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Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy, 15

Temmuz temalı 'Müzekart' 
tanıtım töreninde yaptığı konuş-
mada, “1 yıl boyunca bakanlığı-
mıza bağlı müze ve ören
yerlerinde sınırsız ve ücretsiz 
giriş hakkı sağlıyor. Geçen sene-
den itibaren yeni bir uygulamaya
geçtik. Müzekart ücretlerini 
sabitledik” dedi. I SAYFA 6
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müzekart’ın 
ücreti sabitlendi

Gazeteci Hande Fırat,
hain 15 Temmuz FETÖ

darbe girişimi akşamı dönemin
başbakanı Binali Yıldırım ve
Süleyman Soylu arasında geçen
diyalogu yazdı. Fırat'ın “Üç yılın
ardından 'Bu ne maskaralık!”
başlığı ile yayımlanan yazısında
“Bu ne maskaralık Süleyman
Bey! Galiba darbe oluyor”
diyen Binali Yıldırım'ın o gece
Soylu'ya Çankaya Köşkü'ne
gitme talimatı verdiğini söyledi.
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Bu ne maskaralık 
süleyman Bey!

Bağımsız Hayvan Hakları
Topluluğu'na üye bir

grup, Adalar'daki faytonların
kaldırılması için İBB önünde
eylem yaptı. Ellerinde "Yaşam
en temel haktır" pankartlarıyla
belediye önüne gelen grup, İs-
tanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Ekrem İmamoğlu'na,
23 Haziran'daki seçimden önce
atlı faytonların kaldırılacağı ko-
nusunda verdiği sözü yerine 
getirme çağrısında bulundu. 
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İBB’nin önünde 
fayton protestosu

Anıtkabir'i ikinci kez ziyaret
eden Ekrem İmamoğlu,

sonrasında CHP Lideri Kılıçda-
roğlu ile görüştü. Çıkışta gazeteci-
lerin sorularını cevaplandıran
İmamoğlu, belediye iştiraklerin-
den istifa etmeyen yöneticilerin
sorulması üzerine, “Ben 10 şahsa
ve diğerlerine diyorum ki milletin
malının üzerine oturdunuz, 6
aydır bu tartışmalar yüzünden
bence hakları olmayan maaşlar
alıyorlar” dedi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a görüşme talebini resmi
olarak iletip, iletmediği de sorulan
İmamoğlu, “İlk gece bu diyaloğu
kurmak istediğimi beyan ettim. 6
Temmuz’da kendilerine, makam-
larına talebimizi yeniledik. 2 gün
sonra da yazılı talep gönderdik"
açıklamasını yaptı. I SAYFA 5
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Ayhan, "Türk futbolcula-
rının Avrupa liglerinde futbol
oynaması, sadece benim değil
tüm Türk halkının hoşuna gidi-
yor. Yabancı liglerde oynayan
Türk futbolcusu, Türk futbolunu
ve Türkiye'yi temsil ediyor, adını
duyuruyor. Bu bakımdan Avrupa 
liglerinde forma giyen Türk futbolcu
sayısının artması gurur verici"
dedi. I SAYFA 7

onlar Türkiye'yi
temsil ediyorlar

İBB iştiraklerinden istifa et-
meyen yönetim kurulu baş-

kanları tartışılmaya devam ediyor.
İddiaya göre İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun bütün çağrılarına
rağmen başkanların istifa etmeme-
sinin arkasında iştiraklerde yapılan

ihaleler ve çalışan işçiler var. 23
Haziran'dan iştiraklere alınan yak-
laşık 2 bin 500 kişinin deneme sü-
recinde işten atılmasından endişe
ediliyor. İmamoğlu her platformda
bu yöneticilere istifa çağrısını 
yineliyor. 
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23 HAZİRAN ÖNCESİ KAÇ İŞÇİ ALINDI?

Ayrıca AK Parti'nin İstanbul
teşkilatlarında görevli birçok

kişinin iştiraklerde istihdam edildiği
ve işe gitmeden maaş aldığı iddia
edildi. En önemli iddia ise bu iştirak-
lerde büyük ihalelerin yapıldığı, iha-

lelerin aynı firmalara verildiği ve iha-
lelerin denetlenmesinin istenmediği
yönünde. Daire başkanlarının eşleri-
nin ve çocuklarının kullandığı araba-
ların da iştiraklerden ihale alan
firmalara ait olduğu bir başka iddia. 
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İŞE GİTMEDEN MAAŞ ALAN MI VAR?

yönetim kurulu başkanlarının İBB 
iştiraklerinden istifa etmemesinin 
nedeninin, 31 mart’tan sonra iştirak-
lere alınan işçiler ve bu kurumlarda 
yapılan ihaleler olduğu iddia edildi

s-400’lEr GElDİ
Türkiye'nin hava ve füze
savunma ihtiyacının kar-

şılanmasına yönelik Rus’yadan
alınan S-400 Uzun Menzilli
Bölge Hava ve Füze Savunma
Sistemi’nin birinci grup malze-
meleri Türkiye’ye getirildi. İlk
parçalar İlyuşin ve Antonov-124
tipi üç uçakla Ankara’daki 
Mürted Hava Meydanı’na indi-
rildi.S-400’lere ait parçaların
uçaktan indirilme görüntüleri
Milli Savunma Bakanlığı’nın
(MSB) resmi sitesinde yayın-

landı. Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, "Bugün üç uçak
planlıydı. Planlı uçakların ta-
mamı geldi ve bugünkü faaliyet-
ler tamamlandı. Önümüzdeki
günlerde bu süreç
devam edecek"
açıklamasını
yaptı. 
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ak parti pendik ve İBB meclis Üyesi murat Türkyılmaz, 
İBB’de nasıl bir muhalefet yapacaklarını açıkladı. “İstanbul'un 
kısır siyasi tartışmalara, polemiklere ve mevzi siyasetine 
kurban edilmesine müsaade edemeyiz” diyen Türkyılmaz, 
“araya siyasi duvarlarımız ve birtakım suni mesafeler 
girmese her şey çok kolay olacak” ifadelerini kullandı
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İBBMeclisi'nin ikinci oturu-
munda gündem dışı söz alan

ve AK Parti'nin nasıl bir muhalefet
tarzı izleyeceğini açıklayan Murat
Türkyılmaz, “İstanbul'un hayrına ola-
cak her işe katkı sağlayacağız. İstan-
bul'un sorunlarının tespitinde ve çözü-
münde mutabıkız. Yöntem konu-

sunda aramızda farklılık olması doğal-
dır. Bu anlamda her birimizin omuzla-
rında ağır bir mesuliyet var. Araya
siyasi duvarlarımız ve birtakım suni
mesafeler girmese her şey çok kolay
olacak. Bunları aşmanın da kolay ol-
madığını biliyorum. Çünkü geçmişten
gelen bagajlarımız var” dedi. 
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GEÇMİŞTEN GELEN BAGAJLARIMIZ VAR ÖNYARGILARIMIZIN GÖLGESİNDE KALMAYALIM

HALK KAVGA DEĞİL HOŞGÖRÜ BEKLİYOR
Halkın çatışma değil uzlaşı, gürültü değil müzakere, kavga değil
karşılıklı hoşgörü beklediğini ifade eden Murat Türkyılmaz, “AK
Parti olarak kuru tenkid değil yapıcı muhalefet yapamaya gayret
edeceğiz. Salt siyasetin değil İstanbul'un sözcüsü olacağız” dedi. 

