikte Mezitlililerle pay-
laşacağız. Elimizden geldiğince burayı
herkese açık bir mekan haline getireceğiz.
Onların geçmiş ve gelecekteki bağlarını da
burada kurma çabası içindeyiz" dedi.

"Burası eskiden bir çöplüktü"

5 yıl önce çöp ev olan bir binanın yüzlerce
kursiyerin eğitim aldığı kültür ve sanat
mekanı haline geldiğini görmenin guru-
runu yaşadıklarını vurgulayan Başkan
Tarhan ise "Gülbahar Özmen Aktif Yaş
Alma Evimiz, oldukça şık, bahçesiyle iki
katlı yapısıyla oldukça güzel bir yapı. Ama
tabi şuanda görünen güzellik kimseyi ya-
nıltmasın. Burası eskiden bir çöplüktü. Yı-
kılmaya yüz tutmuş bir bina vardı ve geri
dönüşümcüler burayı çöp toplama mer-
kezi olarak kullanıyordu. Çevre sakinlerin-
den sürekli şikayet geliyordu. Alzheimer
Derneği başkanımız Aynur Özge böyle bir
projeden bahsedince, burayı gösterdik.
Çok beğendi. Biz de bina sahibi olan Gül-
bahar Özmen hanımefendi ile irtibata ge-
çerek desteğini aldık ve binanın lüks bir
villa görünümü almasını sağladık. İkinci
katında ahşaptan çok lüks bir toplantı ve 

etkinlik salonu oluşturduk" şeklinde 
konuştu.

Etkinliklerle dolu

Mersin Alzheimer Derneği ile birlikte çok
önemli çalışmalar yaptıklarının altını çizen
Tarhan, "Burada müzikten resime kadar her
türlü çalışma var. Adı üzerinde burası aktif
yaş alma merkezi. Yani insanlar yaş alırken
aktif şekilde yaşlansın. Evde oturmasın. Ka-
dınımız, erkeğimiz evde televizyon seyret-
mesin ya da kahvelerde zaman öldürmesin.
Bu gelişmiş demokratik ülkelerde yaygın
olan bir projeydi ve biz de oldukça başarılı
çalışmalar yaptık. Burada yakaladığımız ba-
şarı sonrası ikincisini ve daha büyüğünü
Davultepe'de yaptık. Kardeş şehrimiz Berlin
Tempelholf- Schöneberg'ten de mali yön-
den destek verdi. İki katlı ve son derece mo-
dern daha iyi fiziki imkanlara sahip bir bina
yaptık.” ifadelerini kullandı.

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi'nin Mersin Alzheimer Derne-
ğini'nin desteğiyle 5 yıldır hizmet verdiği Gülbahar Özmen Aktif Yaş
Alma Evi, sanatsal dokunuşlarla kültür sanat merkezi haline geliyor

Başakşehir Belediyesi, ha-
yallerini gerçeğe dönüştüre-
bilmeleri için gençlere her

konuda destek olmaya devam ettiğini
duyurdu. Lise mezunu öğrenciler, ha-
yallerini süsleyen konservatuar için ça-
balarken, Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi
Evi’nden uzman eğitmenler de onlara
destek veriyor. Koronavirüs salgını ne-
deniyle yüz yüze derslere ara verseler de
bu süreci online derslerle telafi etmeye
çalışan öğrencilere, Şehit Selim Kiraz

Bilgi Evi Müzik Öğretmeni Yeliz Ergün
tarafından eğitim veriliyor. Kayaşehir
Kültür ve Yaşam Parkı’nda düzenlenen
kursta öğrenciler yaklaşan sınav ve mü-
lakatlar öncesi solfej, armoni, melodi
tekrarı, ritim gibi alanlarda eğitim alı-
yor.

Hayali akademisyenlik

Konservatuar sınavları için eğitim alan
öğrencilerden Hasret Öget, “Lise döne-
minde kemanla tanıştım. Başakşehir

Müzik Akademisi ile tanışınca ses ko-
nusunda da önemli yol kat ettiğimi gör-
düm. Hayalim bir üniversitede
akademisyen olmak” dedi. Resim bece-
risi ve piyano yeteneğiyle dikkat çeken
öğrencilerden Mehmet Maruf Göksu
ise Şehit Savcı Selim Kiraz Bilgi Evi’nde
aldığı eğitimin ufkunu genişlettiğini
ifade etti. Hedefinin çok çalışıp iyi bir
üniversiteden mezun olduktan sonra
uluslararası platformlarda Türkiye’yi
temsil etmek olduğunu söyledi. DHA

Konservatura
hazırlanıyorlar

Fotoğraf tutkunları
Kaçkar Dağları'nda

Büyük bölümü Ri-
ze'nin Çamlıhemşin il-
çesi sınırları içerisinde

bulunan Kaçkar Dağları Milli
Parkı, doğal güzelliğiyle ziyaretçile-
rine tüm yorgunluğunu unutturur-
ken, fotoğraf tutkunlarının da tercih
ettiği yerler arasında bulunuyor.
Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın,
koruma altına alınması gereken 200
ekolojik bölge arasında gösterdiği,
Türkiye'nin 3 bin 937 metreyle en
yüksek 4'üncü dağı olan Kaçkarlar,
birçok yaylayı içerisinde barındır-
masının yanında 2 bin 500 rakımın
üzerine ulaşabilen yaylaları ile ziya-
retçilerini doğal güzelliğiyle adeta
büyülüyor.Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını sonrasında al-
ternatif tatil arayanlara farklı güzel-
likleri ile hizmet veren Kaçkar
Dağları ayrıca 33 yaylası ile gezgin-
lerin uğrak yerleri arasında bulunu-
yor. Macera ve fotoğraf
tutkunlarının tercih ettiği bölgeler
arasında yer alırken son yıllarda
sosyal medyada fotoğraf tutkunla-
rının paylaştığı fotoğraflar ile de
farklı güzelliklerini sergiliyor.

Sis bulutu ve gün batımı

Genellikle Çamlıhemşin ilçesi sınır-
ları içerisindeki Palovit, Samistal,
Pokut, Sal ve Huser yaylalarını ter-
cih eden ziyaretçiler ve fotoğraf tut-
kunları gündüz yaylalarda keyifli
vakit geçirdikten sonra sis bulutu ve
gün batımını fotoğrafı çekebilmek
için ise 3 bin rakımın üzerindeki
zirvelere çıkarak saatlerce nöbet tu-
tuyor. Zaman zaman fotoğraf tut-
kunları tek kare fotoğraf için kamp
kurarak geceyi yaylada geçiriyor.

‘Kız Kardeşler’e
Sofya’dan ödül

24'üNCüsü düzenlenen Sofya Film
Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu.
Festivalde 48 ülkeden 111 film yer aldı.

Festivalin jüri başkanlığını Slovakyalı yönetmen
Mira Fornay yaptı. Geçtiğimiz yıla damga vuran
Emin Alper’in Kız Kardeşler filmi festivalde ‘En
İyi Balkan Filmi’ ödülünü aldı.

Ödülleri toplamıştı

Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir,
Kayhan Açıkgöz, Müfit Kayacan ve Kubilay
Tunçer'in rol aldığı filmde, annelerini kaybettik-
ten sonra kasabada her biri ayrı ailelere besleme
olarak verilen ve burada barınamayıp köye geri
gönderilen üç kız kardeşin hikâyesini anlatıyor.
‘Kız Kardeşler’, 38. İstanbul Film Festivali'nde
‘En İyi Film’, ‘En İyi Yönetmen’, ‘En İyi Kadın
Oyuncu ‘(Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin
Kandemir), ‘En İyi Müzik’ ve FIPRESCI ödül-
lerini kazanmıştı.

İngiltere’den
tiyatrocuları
sevindiren karar

CoroNavirüsü salgını sırasında sa-
natçılara destek vermeyi ihmal etme-
yen İngiltere hükümeti, tiyatrocular,

konserler ve sanat etkinliklerindeki KDV oranını
yüzde 20'den yüzde 5'e indirdi. İngiltere Kültür
Bakanı Oliver Dowden, “Maliye Bakanı Rishi
Sunak tarafından ilan edilen gösteriler, tiyatro-
lar, sirkler, fuarlar, eğlence parkları, konserler,
müzeler, hayvanat bahçeleri, sinemalar ve sergi-
ler de dahil olmak üzere,
KDV yüzde 20'den yüzde
5’e indirildi. Kısa bir süre
sonra yeniden açılma yo-
lunda daha fazla adım ata-
cağız” dedi. İngiltere'de
özellikle kâr amacı gütme-
yen kuruluşlarda KDV mua-
fiyeti olduğu biliniyor.

Kurtarma paketi

KDV indiriminin bilet fiyatlarına nasıl yansıya-
cağı merakla bekleniyor. İngiltere’de daha önce
de sanat sektörünü desteklemek için 1,5 milyar
sterlinlik “Kurtarma Paketi“ açıklanmıştı.

Notre Dame için
karar verildi

FraNsa'NıN sembolü olarak gösterilen
ve savaşlara rağmen ayakta kalan dün-
yaca ünlü 857 yıllık Fransa'nın sembolü

Notre Dame'ın orijinal mimarisine sadık kalınarak
restore edilmesine karar verildi. Yangında büyük
zarar gören Notre Dame Katedrali'nin çatışında
yüzme havuzu veya organik bahçe olmayacak. As-
lına uygun olarak restore edilecek. Geçen yılki yan-
gında büyük hasar gören Notre Dame'ın çatısı ve
çan kulesinin orijinal mimariye sadık kalınarak res-
tore edilmesi kararlaştırıldı. Fransa Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron başta katedralin modern
mimariyle restore edilmesi önerisi getirmişti. Bu
önerinin ardından dünyanın dört bir yanından
gelen modern hatta fütürist planlar dikkat çekmişti.