AK Parti'nin kurucuların-
dan, eski AK Parti Genel

Başkan Yardımcısı ve eski HDP
Mersin Milletvekili Dengir Mir
Mehmet Fırat, (75) dün sabaha
karşı tedavi gördüğü hastanede
hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, dün partisinin MKYK
toplantısının ardından Fırat’ı te-
davi gördüğü hastanede ziyaret
etmişti. Ziyarete İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik ve Cumhurbaşkanlığı
İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahret-
tin Altun da katılmıştı. Erdoğan
Fırat için taziye mesajı yayımladı. 
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Eski vekil Fırat 
hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili
Dr. Ali Şeker, ülkemizde

organ bağışı ve organ nakli oran-
larının düşüklüğünün sebeplerinin
araştırılarak bu oranların artırıl-
ması için gereken adımların tespiti
için Meclis Başkanlığı’na araş-
tırma önergesi verdi. Şeker, öner-
gesinde, "Bağışı oranlarının düşük
olmasının başlıca sebebi eksik ya
da yanlış bilgi" dedi. I SAYFA 4
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Bağış ve nakil 
oranı artırılmalı

Adnan Oktar ve grubuna
yönelik yürütülen soruştur-

manın iddianamesinde, örgütte
13 şüphelinin yönetici sıfatı bu-
lunduğu kaydedildi. İddiana-
mede, toplam 226 şüpheli yer
alıyor. Şüphelilerin "Siyasal veya
askeri casusluk suçuna teşeb-
büs", "Cinsel saldırı", "Tehdit",
"Şantaj" gibi suçlamalarla bir-
likte toplam 24 ayrı suçtan ceza-
landırılmaları isteniyor. I SAYFA 3
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“Tehdit şantaj”
ne ararsan var!

ÇOCUKLUKTAN 

YATIRIM ŞART!
Bağırsakların, genel sağlık 
üzerindeki etkisi daha çok ortaya 

çıktıkça probiyotikler adından en sık bahse-
dilen ürünler haline geldi. Gün içinde çoğu
öğünde probiyotikten zengin olan yoğurt 
tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve
Diyet Uzmanı Hilal Karaca, çocuk beslen-
mesinde probiyotiklere nasıl yer verilmesi
gerektiği konusunda bilgi verdi. I SAYFA 2
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Av. Yama için
adliyede tören Sa

yf
a 
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Yolsuzluk ortaya çıktı...
İki dönem Silivri'de Belediye Başkanlığı
yaptı, iki dönem kazandığı başkanlığı aldığı
oydan daha az oy alarak kay-
betti. Ödülü, İzmir
Büyükşehir Belediyesi’nin bir
iştirakinde başkanlık oldu.
Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, ayda 411 bin
TL'ye kiralanan araçları geri
verdi, aynı araçları 105
bin liraya kiraladı. Bir
anlamda
yolsuzluğu 
ortaya çıkardı. 

ÖnCE
İsTanBul

DEDİ
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu istifa etmeyen yöneticiler hakkındai “Bir direnç
var orada. Aştığımız takdirde bir engel kalmayacak. Umarım hatadan döner-
ler. Dönmezlerse kendileri bilir ama inşallah dönerler” açıklamasını yaptı. 
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yapılan çağrılara kulak asmıyorlar

"İstanbul'u geleceğe taşırken bir
gözümüzün devamlı dikiz ay-

nasında olması gerekir" diyen Türkyıl-
maz, “Fakat kişisellikten arındırılmış
bir bakış, hak ve adaletle bunu yapma-
lıyız. İstanbul'un gelecek vizyonuna
omuz vermek, en önemlisi şehrimizin
sükunetini sağlamak hepimizin önce-

liği olmalıdır. Bunu önyargılarımız,
idolojilerimizin gölgesinde değil, akıl
ve bilimin önceliğinde azami müştere-
kimize dönüştürmek zorundayız. 
İstanbul'un kısır siyasi tartışmalara,
polemiklere ve mevzi siyasetine kur-
ban edilmesine müsaade edemeyiz”
açıklamasında bulundu. I SAYFA 5

ç
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G enel vücut sağlığı açısından her geçen
gün probiyotiklerin önemi daha fazla
ortaya çıkıyor. Bu konuda yürütülen

birçok araştırma, probiyotiklerin hem fiziksel,
hem de ruh sağlığı için önemini vurguluyor.
Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal Karaca,
özellikle vücuttaki ikinci beyin olarak adlan-
dırılan bağırsak sistemi için probiyotiklerin
belirli yollarla ve yeterli miktarda alınması ge-
rektiğini anlattı.

Bağışıklığı güçlendiriyor

Bağırsaklardaki farklı mikroorganizma toplu-
lukları birçok metabolik işleve sahip olan ba-
ğırsak florasını oluşturuyor. Probiyotikler ise
bu noktada devreye giriyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Hilal Karaca, probiyotiklerden
elde edilecek faydaların bazılarını şöyle sıra-
ladı: “Bağırsak sistemini düzenler, bağışıklığı
güçlendirmeye ve kilo kontrolüne yardımcı
olur. Bağırsak duvarını güçlendirir, kanser ris-
kini azaltır, kalp hastalıklarına karşı koruyucu
görev üstlenir. Karaciğeri korur ve besinlerin
içerisindeki alerjenlerle savaşarak zararlı
maddeleri temizler.”

Her gün düzenli tüketilmeli

“Takviye ya da besinler yoluyla alınabilen
probiyotiklerin vücudumuzdaki etkilerinin
görülebilmesi için her gün düzenli olarak tü-
ketilmesi gerekiyor” diyen Karaca, “Probiyo-
tik ile zenginleştirilmiş yoğurt, kefir, boza,
tarhana, fermente besinler, sirke, fermente
peynirler hem ulaşılması kolay hem de kolay-
lıkla tüketilebilecek besinler arasında yer alı-
yor. Probiyotiklere besin sağlayan
prebiyotikler olarak ise yer elması, soğan, sa-
rımsak, pırasa, kuşkonmaz, hindiba, keten to-

humu, arpa ve yulaf olarak sıralanıyor. Gün
içerisinde ana veya ara öğünlerimize ekleye-
ceğimiz bir kâse probiyotik açısından zengin
yoğurt veya bir bardak kefir, tüketiminizi dü-
zenlememize yardımcı olabilir” ifadelerini
kullandı.

İçine meyve doğrayabilirsiniz

Probiyotiklerin çocuklar için de son derece
önemli olduğunu vurgulayan Karaca, bağır-
sak sisteminin yanında bağışıklık sistemini de
güçlendirmede çok büyük yarar sağladığını
belirtti. Karaca, çocuk beslenmesinde probi-
yotiklere nasıl yer verilmesi gerektiği konu-
sunda şu bilgileri verdi: “Gün içinde çoğu
öğünde mutlaka probiyotikten zengin olan
yoğurt tüketimi arttırılmalı. Kefiri, çocuğu-
muzun zevkine göre çeşitlendirerek, mesela
içine meyve doğrayarak, çocuğumuzun daha
severek tüketmesine yardımcı olabiliriz. Ay-
rıca, sağlıklı bağırsak mikrobiyotasi çocuğu-
muzun psikolojisini iyi yönde etkileyerek
daha iyi bir ruh haline sahip olmasına da yar-
dımcı olacaktır.”

Anne sütü çok önemli 

“Daha küçük yaşlarda ve bebeklik döne-
minde ise anne sütü önemli bir probiyotik
kaynağını oluşturuyor” diyen Karaca, “Pek
çok farklı mikroorganizmadan oluşan anne
sütü mikrobiyotası bebek için çok önem taşı-
yor. Üstelik anne sütü, annenin bağırsak flo-
rasından ve beslenmesinden de etkileniyor.
Bebeğin bağırsak ve bağışıklık sisteminin
güçlenmesi adına annenin hamilelik ve em-
zirme dönemi boyunca probiyotik besinleri
tüketmesi yarar sağlayacaktır. Böylece anne
sütü de probiyotik içeriği açısından zengin-
leştirilecektir” tavsiyesinde bulundu. DHA
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Bağırsakların, genel sağlık üzerindeki etkisi daha çok ortaya
çıktıkça probiyotikler adından en sık bahsedilen ürünler 
haline geldi. Gün içinde çoğu öğünde probiyotikten zengin
olan yoğurt tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve
Diyet Uzmanı Hilal Karaca, çocuk beslenmesinde probiyotik-
lere nasıl yer verilmesi gerektiği konusunda bilgi verdi

Bağırsak sisteminde ortaya çıkan gaz, kabızlık, ishal
veya şişkinlik hissi gibi bazı sorunların probiyotik ek-
sikliğinden kaynaklandığını belirten Yeditepe Üniver-
sitesi Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Hilal
Karaca, “Bu eksikliği giderebilmek için, günlük bes-
lenmemizde daha çok probiyotik ve prebiyotik besin-
lere yer vermemiz önemli bir role sahiptir. Günde
mutlaka 2-3 porsiyon yoğurt, cacık ve ayran gibi be-

sinleri beslenmenize ekleyin. Eğer ihtiyacınız daha
fazla ise günde 1 porsiyon probiyotikli yoğurt ve ya
kefir de ekleyebilirsiniz. Salatalarınıza mutlaka sirke
kullanmayı unutmayın. Prebiyotik olarak mutlaka lif
tüketiminizi arttırın, haftada en az 2 porsiyon kuru-
baklagil tüketin. Gerektiğinde doktorunuza ve diyetis-
yeninize danışarak size uygun takviye olarak
probiyotik desteğini düşünebilirsiniz” diye konuştu.

Doğru ve etkili probiyotik tüketimi için mutlaka bir
uzmana danışılması gerektiğinin de altını çizen Ka-
raca, şu önerilerde bulundu: “Probiyotikler hemen
etki göstermezler, etkilerini görebilmek için en az 2
hafta düzenli kullanılmalı. Bağışıklık sistemi baskı-
lanmış kişilerin ( HıV, AıDS vb.) probiyotik tüke-

timi, tehlikeli sonuçlara yol açabileceği için mutlaka
dikkat edilmeli. Metal maddeler probiyotiklerin et-
kinliğini azalttığı için, bu ikisini birbiri ile temas et-
tirmemeli. Antibiyotikler ile probiyotikler aynı anda
kullanılmamalı, aralarında en az 2 saat fark 
olmalıdır.”

2 hafta düzenli kullanılmalı

Probiyotik eksikliği nasıl anlaşılır?

Yaz sıcaklarında 
beslenme uyarısı
Beslenme uzmanı Eliza Sabancı, yaz aylarında bunaltıcı sıcağın etkisini azaltmak ve sağlık sorunlarından
korunmak için beslenmeye ayrı özen gösterilmesi gerektiğini söyledi. Sabancı, sıcaklıkla beraber artan
sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımının çok önemli olduğunun altını çizdi
Son yıllarda artan hava sıcaklıkların
özellikle yaz aylarında etkisinin üst sevi-
yelere çıktığını ve aşırı sıcağa maruz
kalan insanların çeşitli sağlık sorunla-
rıyla karşı karşıya kaldığını söyleyen
Eliza Sabancı, gıda zehirlenmeleri,
ishal, baş dönmesi, halsizlik gibi rahat-
sızlıkların bu sorunların başında geldi-
ğini belirtti. Alınacak önlemler ve
düzenli beslenme ile kişinin sağlığını ko-
ruyabileceğinin altını çizen Sabancı,
"Yaz aylarında sıcaklıkla beraber artan
sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için
yeterli sıvı alımı çok önemlidir. Bu yüz-
den günlük 2-2,5 litre su içmeli, tansi-
yon probleminiz yoksa 1-2 şişe sade
maden suyu tüketilmeli. Ayrıca bu sıcak
günlerde krema, mayonez, yağlı sos,
katı yağ gibi yağlı besinlerin ve yağda kı-
zartmaların tüketiminden kaçınılmalı;
yemeklerde bitkisel sıvı yağların kulla-
nımı, yemekleri pişirirken kızartma ve
kavurma yerine haşlama, ızgara ve fırın
gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulan-
malıdır" dedi. Yaz aylarında özellikle se-
rinletici etkilerinden dolayı başta

karpuz, kavun olmak üzere insanlar ta-
rafından bolca meyve tüketildiğine dik-
kat çeken Sabancı, meyvelerin
içeriğindeki şeker miktarından dolayı
aşırı tüketimle birlikte kan şekerinde hızlı
yükseliş ve düşüşlere neden olabilece-
ğine dikkat çekti. Bu durumun hızlı kilo
artışına da sebep olabileceğini vurgula-
yan Sabancı, "Meyve tüketimi, günde 2
-3 porsiyonla sınırlandırılmalı ve ya-
nında peynir, süt gibi protein grubu ter-
cih edilerek kan şekerine etkisi
yavaşlatılmalı" diye konuştu.