AKTIF YAS
ALMA EVI

Bulut DeniziBüyük bölümü
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi
sınırları içerisinde bulunan
Kaçkar Dağları Milli Parkı,
doğal güzelliğiyle ziyaretçi-
lerine tüm yorgunluğunu
unuttururken, fotoğraf
tutkunlarının da tercih ettiği
yerler arasında bulunuyor

Lise mezunu öğrenciler, konservatuar hedefine Başakşehir Belediyesi
Bilgi Evleri'nin desteğiyle hazırlanıyor. Güzel sanatlar alanında eğitim
veren üniversitelerin açtığı sınav ve mülakatlarda başarılı olmak isteyen
öğrenciler, bilgi evleri eğitmenlerinin desteğiyle zorlu sürece hazırlanıyor

Ağrı Dağı için proje yarışması
Nuh'un Gemisi'nin yer aldığına inanılan Ağrı Dağı'nın turizme kazandırılması için proje yarışması düzenlenmesi planlanıyor

Nuh'uN Gemisi'nin yer aldığına
inanılan Ağrı Dağı'nın turizme
kazandırılması için proje yarış-

ması düzenlenmesi planlanıyor.Türkiye
Belediyeler Birliğince (TBB) Doğu Ana-
dolu Bölgesi'ndeki belediyelere yönelik
"Küresel Kovid-19 Sonrası Yeni Normal
ve Belediyeler Toplantıları", Birliğin yanı
sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Fatma Şahin başkanlığında telekon-
ferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Toplantıda konuşan Ağrı Belediye Baş-
kanı Savcı Sayan, "Bir Hayalim Var" isimli
projesini anlatarak, büyük projelerinden

birinin de Ağrı Dağı'nın turizme açılması
olduğunu söyledi. Ağrı'nın turizm potan-
siyelinin oldukça fazla olduğunu belirten
Sayan, burada yapmayı hayal ettiği pro-
jeye ilişkin şunları kaydetti:"Nuh tufanına
konu olan Ağrı Dağı'nı dünyaya tanıt-
mak, kayak pistleri, 4 bin metre rakımda
devasa bir Nuh'un Gemisi inşa ederek
burayı dünyanın ve Türkiye'nin ünlü kafe-
lerinin şube açabileceği bir yer haline ge-
tirmek istiyoruz. Bütün turistlerin,
turizme aşık insanların gelip orada bir çay
içmesi, onu sosyal medyada paylaşması
bile Türkiye'nin, Ağrı'nın, Doğu Anado-

lu'nun tanıtımı açısından çok önemli ola-
caktır. Paintball sahaları, bungalov tipi
oteller, Mardin evlerine benzer evlerin
Ağrı Dağı'nın eteğinde yapılması, hobi
bahçeleri, oradaki turizm merkezi İshak
Paşa Sarayı, Meteor Çukuru, Buz Mağa-
raları, Urartu Kaleleri, Diyadin'deki kaplı-
calar, Balık Gölü'ndeki kırmızı pullu
alabalıklar, ayrıca Ağrı merkezde kurula-
cak panoramik Nuh'un Gemisi ile bunu
bir konsept haline getirip, dünyadaki,
Türkiye'deki yatırımcılara açabilirsek
Doğu Anadolu'nun şahlanacağına 
inanıyorum." diye konuştu.
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sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2020/344548
1-İdarenin
a) Adı :İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM 

KURUMLARI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
b)Adresi :Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Taşkışla Binası A Blok İdari

ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü Davutpaşa Mah. 
Davutpaşa Cad. 34220 Davutpaşa ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2123832156 - 2123832153
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a)Adı :ISI SAYACI VE SICAK SU SAYACI ALIMI
b)Niteliği, türü ve miktarı :ISI SAYACI 425 ADET SICAK SU SAYACI 20 ADET

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

c) Yapılacağı/teslim 
edileceği yer :YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DAVUTPAŞA KAMPÜS LOJMANLARI
ç) Süresi/teslim tarihi :Mallar tek partide teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşme imzalandıktan sonra 3 iş günü içerisinde işe başlanılacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati  : 28.07.2020 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü, Taşkışla Binası 

A2006 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı İhale Şube Müdürlüğü
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara
ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Tica-
ret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerine ilişkin bilgiler,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:
MID (ÖLÇÜ ALETLERİ DİREKTİFİ) SERTİFİKASI  İHALE TEKLİF DOSYASINDA SUNULACAKTIR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza
kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-
anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale
yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmek-
sizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 32'nci haftasında
Demir Grup Sivasspor ile Ülker Stadyu-
mu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarını
akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde

yaptığı antrenmanla sürdürdü. Isınma ve
çabukluk hareketlerinin ardından pas çalış-
ması yapan futbolcular, dar alanda çift kale
maçla antrenmanı sürdürdü. İdman, birey-

sel çalışmalarla sona erdi. Sarı lacivertli
ekip, pazar günü saat 21.00'de oynanacak
maçın hazırlıklarını bugün yapacağı an-
trenmanla tamamlayacak. DHA

Demir grup SivaSSpor meSaiSi

SP  R

Süper Lig'de şampiyonluk için önemli bir avantaja sahip Medipol Başakşehir'de milli
kaleci Mert Günok, ligin en az gol yiyen kalecisi olarak dikkat çekiyor. 31 yaşındaki
file bekçisi, geçen sezonu da en az gol yiyen eldiven olarak tamamlamıştı

MERT VARSA
SORUN YOK!