Açıkta satılan gıdalara dikkat

Son olarak yaz aylarında açıkta satılan
gıdaların da insan sağlığını tehdit etti-
ğini kaydeden Sabancı, şöyle konuştu:
"Özellikle bu sıcak günlerde açıkta satı-
lan yiyeceklerin, tüketiminden kaçın-
maya, çabuk bozulan potansiyel riskli
besinleri (et, yumurta, süt, balık vb.)
açıkta bekletmemeye, besinlerin satın
alınması, hazırlanması, pişirilmesi ve
saklama aşamalarında hijyene dikkat
edilmelidir." DHA

Ağız içindeki dişlerin formlarının yüz ifadesine
büyük etkisi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yeliz
Çavuşoğlu Yüce, "Arka dişler kaybedildiği
zaman, hem yanaklarda bir çökme oluyor hem
de burun ile çene arasındaki mesafede bir kü-
çülme oluyor" dedi. Son zamanların popüler es-
tetik türü olan 'dijital gülümseme tasarımı' ya da
'gülüş tasarımı' yüze bambaşka bir ifade katmaya
yardımcı oluyor. Ağız içindeki dişlerin yapısının
büyük rol oynadığı gülümseme, diş eksikliğinde

ise yüzde kırışıklığa da neden oluyor. Dijitalleş-
menin artmasıyla adını gülüş tasarımı olarak
duyduğumuz ugulama hakkında bilgi veren Doç.
Dr. Yeliz Çavuşoğlu Yüce, diş sağlığı ve tasarımı
hakkında bilgiler verdi.

Tasarım işlemi vardı

Gülümseme tasarımının her zaman kullanıldığını
ifade eden Doç. Dr. Yeliz Çavuşoğlu Yüce, "Diş
tedavisinde herhangi bir uygulama yapılacaksa

zaten bu yüzdeki gülümsemeyi de etkileyeceği
için amaç görüntüyü düzeltmek. Önceden de ta-
sarım işlemi vardı. Sadece bunun adına gülüm-
seme tasarımı denmiyordu. Buradaki yenilik,
eskiden teknisyen bunu eliyle tek tek yapar has-
taya çok müdehale ettiremezdi. Şimdi ise daha
en baştan ‘yuvarlak formlu’, ‘kenarları üçgenli’,
‘uçları tırtıklı’ dişler istiyorum gibi bir ifade de bu-
lanabiliyor hasta. Biz onu birebir seçip ya da diji-
tal kütüphaneden yüzlerce seçenek arasından

hastanın hoşuna giden modeli seçerek, kendisi-
nin fotoğrafı üzerinde gösterebiliyoruz. Hasta bi-
rebir kendi seçmeye başladığı için daha çok
hastaya ulaşmaya başladı bu uygulama" dedi.

Yüz ifadesinde etkisi var

"Ağız içindeki dişlerin formu yüzdeki ifade üze-
rindeki etkisi büyük" diyen Doç. Dr. Yeliz Çavu-
şoğlu Yüce şöyle devam etti: "Arka dişleri sadece
fonksiyon diye düşünüyoruz çünkü estetiği gö-
rünmezdir bizim. ‘Julia Roberts’ gülüşü dediği-
miz bir gülüş vardır. Eğer öyle bir gülüşünüz
yoksa normal şarlarda arka dişleriniz, estetik
bölge değildir.”

Yüzde kırışıklığının nedeni eksik dişler 

Probiyotiklerin çocuklar için de son de-
rece önemli olduğunu vurgulayan Ka-

raca, bağırsak sisteminin yanında
bağışıklık sistemini de güçlendirmede
çok büyük yarar sağladığını belirtti. 

Beslenme ve
Diyet Uzmanı
Hilal Karaca

Beslenme 
uzmanı 

Eliza Sabancı
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Gaspçıyla arbede yaşadı

Olay, Çayırbaşı Mezarlık
Arkası Sokak üzerinde saat
10.30 sıralarında meydana

geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede
bulunan marketten alışveriş yapan
kadın, evine doğru yürürken arkadan
gelen bir gaspçının saldırısına uğradı.
Kadının çantasını alan gaspçı kaçmak
istedi. Kadın, çantasını bırakmak iste-

meyince gaspçı kadını darp ederek olay
yerinden kaçtı. Kadının çığlıklarını
duyan mahalle sakinleri mağdur kadı-
nın yanına koştu. 

Çığlıklarını duyduk

Olay yerine polis ekipleri çağrıldı.
Gaspçının eşkalini tespit eden ekipler
şüphelinin yakalanması için çalışma

başlattı. Kadın ifadesi alınmak üzere
polis merkezine götürüldü. Mahalle sa-
kini Serdal Kıran "Kadın markete gitti.
Evine dönerken ara sokakta saldırı
oldu. Kadının çığlıklarını duyduk. Yar-
dıma koştuk. Polise haber verdik. Kadın
polislerle karakola gitti" dedi. Polis,
kaçan gaspçıyı yakalamak için çalışma
başlattı.DHA

Sarıyer’de marketten evine dönen kadın gaspa uğradı. Çantasını
vermek istemeyen kadın ile gaspçı arasında arbede yaşandı.
Gaspçı kadından aldığı çanta ile ara sokaklarda izini kaybettirdi

SALDIRI TEHDIT SANTAJ
NE ARARSAN VAR!

ADNAN OKTAR SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Adnan Oktar ve grubuna yönelik yürütülen soruşturmanın ddianamesinde, Adnan Oktar liderliğinde kurulduğu 
belirtilen örgütte 13 şüphelinin yönetici sıfatı bulunduğu kaydedildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayladığı
iddianamede, toplam 226 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin "Siyasal veya askeri casusluk suçuna teşebbüs", 
"Cinsel saldırı", "Tehdit", "Şantaj" gibi suçlamalarla birlikte toplam 24 ayrı suçtan cezalandırılmaları isteniyor

İ stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
Terör ve Örgütlü Suçlar Büro-
su'nca tamamlanan iddianamede,

kurucu Adnan Oktar liderliğindeki si-
lahlı suç örgütünün toplam 13 yöneti-
cisi bulunduğu belirtildi. Bu
yöneticilerden birinin firari olması ne-
deniyle hakkında yakalama emri dü-
zenlenerek dosyasının ayrıldığı
kaydedildi.

226 şüpheliden 171'i tutuklu

İddianamede, toplam 24 ayrı suç is-
nadı yapılan toplam 226 şüpheli yer
alıyor. Bu şüphelilerden 171'i tutuklu,
52'si adli kontrol tedbiri altında bulu-
nuyor. Şüphelilerden 25'inin ise etkin
pişmanlık hükümlerinden faydalan-
mak istediği açıklandı. Dosyada top-
lam 125 mağdur-müştekinin ifadesi
alınırken, 23 tanığın da ifadesine baş-
vuruldu. 