Galatasaray
Kadın Basket-

bol Takımı, son
iki sezonda

sarı kırmızılı
takımın

başantrenörlü
k görevini

üstlenen Efe
Güven ile bir

yıllık yeni
sözleşme
imzaladı.

Bu sezon sonunda sözleşmesi sona
eren başantrenör Güven ile bir yıllık
yeni sözleşmenin imzalandığı törende
yönetim kurulu üyeleri Dorukhan
Acar ve İlber Aydemir ile Galatasaray
Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
Oytun Özer de yer aldı. Yeni sözleş-
meye imza atan başantrenör Efe
Güven, imza sonrası kulüp televizyo-
nuna şu açıklamaları yaptı: "Resmi
olarak bu benim 15'inci sezonum ola-
cak kulübümde. 14 senedir nasıl ilk
günkü gibi heyecanla çalıştıysam, bu
sezon da aynı şekilde hissediyorum.
Bu görevin bana layık gören Başkanı-
mız Sayın Mustafa Cengiz'e, İkinci
Başkanımız Abdurrahim Albayrak'a,
Başkan Yardımcılarımız Yusuf Gü-
nay'a, Kaan Kançal'a, şube yöneticile-
rimiz Oytun Özer'e, Dorukhan Acar'a
ve İlber Aydemir'e çok teşekkür ediyo-
rum. Yeni bir macera ve ilk günkü he-
yecan. 2 senedir neler yaptıysak
taraftarlara mücadele anlamında ver-

diğimiz sözleri tuttuysak, yine aynı şe-
kilde aynı sözleri verip sahada sava-
şan, Galatasaray ruhuyla mücadele
eden bir kadın basketbol takımı izleye-
ceklerinin sözünü tekrar buradan veri-
yorum."

4 yabancı ile anlaştık

EuroLeague'de önemli başarılara
imza atan bir kulüpte olduklarını hatır-
latan Güven, "Tekrar EuroLeague'e
döndüğümüz için çok mutluyuz. O
arenada çok önemli başarılarımız,
şampiyonluğumuz var. Ayrı bir mutlu-
luk da kendi altyapımızda yetişen
oyuncularla beraber Euroleague'de
mücadele edecek olmamız, orada tec-
rübelenip ciddi sorumluluk alacaklar.
Yeni bir kadro kurduk. Çok kısa za-
manda yaptık bunu. Bir hafta içinde
bütün takımı, kulübümüzün verdiği
imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde
oluşturduk. Yaklaşık 10 gün önce yö-
neticilerimizle bir toplantı yaptık. An-

laşmamız uzun sürmedi, çok kısa za-
manda hemen anlaştık. Sözleşmeyi
konuşmadık bile. Sonrasında da nasıl
bir yol haritası izleyeceğimizi, nasıl bir
planlama yapacağımızı konuştuk. Bu
doğrultuda 3 tane A Milli Takım for-
ması giymiş Türk oyuncumuz ile ve 4
yabancı oyuncu ile anlaştık. Geri kalan
bizim altyapımızda yetişen, çeşitli kate-
gorilerde milli takım forması giymiş
oyuncularımız yer alacak. 14-15 kişilik
bir kadromuz olacak. Şu an konuşur-
ken heyecanlıyım. İlk kulübe girdiğim
andaki gibi hissediyorum. Kaldığımız
yerden devam edeceğiz" diye konuştu.

Önemli bir başarı var

Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Ku-
rulu Üyesi Oytun Özer ise şu ifadeleri
kullandı: "Hocamızla yola devam et-
mekten çok mutluyuz. Hocamızın 2
senedir yakaladığı önemli bir başarı
var. Biz bu başarının daha üzerine
koymak istiyoruz. EuroLeague Wo-

men'da bu sene mücadele edebilmek
bizim için çok kıymetli. Biz bildiğiniz
üzere 5 sene önce bu kupayı almıştık.
Umarım en kısa sürede tekrar o kupa
için mücadele edecek takımla beraber
orada olacağız. Kısa sürede tüm
transferlerimizi tamamladık. İnşallah
çok kısa bir sürede hepsini açıklaya-
cağız. Ancak an itibarıyla yeni sezon
yapılanmasıyla ilgili kafamız oldukça
rahat. Bu yapılanmayı tamamlarken

oluşturduğumuz ve takip etmek iste-
diğimiz felsefeyle uyumlu bir yapı
kurduk. Altyapımızdan oyuncuları-
mız, milli takım seviyesindeki oyun-
cularımız ve bunlara yardımcı
olabilecek, sahada mücadele gücü-
müzü artıracak yabancılarla beraber
çok kuvvetli bir kadro kurduğumuzu
düşünüyoruz. Her zamanki gibi her
kupaya talibiz, her kupaya talip ol-
maya devam edeceğiz.” DHA

M edipol Başakşehir, 32'nci
haftası oynanacak Süper
Lig'de 66 puanla en yakın

takipçisi Trabzonspor'un 4 puan
önünde liderliğini sürdürürken, ilk
şampiyonluk yolunda milli kaleci
Mert Günok da takıma büyük katkı
sağlıyor. Turuncu-lacivertliler, bu
haftaya kadar kalesinde gördüğü
27 golle ligin en az gol yiyen takımı
konumunda. 31 lig maçının tama-
mında forma giyen Mert, bu karşı-
laşmaların 9'unda rakiplerine gol
izni vermedi. Deneyimli file bekçisi
ayrıca, 95 kurtarışla, ligde Hes
Kablo Kayserispor kalecisi Silviu
Lung (110) ve Trabzonspor kalecisi
Uğurcan Çakır'dan (104) sonra en
fazla kurtarış yapan isim oldu.