Yöneltilen suçlamalar

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar ise

şöyle; Siyasal veya askeri casusluk su-
çuna teşebbüs, suç işlemek amacıyla
örgüt kurma-yönetme, suç işlemek
amacıyla kurulan örgüte üye olma, suç
işlemek amacıyla kurulan örgüte üye
olmamakla birlikte örgüte yardım
etme, cinsel istismar, 6136 sayılı ka-
nuna muhalefet, eğitim ve öğretim
hakkının engellenmesi, eziyet etme,
şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun
kılma, suçtan kaynaklanan mal varlığı
değerlerini aklama, hakaret, tehdit,
3628 Sayılı Kanuna Muhalefet, Rüşvet
ve yolsuzluklarla mücadele kanununa
muhalefet etme, kişiler arasındaki ko-
nuşmaların dinlenmesi ve kayda alın-
ması, kişisel verilerin kaydedilmesi,
dolandırıcılık, kasten adam öldürmeye
teşebbüs, silahlı terör örgütüne üye ol-
mamakla birlikte örgüte yardım etmek,
5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa mu-
halefet etmek, resmi belgeyi bozmak
veya yok etmek, resmi belgede sahteci-
lik, cinsel saldırı, suçluyu kayırma.
DHA

Başsavcılığın onayladığı iddianame, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mah-
keme, iddianameyi kabul ederse şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. 

DOSYA MAHKEMEYE GÖNDERİLDİ
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Ümraniye'de görüşmek için bürosuna gittiği ve olaydan sonra tutuklanan
müteahhit Mehmet Sabri Kılıç'ın silahından çıkan kurşunla yaşamını yitiren
Avukat Hüseyin Yama için İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda tören düzenlendi

GEçtiğimiz Pazartesi günü
Mehmet Sabri Kılıç'ın sila-
hından çıkan kurşunla ağır

yaralanan ve dün hastanede yaşamını
yitiren Avukat Hüseyin Yama için İs-
tanbul Anadolu Adalet Sarayı'nın
önünde düzenlenen törene, eşi Nurda
Yama, babası İlyas Yama, abisi
Hasan Yama, kız kardeşi Sena Sultan
Grant ile çok sayıda avukat, yakınları
ve adliye personeli katıldı. İstanbul
Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,
İstanbul Anadolu Adalet Sarayı Ada-
let Komisyonu Başkanı Bekir Altun,
Başsavcıvekilleri İsmail Değirmenci,
Uğur Seçgin, Onur Oğuzer de tö-
rende hazır bulundular. 

Abisinin cübbesiyle konuştu 

Bir dakikalık saygı duruşunun ardın-

dan abisi Hüseyin Yama'nın cübbesi
ile bir konuşma yapan Sena Sultan
Grant, abisinin sadece bir avukat ol-
madığını belirterek, "Kendisi bir
hukuk aşığıydı. Hep derdi ki; 'Ben
işimi kavgayla değil, hukukla, sulhla
çözeceğim.' Hepimize onu öğütlerdi.
Ben şimdi en sevdiği cübbe ile ona
veda ediyorum. Bu veda bizim için
çok acı" dedi. Abisinin pusu kurula-
rak canavarca hisle öldürüldüğünü
söyleyen Grant, "Dava dosyasına
bakarken kafasından vuruldu, acı-
masızca öldürüldü" dedi. Grant, abi-
sinin görev şehidi olduğunu söyledi. 

Durakoğlu da bir konuşma yaptı

Hüseyin Yama'nın aynı zamanda
eski adliye personeli de olduğunu,
ölümünün sıradan bir avukat ölümü

olmadığını söyleyen İstanbul Barosu
Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Ya-
şamı 38 yıl sonra kahpe bir kurşunla
sonlandırılmış bir meslektaşımızdan
söz ediyoruz. O nedenle acımız kat
kat daha fazla. Üstelik 38 yaşında"
dedi. Hüseyin Yama'nın öldürülme-
sine ilişkin davayı sonuna kadar
takip edeceklerini söyleyen Dura-
koğlu, "Her şeyin aydınlanmasını
sağlayacağız. Ama yüreğimizi ferah-
latmayacak ki o. 38 yaşındaki bir
avukatı yolcu ediyoruz" dedi. Tören
helallik istendikten ve dualar edildik-
ten sonra sona erdi. Cenaze, Esat-
paşa Camii'nde öğle namazına
müteakip kılınacak olan cenaze na-
mazından sonra Ihlamurkuyu Me-
zarlığı'nda toprağa verilmek üzere
götürüldü.

ATM gaspçıları 
yakayı ele verdi
Bayrampaşa'da ATM’den para çeken Libya
uyruklu bir kişiyi gasp eden 4 şüpheli
yakalandı. Libya uyruklu kişinin gasp
edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, Bayrampaşa Yenidoğan Numune-
bağ Caddesi üzerinde bulunan bir banka
ATM’sinin önünde gerçekleşti. Polis ekiple-

rinden alınan bilgiye göre, 11 Nisan tarihinde para
çekme makinesinden 20 bin lira çekip aracına yönelen
Libya uyruklu Osama Sassı El Moawı Al Rummash
(31),yanına gelen silahlı 2 kişi tarafından gasp edildi.
Şüphelileri, Libyalının üzerinde bulunan para ve 8
kredi kartını alarak kaçtı.

Polis 4 şüpheliyi yakaladı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 4 şüp-
helinin olay yerine beyaz bir araçla geldiği görüldü.
Libya kişinin para çekip aracına yönelmesinden sonra
iki şüphelinin yanına yaklaştığı ardından silah zoruyla
gasp ettikleri görüldü. Olayın ardından Asayiş Şube
Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğinin 3 ay süren teknik
takibinin ardından olayla ilgisi olduğu tespit edilen 4
şüpheli tespit edildi. Ekipler, 10 Temmuz Çarşamba
günü yaptığı operasyonla 4 şüpheliyi yakaladı. Gözal-
tına alınan şüpheliler Tarık K.(32), Mustafa
B.(35),Emrullah K.(31) ve Hakan Ş.(31) emniyetteki
sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. DHA

6 araç birbirine girdi
Esenyurt TEM Bağlantı yolu üzerinde 
6 aracın karıştığı zincirleme trafik 
kazasında 8 kişi yaralandı. Kaza bir iş 
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza dün akşam saatlerinde Hadım-
köy Bağlantı Yolu üzerinde meydana
geldi. Seyir halindeki bir TIR durama-

yarak önündeki özel halk otobüsüne çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüste diğer
araçlara çarpınca 2 minibüs, bir hafif ticari araç
ve bir midibüsün karıştığı zincirleme trafik kazası
meydana geldi. Toplamda 6 aracın karıştığı ka-
zada çoğu otobüs yolcusu 8 kişi hafif şekilde ya-
ralandı. Kaza nedeniyle Hadımköy Bağlantı Yolu
gişeler istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Ya-
şanan kazayı anlatan görgü tanığı Selman Şeker,
" TIR hiç frene basmadan halk otobüsüne vurdu.
Halk otobüsündeki insanlar zaten feryat figanla
arabadan çıktılar. Yaralılar vardı. Ambulans ça-
ğırdık. Küçük bir kız da yaralıydı" diye konuştu.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı. DHA

Otoyolda
midibüs devrildi

KuzEy Marmara Otoyolu İhsaniye
Mevkii Işıklar Köyü Kavşağı'nda bir
servis midibüsü devrildi. Saat 14.00 sı-

ralarında arka lastiği patladığı öne sürülen servis
midibüsün sürücüsü direksiyon hakimiyetini kay-
bedince, midibüs devrildi. Kazada minibüs içinde
bulunanlar yaralandı. 20'nin üzerinde yaralının
olduğu öğrenilirken yaralılar olay yerine gelen
ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları
devam ediyor. DHA

Cam şişe ile öldürdü
Eyüpsultan’da kafasına cam şişe vu-
rularak öldürülen Lokman B.’nin katil
zanlısı polis ekipleriyle girdiği kovala-

maca sonucu yakalandı. Şüpheliyle maktulün iki
gün öncede kavga ettikleri öğrenildi. Şüpheli adli-
yeye sevk edildi. Polise yakalanmamak için kardeşi-
nin kimliğini kullandığı tespit edilen şüphelinin izini
Eyüpsultan'da buldu. Karşısında polisi görünce
içinde bulunduğu otomobille ekip otosuna çarpa-
rak kaçmaya çalışan şüpheli Hakan D. gözaltına
alındı. Şüphelinin daha önceden 4 kez kasten adam
yaralama, 4 kez uyuşturucu bulundurma, cinsel
taciz, otodan hırsızlık, mala zarar verme gibi suç-
lardan 17 kez gözaltına alındığı ortaya çıktı. 

34 kişi yaralandı



D ün tarihin birinde güçlülerin/ha-
ramilerin kendi aralarında belli
kural ve kaidelerin işlediği ama

yine de çözüm olmadığında savaş, kat-
liama ve yıkımların yaşandığı dönemde
devletin kuralları yeni başlıyordu. Sevgili
Doktor Hikmet’in dediği gibi Helen, Roma
ve Bizans’tan aldığı kurumsal anlayışı
Arap kültürüyle harmanlayarak İlmiye,
Kalemiye ve Seyfiye sınıfı diye üçe ayır-
mıştı. İlmiye Şeyhülislam, kadı ve kazas-
ker; Kalemiye defterdar, mültezim,
reisülküttap ve nişancı; Seyfiye askeri ve
güvenlik yani beli silahlı olarak görev yap-
maktaydı, şimdikilerinde bundan farklı
yok.

Her iktidara gelen bu üçlü güce kendi
adamlarını yerleştirir. Uzun süre iktidarı
elinde bulunduran bu üçlü ile devletin işle-
yişini kendi çıkarları temelinde yönetir.

Bazen kurulu düzenin genel işleyişi her ik-
tidara gelen ile biçim değiştirmez bu ne-
denle saydığımız üçlüden birini mutlak
yanına yedekleyerek diğerlerinin işleyişline
ket vurur.  Ülkemizin son yüzyıllık tari-
hinde toplumda ağır sorunlar bırakan 12
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Fa-
şist Darbelerinin etkileri hala devam et-
mekte. Özellikle 12 Eylül 1980 insan
haklar, temel hak ve özgürlük, çalışma ya-
şamı, emek mücadelesinin üzerinden silin-
dir gibi geçti. Seyfiyeyi elinde bulunduran
güçler ilmiye ve kalemiye yönetimine de
kendilerine yakınları yerleştirdi. Devlet
tüm kurumlarına sormayan, sorgulama-
yan ve biat edenleri doldururken eğitimin
içi boşaltılıp hurafeler dolduruldu. Kendi-
leri gibi düşünmeyen sorgulamayan nesil-
ler yetiştirildi. Okul, iş ve toplumsal
yaşamda sıra ve masa arkadaşlıkları dost-

luk ve yardımlaşma gitmiş birbirlerinin
kuyusunu kazan saygısız, sevgisiz ve ki-
birli kişiler yaratıldı.

İktidarı elinde bulunduran güç devletin
tüm kurumlarını ağzından çıkacaklara
bağlamak için işleyişini değiştirdi. Engel
olabilecek kurumların bir kaçına da ya
kumpas kurdu ya da çamur attı. Kurulu
sistemde gemisini yürütüp çarkını döndü-
renler 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde
yanı başında olanlara seyirci kaldılar ve
“bana bulaşmasın” diye gözlerini kapattı.
Oysa 1930’lu yıllarda Hitler Almanya’sın
da yaşanan katliamlara bir papazın söz-
leri ile anlatırsak, “ilkin komünistleri alıp
götürdüler kimini kurşuna dizdiler kimile-

rini de toplanma kamplarına gönderdiler,
sonra sosyalistleri, sosyal demokratları,
muhalifleri aldılar sıra biz dindarlara gel-
diğinde benden başka kimse yoktu” dedi.
Ülkemizde biz buna “sarı öküz vakası”
deriz.   

Devleti yönetenler soran ve sorgulaya-
nın kırıntısına bile tahammülü yoktu. Var
gibi görünenleri de bölmek zor olmadı, ki-
mine koltuk kimine “akil adamlık” kimi-
lerine de ihaleler verildi karşı çıkanlara da
aba altından sopa gösterildi. Bazen bu
yetmeyince omuzu kalabalık, beli silahlı ve
yakası kalkık kim varsa çamur atarak çir-
kefleşerek haklarında yasal işlem başlattı
ve bilinen adıyla “Ergenekon dosyası”
oldu. 12 Mart ve 12 Eylül de sorgulanan,
yargılanan ve ailelerine burun kıvıranlar
işkence, baskı, insan hakları, temek hak
ve özgürlüklerin ihlali kendilerine yapıldı-
ğında dile getirmeye başladı. Oysa 12
Mart ve 12 Eylül’e karşı duruş sergilese-
lerdi ülke bu duruma gelebilir miydi? Hoş

ilgili kişilerin dosyaları düştü peki kendile-
rini yargılayan zihniyet ile hesaplaştılar
mı dahası bunların büyümesine yardım
eden 12 Eylül ile hesaplaştılar mı? 

Ergenekon ve benzer davası yürütülür-
ken 12 Eylül ile Hesaplaşma davası 12
Nisan 2019 da sonuçlandı. Ülkenin koca
yargısı 12 Eylül askeri faşist darbesini iki
generale bağladı ve onlarda ölünce dava
düştü.  40 yıllık zaman dilimi içinde kökü
dışarıda NATO, IMF ve Dünya Bankasına
bağlı olanlar ve ondan sebeplenen güçler
yargılanmadı. Kökü içeride olan ve bu as-
keri faşist darbelerden sebeplenen devlet
görevlisinden iş insanına hatta çalışanların
sendika yöneticileri de yargılanmadı.