Fark yarattı

Mert Günok milli takımdaki perfor-
mansıyla da fark yarattı. Türkiye,
Mert'in oynadığı 10 maçta yalnızca
3 gol yedi. Avrupa Futbol Şampiyo-
nası (EURO 2020) eleme grubu
maçlarını 3 golle kapatan ay-yıldız-
lılar, akan oyunda rakiplerine gol
şansı vermedi. Milli takım, yediği 3
golü de duran toplardan kalesinde
gördü. Türkiye, EURO 2020 eleme-
lerinde iç saha maçlarını gol yeme-
den tamamlayan ilk takım oldu.
Günok'un görev aldığı 5 iç saha
maçında da kalesini kapatan ay-yıl-
dızlılar, önemli bir istatistiğe imza
attı.

Sözleşmesini uzattı

Geçen sezon da şampiyonluğun en
büyük favorilerinden olan Başakşe-
hir, yarışta kupayı Galatasaray'a
kaptırmasına rağmen Süper Lig'in
en az gol yiyen ekibi oldu. Mert
bütün mücadelelerde sahaya çıkar-
ken, 22 golle ligin en az gol yiyen
kalecisi unvanını aldı. Bu sezon so-
nunda Başakşehir ile sözleşmesi bi-
tecek Mert Günok, 1 Haziran 2020
tarihinde turuncu lacivertli kulüple
3 yıllık mukavele imzaladı. DHA

Efe Güven ile yeni sözlesme
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SÜPER Lig’in üst sırala-
rındaki yarışa Fenerbahçe 
de dahil oldu. Sarı-laci-

vertlilerin Başkanı Ali Koç, sezonun 
bitimine 3 hafta kala teknik heyet ve 
futbolcularla bir toplantı yaptı. Si-
vasspor, Beşiktaş (D) ve Çaykur Ri-
zespor maçlarını kazanmaları 
halinde Şampiyonlar Ligi için ön 
eleme oynama şansı bulacaklarını 
belirten Koç, “4 puan önümüzdeki 
Sivas'ı bu hafta konuk edeceğiz. 
Sonra Beşiktaş derbisi var. İki takım 
da direkt rakibimiz, mutlaka kazan-
malıyız. Trabzonspor'un UEFA'dan 
men edilmesi olasılığını da unutma-
yalım. Şampiyonlar Ligi demek 20-
30 milyon Euro gelir demek. 
Kulübümüz ve sizler için çok önemli 

bir fırsat.  
9 puan  
alalım,  
rakipler 
 puan kaybe-
decektir”  
diye konuştu. 

30 milyon Euro 
gelir için kazanın!

SAKATLIĞI nedeniyle se-
zonu kapatan ve tedavisini 
Almanya'ya giderek sürdür-

mesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-
lacivertli kulübe geri dönmeyi 
düşünmüyor. 2017-18 sezonunda Fe-
nerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fe-
nerbahçe'ye transfer olabilmek için 
kadro dışı kalmıştı. Altı ay top oyna-
madıktan sonra sarı-lacivertli formayı 
sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst 
üste sakatlıklar yaşadı. Bir ara kadro 
dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tat-
sız sürece rağmen çalışmalarını sür-
dürdü ve affedilerek yine formayı 
terletmeye çalıştı. Mehmet Ekici bu 
sezon Fenerbahçe'de 9 maçta görev 
aldı ve 2 asist yaptı. 
Son sakatlığının ar-
dından kalan  
maçlarda oynaya-
mayacağı anlaşılan 
milli oyuncunun 
tedavisi için Al-
manya'ya gitme-
sine izin verildi.

Mehmet Ekici  
Almanya’ya gitti

BEŞİKTAŞ’TA özellikle Vida ve Ruiz 
için transfer haberleri çıkarken, bu 
oyuncuların yerine altyapıda görev 
yapan Halil Duman ve Erdoğan 
Kaya’nın ismi geçiyor. Hem kendi ta-
kımında hem de U19 Milli Takımı’nda 
gösterdiği başarılı performansla dik-
kat çeken 19 yaşındaki Halil Du-
man’ın siyah-beyazlılarda yeni sezon 
öncesinde A takımla hazırlık kam-

pında da yer alması bekleniyor.  
Eylül ayında Hırvatistan’da düzenle-
necek U19 Avrupa Şampiyonası Elit 
Tur Müsabakaları kadrosunda da yer 
alan genç stoper, göstereceği perfor-
mansla teknik direktör Sergen Yal-
çın’ın gözüne girmeye çalışacak. Öte 
yandan, U19 Milli Takımı’nda Beşik-
taş’tan Kerem Kalafat, Erdoğan Kaya, 
Emre Yıldız, Oğuzhan Akgün ve İlkay 

İşler gibi isimler de görev alıyor. Bu 
sezon Erdoğan Kaya siyah-beyazlıla-
rın A takımında şans bulurken, diğer 
isimlerin de gelecek sezonlarda aynı 
kategoride ter dökmeleri bekleniyor. 

Amatörden Beşiktaş'a 

Balıkesir’in amatör takımlarından 
Dursunbey Belediyespor’da futbola 
başlayan sonrasında da Bursas-

por’da 2 yıl ter döken genç stoper 7 
yıl formasını giydiği Beşiktaş’ta gös-
terdiği performans sonrası profesyo-
nel sözleşme imzalarken, uzun yıllar 
hem siyah-beyazlılarda hem de milli 
takımda görev almayı hedefliyor. 
Özellikle hava toplarında çok etkili 
olan Duman, bu sezon U19 maçında 
20 maça çıktı ve 1 gol, 1 asistlik per-
formans gösterdi.  DHA

Halil Duman dikkat çekiyor
Süper Lig’de yeni sezon öncesi hem şampiyonluk mücadelesi verecek hem düşük bütçeli olacak takım kurma çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, U19 takımındaki 

oyuncularını yakından takip ediyor. 19 yaşındaki Halil Duman, hem kendi takımında hem de U19 Milli Takımı’nda gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor

B undesliga 2'nin 14'üncü haftasında 
Hannover 96'nın başına geçen Türk 
teknik direktör Kenan Koçak, per-

formansı ile alkışları topladı. Göreve geldi-
ğinde sadece 3 galibiyeti olan takımla 21 
maçta 10 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden 
Kenan Koçak Bundesliga'dda görev alan tek 
Türk teknik direktör. 

Büyük başarı elde ettik 

Hannover 96 ile iyi bir sezon geçirdiklerini ve 
başarı sağladıklarını söyleyen Koçak, "Lig 
arasında bir kulübe geldiğimizde demek ki 
dişlerin doğru gitmediğinin sinyalidir. Biz 
geldiğimizde kulüp 16'ncı sıradaydı. Özgü-
veni olmayan ve strese kapılmış bir kulüptü 
ama Hannover 96 büyük bir kulüp ve büyük 
bir camia. Seyirci potansiyeli büyük bir 
kulüp. Bir yıl önce Bundesliga'da oynadı ve 
küme düştü. Belli hamleler yapmak zorun-
daydık. Futbolculara o özgüveni aşılamamız 
lazımdı. Takım ruhunu geri getirmeliydik. 
Sıkı bir çalışmayla başarı elde ettik. Korona-
virüs pandemisi handikap olsa da elimizden 
geldiğince iyi bir kenetleme sağladık. Sonra-
sında büyük bir başarı elde ederek takımı 
6'ncı sıraya getirdik" dedi. 

Hedef bundesliga 

Hedeflerinin Bundesliga 1 olduğunu söyle-
yen Koçak, "Yeni sezon öncesi hedefleri ko-
nuşmak için önce kadro yapılanmasını 
görmeliyiz. Takımın son halini görmeden 
hedef konuşmak etik olmaz. İyi bir kadro ku-
rarak Hannover'i Bundesliga 1'e çıkarmak is-
tiyoruz" diye konuştu. Yeni sezon transfer 
çalışmaları için Süper Lig'den de bazı takım-
larla görüştüklerini belirten Koçak, "Türki-
ye'den transferler olabilir. İyi futbolcular var. 
İsim vermeyelim ama birkaç isimle görüşü-
yoruz. Transferler için zaman neyi gösterecek 
bakacağız" dedi. Şartlar uygun olursa ilerle-
yen sezonlarda Süper Lig'de bir takım çalıştı-
rabileceğini dile getiren Koçak, "Profesyoneli 
ve hiç bir zaman hayır demek doğru değil. 
Kendi milletini ve devletini seven birisiyim. 
Gönül ister ki kendi vatanına kendi insanına 
kendi devletine hizmet edesin. Şartlar uygun 
olursa, projeler de uygun olursa neden olma-
sın, bakalım zaman ne götürecek" şeklinde 
konuştu.  