Ergenekon dosyası kapandı ama onların
yeşerip büyümesine sebep olan 12 Eylül
askeri faşist darbe yapanlar ile irili ufaklı
yöneticileri yargılanıp toplum adına ceza
verildi mi hesap soruldu mu? Topluma ve
bireye yapılan zalimliğin hesabı “dosyanın
düşmesiyle” bitti mi?
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Ergenekon dosyası bitti mi?

H izmet Kalite Kesintisi Yaptırım
Cetveli'nin “Yolculara kaba-neza-
ketsiz davranılması” durumlarına

ilişkin yaptırımları içeren maddeyi ihlalden
taksi şoförünün “25 puanı” düşürüldü.
Görme engelli yolcular için kabartma
(Braille) alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası
ve ALO 153 yazılı levha bulunmadığı için
tutanak tutuldu.

Kamuoyu tepki gösterdi

Beyoğlu Tophane Mahallesi Karabaş
Mektebi Sokak'ta 11 Temmuz günü mey-
dana gelen olayda, ticari taksi sürücüsü
Aksaray'dan aldığı kadın turisti Beyoğlu
Tophane Mahallesi'nde Karabaş Mektebi
Sokak'ta bir adrese götürdü. Kadın turistin
uzattığı ücreti az bulan taksici ile turist ara-
sında tartışma başladı. Tartışma sırasında

ticari taksi sürücüsü turiste küfür ederek,
kadının kol çantasını almak istedi. Kendi-
sine direnen turist kadına şiddet uygulayan
taksici, çevredeki vatandaşların araya gir-
mesiyle sakinleştirildi. Ortaya çıkan görün-
tüler kamuoyunda da tepki ile karşılandı.

Yakından takip ediyoruz

İBB, olayla ilgili bir açıklama yapıldı. Açık-
lamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi
olarak her dönemde taksiciler ve vatandaş
arasında yaşanan sıkıntıları yakından takip
ediyoruz. Gerek Zabıta ekiplerimizin biz-
zat şahit olduğu, gerekse Beyaz Masa
ALO 153 hattına gelen şikayetler doğrultu-
sunda İstanbulluların huzurlu ulaşım hak-
kını korumak adına üzerimize düşen
çalışmaları yapmaktayız. Basında ‘istediği
ücreti alamayan taksici turist kadını darp

etti' şeklinde yer alan, Aksaray'dan Beyoğ-
lu'na götürdüğü turisti darp eden taksi şo-
förü ile ilgili haberi de üzülerek takip ettik"
denildi.

Puan düşürüldü

Söz konusu olaya ilişkin gerekli araştırma-
ların yapıldığı ve Toplu Ulaşım Hizmetleri
Müdürlüğü tarafından; Toplu Ulaşım Hiz-
met Kalitesi Değerlendirme Sistemi'nin
(TUDES) taşımacı ve şoförlere uygulanan
yaptırımları içeren Hizmet Kalite Kesintisi
Yaptırım Cetveli'nin “taşımacılık faaliyeti
esnasında kamu görevi yapmanın bilin-
cinde olunmaması/ yolculara kaba-neza-
ketsiz davranılması” durumlarına ilişkin
yaptırımları içeren 27. Maddeyi ihlal nede-
niyle taksi şoförüne ve taşımacıya 25 puan
düşümü uygulandığı açıklandı.

DARPCI TAKSICININ
25 PUANI SILINDI
Aracına binen turist kadından istediği parayı alamayınca kötü muamele eden taksi şoförüne
İBB de ceza kesti. 25 puanı düşürülen taksiciye görme engelli yolcular için kabartma (Braille)
alfabesiyle hazırlanan taşıt plakası ve ALO 153 yazılı levha bulunmadığı için tutanak tutuldu

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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Tutanak
encümene
gönderildi
Zabıta birimlerince yapılan denetim
sonucunda da; araç sahibi/şoförünün
İbb Meclisince 2013 yılında kabul edi-
len “belediye Kuralları Yönetmeliği”ne
aykırı olarak; ‘'taşıtların iç tarafında;
görme engelli yolcular için, kabartma
(braille) alfabesiyle hazırlanan taşıt
plakası ve aLO 153 yazısının bulunduğu
ebatta levha bulunmadığı'' belirlendi-
ğinden tespit tutanağı düzenlenerek
encümene gönderildiği bildirildi. Şoföre
Karayolları trafik Kanunu uyarınca em-
niyet birimleri tarafından para cezası
kesildiği de aktarıldı.

Bağış ve nakil oranı artırılmalı
CHP’li Şeker, "Organ bağışı bir ki-
şinin hayatta iken serbest iradesi
ile tıbben yaşamı sona erdikten

sonra doku ve organlarının başka hastaların
tedavisi için kullanılmasına izin verilmesi ve
bunu belgelendirmesidir" ifadelerini kullana-
rak, "Ülkemizde organ bağışı ve organ nakli
konusu 1979 yılında yürürlüğe giren, 2238
sayılı Kanun ile düzenlenmiştir. Yasal olarak
18 yaşını doldurmuş, akıl sağlığı yerinde
olan herkes istediği takdirde öldükten sonra
organlarının başkasına verilmesini isteyebilir.
Kişiler, sadece belirli organlarını bağışlayabi-
leceği gibi tüm organ ve dokularını da bağış-
layabilmektedir. Kanuna göre, bir kimse
sağlığında organlarının tamamını veya
organ ve dokularını bağışladığını resmi ve
yazılı olarak belirtmemiş ve bu konudaki is-
teğini iki tanık huzurunda açıklamamış ise
sırasıyla ölüm anında yanında bulunan eşi,
reşit çocukları, anne baba veya kardeşlerin-
den birisinin, bunlar yoksa yanında bulunan
herhangi bir yakınının izniyle ölüden organ
ve doku alınabilir" sözleri ile organ nakli ko-

nusundaki yasal düzenlemeyi açıkladı. 

26 bin 504 kişi haber bekliyor

Ülkemizde nakli yapılan organların böbrek,
karaciğer, kalp, akciğer, pankreas ve ince ba-
ğırsak iken nakli yapılan dokular kalp ka-
pağı, kornea, kemik, kemik iliği ve deri
olduğunu söyleyen Şeker, "Ülkemizde resmi
verilere göre 2010 – 2019 yılları arasında
toplam 28 bin 719 nakil gerçekleştirilmiş.
Ancak hali hazırda 26 bin 504 kişi organ
nakli bekliyor. Beklenen organlar arasında
böbrek 22 bin 586 ile ilk sırada yer alıyor.
Organ nakli bekleyen hasta sayısının da yıl-
dan yıla artış gösterdiği düşünüldüğünde,
bu değerlerin istenenin çok altında olduğu
görülüyor" dedi. Kadavradan organ nakli
verilerini de paylaşan CHP’li Şeker, 2011 –
2019 yılları arasında toplam 15 bin 675 ka-
davradan nakil gerçekleştiğini belirtti.