Başakşehir şampiyon olur 

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına değinen 
Koçak, "Başakşehir bu saatten sonra şampi-
yonluğu vermez ve hak ettiği şampiyonluğu 
alır. Başakşehir oyuncu kalitesiyle kalan üç 
maçta bu avantajı vermez" açıklamasında 
bulundu. Almanya'da Türk insanını temsil 

ettiğine vurgu yapan Koçak "Tek Türk olarak 
Almanya'da elimden geldiği kadar Türk insa-
nını temsil etmeye çalışıyorum. Örnek ol-
maya çalışıyorum. Bunun bazen 
dezavantajını da görüyorum. Kimse duasını 
esirgemesin, benim başarımın Türk insanının 
başarısıdır. İnşallah daha güzel günler göre-
ceğiz" ifadelerini kullandı. 
Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı yeni 
yabancı kuralıyla ilgili görüşlerini de aktaran 
Koçak, şunları kaydetti: "Bir karar alındı-
ğında onun bir sonucu olması lazım. 
Durup dururken bir karar alınmaz. 
Sporda, siyasette, politikada, iş haya-
tında bir karar alıyorsam demek ki bir 
amacım var. Eğer bu karar Türk 
gençlerinin önünü açma diye alın-
dıysa benim şahsi görüşüm yanlış 
karar. Yabancı oyuncunun fazla 
ya da az olması Türk futbolunu 
etkilemez. Konu saptırılıyor. Son 
zamanlarda Thomas Tuchel, Pep 
Guardiola, Jürgen Klopp ile sürekli 
görüşüyoruz ve sadece futbol değil, 
altyapıda eğitim konusunu da konu-
şuyoruz. Hepimizin ortak görüşü; iş 
eğitmende bitiyor. Futbolcu sadece 18-
19 yaşında profesyonel olmuyor, 10 
yaş, 12 yaş, 14 yaş grupları var. Her yaş 
grubunun kendine özel çalışması ve 
sistemi var. Yabancı sayısını artırıyor-
sun, indiriyorsun ve bu Türk futbolcu-
nun daha fazla yetişeceği anlamına 
gelmez. Önemli olan iyi çalıştırmak, iyi eğit-
mek. Yaş grubundaki hocanın bu oyuncuyu 
nasıl yetiştireceğini iyi bilmeniz gerekiyor. 
Türk futbolcunun önünü açmak için ise bu 
kural, öncelik eğitim olmalı ve eğitimcileri-
mizi iyi eğitmek lazım." 

Şampiyona yorumu 

Milli takımın Avrupa Futbol Şampiyona-
sı'ndaki şansını değerlendiren Koçak, "Avru-
pa'da sayılı, iyi oyuncularımız var. Serie A 
olsun, Bundesliga olsun iyi oyuncularımız 
var. O oyuncularımız oyunlarını milli ta-
kıma yansıtırsa Avrupa Şampiyonası'nda 
iyi sonuçlar elde ederiz" dedi. Koçak, 
Alman futbolcu Max Kruse'nin Fener-
bahçe'den ayrılması için ise şöyle ko-
nuştu: "İşin içeriğini çok 
bilmediğimden yorum yapmam doğru 
olmaz ama ben Max Kruse'nin Alman-
ya'daki performansını yorumlayabilirim. 
Kruse, Bremen'i tek başına taşıyan adamdı. 
Borussia Mönchengladbach ve VfL Wolfs-
burg formalarını giymiş önemli ve değerli bir 
oyuncu. Fenerbahçe'de neden olmadığına dı-
şardan yorum yapmam yanlış olur."

Alman ekibi Hannover 96'nın teknik direktörü Kenan Koçak, yabancı  
kuralından, milli takıma, gelecek sezon hedeflerinden Süper Lig'e kadar bir 
çok konuda DHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Koçak, "Tek Türk olarak  
Almanya'da elimden geldiği kadar Türk insanını temsil etmeye çalışıyorum. 
Örnek olmaya çalışıyorum. Bunun bazen dezavantajını da görüyorum.  
Kimse duasını esirgemesin, benim başarımın Türk insanının başarısıdır" dedi

KIMSE DUASINI 
ESIRGEMESIN!

SÜPER Lig'de son dönemde öne çıkan tek-
nik direktörler Okan Buruk, Erol Bulut ve 
Sergen Yalçın'ı çok başarılı bulduğunu dile 
getiren Koçak, "Okan Buruk daha önce baş-
ladı. Erol hoca Yeni Malatyaspor'da, Ayte-
miz Alanyaspor'da çalıştı. Sergen Yalçın iyi 
bir grafik çiziyor. Çok başarılılar. Şimdi ol-
duğu gibi ilerleyen zamanda da inşallah 
Türk futboluna katkı sağlarlar. Üç hoca da 

çok başarılı" dedi. 39 yaşındaki teknik direk-
tör son olarak milli takım hayalinden söz 
etti. Kenan Koçak, "Türkiye A Milli Takımı 
her hocanın hayalidir. Fazla uzun vadeli 
planlar yapan birisi değilim. Kendi perfor-
mansımı en üst seviyeye çıkarmaya çalışıyo-
rum. Bir hoca A Milli Takım hayalim yok 
derse yalan konuşmuş olur" diyerek sözlerini 
tamamladı. DHA 

BURUK, BULUT VE YALÇIN ÇOK BAŞARILI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 
bitime 3 maç kala hedefi gösterdi! 

Sivasspor ve Beşiktaş’la üçüncü 
sıra için çok önemli maçlara 
 çıkacaklarını kaydeden Koç,  

futbolculardan 3’te 3 bekliyor

VEDAT Muriqi ileri uçta tek kal-
maktanm şikayet etti! Kosovalı 
golcü, "Benim içi takım önemli. 
Ceza sahasında fazla çoğalırsak 
gol atmamız o kadar kolaylaşır" 
diyerek mesaj verdi. 
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 
15 gol atan Vedat Muriqi, ileri 
uçta yalnız kalmaktan dolayı 
veryansında bulundu. Ceza sa-
hasında genelde tek kaldığını be-
lirten Kosovalı forvet, “Ceza 
sahasında daha fazla çoğalma-
mız gerektiğini düşünüyorum, 
hücumda daha fazla oyuncuyla 
ceza sahasında olmalıyız. Benim 
yanımda birinin olması hem 
beni rahatlatıyor hem de rakipler 
bana odaklandığı için yanımdaki 
oyuncu kim olursa olsun boş ka-
lıyor” dedi. Muriqi, şöyle devam 
etti: “Ben forvetim, gol atmam 
lazım, gollerin beklendiği bir 
mevkide oynuyorum. Ama 
benim golümden daha önemli 
olan takımın kazanması. Birey-
sel olarak düşünseydim ceza sa-
hasından ayrılmaz daha çok 
skor yapmaya çalışırdım. Malat-
yaspor maçında Ozan'a ‘Artık 
geriye dönme, zaten yeniliyoruz, 
ceza sahasına gir' dedim. Son 
dakikalarda 2 gol attı ve maçı 
kazandık. Takıma her türlü katkı 
sağlamaya çalışacağım."

Muriqi şikayetçi!
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B eylikdüzü Belediyesi, 
Yaşam Bahçesi ile sosyal 
belediyeciliğin ve kent daya-

nışmasının en güzel örneklerinden 
birini hayata geçirdi. Yaşam Bahçe-

si’nin bereketli toprağında yetişip ol-
gunlaşan ürünler, Gıda Bankası ara-
cılığıyla ihtiyaç sahiplerine ücretsiz 
ulaştırılıyor. Bahçeden elde edilen 
organik ve taptaze ürünlerle şimdiye 
dek 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofra-
sına paylaşmanın ve dayanışmanın 

mutluluğu taşındı. Yerel yönetimle-
rin önceliğinin sosyal adaleti sağla-
yıp paylaşma kültürünü hakim 
kılmak olduğunu söyleyen Beylik-
düzü Belediye Başkanı Mehmet 
Murat Çalık, “Yaşam Bahçesi, üre-
ten Beylikdüzü hayalimizin bir yan-
sıması. Temel amacımız, kendi 
kendine yeten bir kent oluşturmak. 
Gıda enflasyonunun arttığı bir dö-
nemde hayata geçirdiğimiz Yaşam 
Bahçesi ile ihtiyaç sahibi vatandaş-
larımızın aile bütçesine bir nebze de 
olsa katkı sağlayabiliyor olmaktan 
mutluluk duyuyoruz.” dedi.  

Ürünler, organik ve taze 

Yeni tip koronavirüs (Covid 19) 
pandemisi sürecinde, Beylikdüzü’ne 
kazandırılan en önemli projelerden 
biri olarak dikkat çeken Yaşam Bah-
çesi, Yaşam Vadisi 3.Etaba teğet ve 
20 bin metrekarelik bir alana sahip. 
Bahçede doğal tarım ilkeleri uygula-
narak, ata tohumlarından üretilen 
fidelerle organik sebze ve meyve  
yetiştiriliyor.  
Kalpleri paylaşmanın sıcaklığı ile 
ısıtan Yaşam Bahçesi’nde; kabak, 
sivri biber, dolmalık biber, salatalık, 
patlıcan, kara lahana, pırasa, göbek 
lahana, akça armut, pazı, sakız 
kabak, nektarin, taze soğan ve vişne 
gibi birçok farklı ürün yetiştiriliyor.  

12 TEMMUZ 2020 PAZAR                                           www.gazetedamga.com.tr 

BARIŞ KIŞ

ARMAĞAN Çağlayan'ın progra-
mına konuk olan Gülben 
Ergen, yıllar önce vefat eden 
abisinin ölümünden bahse-
derken duygusal anlar ya-
şadı. "17 yaşındayken abim 
vefat etti" diyen Ergen, 
"Babam bu haberi an-

neme çok sert bir şekilde verdi. 
Aklıma geldikçe hâlâ içim  
çekiliyor. Eksikliğini çok hissedi-
yorum. Keşke çocuklarım dayı-
larını tanısaydı. Beni bırakıp 
gitmesi taşıyamadığım ve  
çok gücüme giden bir acı"  
açıklamasını yaptı. 

BAHCEDEN 
SOFRAYA!
Beylikdüzü Belediyesi’nin Yaşam Vadisi 3. Etaba teğet 20 dönümlük bir 
alanda oluşturduğu Yaşam Bahçesi’nde hasat sürüyor; ihtiyaç sahipleri-
nin yüzü gülüyor. Bahçeden şimdiye kadar hasat edilen 377 kilo sebze 

ve meyve, 185 ihtiyaç sahibi ailenin sofrasına ulaştırıldı

Eksikliğini çok hissediyorum