Yanlış ya da eksik bilgi var

Ülkemizde organ nakli ve organ bağışı ko-
nusunda istenen farkındalığın hala oluşturu

lamadığını söyleyen CHP’li Şeker, "Organ
bağışı oranlarının bu denli düşük olmasının
başlıca sebebinin kişilerin eksik ya da yanlış
bilgi sahibi olmaları. Organ nakli ve organ
bağışının ne olduğu konusunda toplum ge-
nelinde ciddi bir bilgi kirliliği mevcut. Kişiler
organ bağışında bulunurlarsa organ mafya-
sının hedefi olacağı endişesine dahi kapıla-
biliyor. Kişilerin yakınlarının organlarını
bağışlama konusunda duygusal ve hassas
yaklaşmaları da bir diğer engel olarak de-
ğerlendirilebilir. Oysa organ bağışının yasal
bir zeminde yürütülmemesi aksine organ
kaçakçılığına ve organ ticaretine zemin ha-
zırlayan bir unsurdur. Hurafeler, eksik ve
yanlış bilgiler kişileri organ bağışı ve organ
nakli fikrinden uzaklaştırdıkça, bu süreci il-
legal bir şekilde yürütmeye istekli oluşumları
ortaya çıkacaktır. Organ nakli işleminin,
ruhsatsız ve yasadışı yürütülmesi bu işlemin
gerekli hastane koşullarından uzakta yapıl-
masına yol açacağı için hem alıcının hem
vericinin sağlığını riske atacaktır” uyarıla-
rında bulundu. 

CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, ülkemizde organ bağışı ve organ nakli oranlarının düşüklüğünün sebeplerinin
araştırılarak bu oranların artırılması için gereken adımların tespiti için Meclis Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi

Milletvekili Ali Şeker bağış ve nakil konu-
sunda yanlış bilginin çok olduğunu söyledi. 

Köyleri asla 
unutmayacağız
Kurfallı Mahallesi’nde gerçekleştirilen açık hava
sinemasında vatandaşlarla bir araya gelen Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Köyleri unut-
madan, onların da Silivri’nin bir parçası olduğun-
dan hareketle hep sizinle beraber olacağız” dedi

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Müdürlüğü’nün organize ettiği
açık hava sinemaları tüm mahalle-

lerde devam ediyor. Kurfallı Mahallesi’nde ku-
rulan perdede mahalleliler açık havada sinema
keyfi yaşadı. Kapalı pazar yerinde yapılan et-
kinliğe Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
İBB ve Silivri Belediyesi Meclis Üyesi Sami
Barlas ve Mahalle Muhtarı Yılmaz Sütçü katı-
larak, Çağan Irmak’ın "Bizi Hatırla" filmini 
mahalleliler ile birlikte seyretti.

Beraber olacağız

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kurfallı
Mahallesi’ndeki açık hava sinema gösterimi
öncesinde eski okul yerini inceledi. Bir süre
önce yıkılan okul binasının bulunduğu alana
çay bahçesi, nişan, kına ve düğünler için bir kır
bahçesi ve halı saha yapmayı planladıklarını
söyleyen Başkan Yılmaz, “Muhtarımız ile
problemleriniz için dertleniyoruz. Az önce tey-
zemiz söyledi, ‘Verdiğin ilk sözü tuttun’ dedi.
Kurfallı meydanda yaptığımız seçim öncesi 
konuşmada biz Silivri’yi yalnızca çarşıdan, yal-
nızca sahilden ibaret görmeyeceğiz dedik. Bu
şehri böyle idare edeceğiz. Köyleri unutmadan,
onların da Silivri’nin bir parçası olduğundan
hareketle hep sizinle beraber olacağız dedik.
Kurfallı Mahallemize de, Bekirli Mahallemize
de geleceğiz, yazlık sinemalar kuracağız, tiyatro
oynayacağız dedik. Bugün ilk ayağını yazlık si-
nema ile gerçekleştirdik. Kurfallı mahalleli ha-
nımefendiler, gençler ve çocuklar ile birlikte bu
sinemayı seyretmekten keyif duyuyorum” diye
konuştu. 

Çay bahçesi yapılacak

Okulun bahçesini gezdiğini, o bölgeye güzel 
bir çay bahçesi yapacağını ifade eden Yılmaz,
"Hanımefendilerin gidip akşamları rahat rahat
oturacağı, çayını kahvesini içeceği, sohbetini
edecekleri bir yer olacak. Aynı zamanda kına-
nızı, nişanınızı, düğününüzü yapacağınız bir kır
düğünü alanını kazandıracağız. Molozlar kal-
dırıldıktan sonra bakacağız uygunsa çocukları-
mızın, gençlerimizin sporla buluşabilmesi için
de küçük bir halı saha yapacağız. Hiç merak et-
meyin hem Kurfallı’nın hem Silivri’nin hem
gençlerin, hem çocukların hem de hanımefen-
dilerin bütün problemlerini tek tek çözeceğiz.
Benim sizden aldığım güç ve enerji ile gece 
demeden gündüz demeden çalışacağız" dedi.

'Potlaç' açık 
havaya çıkıyor

KadıKöy Belediyesi’nin kadınlar ara-
sındaki dayanışma, üretim ağını güç-
lendirmek üzere 2016 yılında kurduğu

ve Mart ayında kooperatif olan kadın emeği pa-
zarı ‘Potlaç’ yaz döneminde açık havaya çıkıyor.
Potlaç Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Koo-
peratif’i öncülüğünde Moda’da Aile Çay Bah-
çesi’nin arkasında kurulacak Potlaç stantları
Pazar günü 19 Temmuz’da açılıyor. Kasım
ayına kadar devam edecek pazar yerinde Pot-
laçlı Kadınların el
emeği göz nuru ürün-
lerini görmek mümkün
olacak. Potlaçlı kadın-
lar bütün yıl Cadde-
bostan Kültür
Merkezi’ndeki mağa-
zalarında ürünlerini
sergiliyor. 

Beyoğlu Tophane Mahallesi’nde kadın turistin uzattığı ücreti az bulan taksici, turiste küfür etmiş, kol çantasını almak istemişti. 

BÜYÜKŞEHİR 
TAKSİCİYE

CEZAYI KESTİ



CUMARTESİ 13 TEMMUZ 2019

A dam tam 10 yıl belediye başkanlığı
yapıyor.
Kibri tavan...

Yılda kaç defa yurt dışına çıktığı belli değil.
Yılda onlarca kez yurt dışında...
Belediye için değil, keyfinden gidiyor.
En büyük iddia da, kumar oynamak için 

gittiği.
Defalarca haber yaptığımızda, kumar 

oynadığını inkar etmezken, oynayıp oynama-
mayı halkına soracağını ve oynama derlerse 
oynamayacağını söyleyecek kadar gerçeklikten
uzaklaşmış bir adam.

****
Seçim kaybedeceği çok aşikar olmasına rağ-

men, 24 Haziran'da CHP'nin Cumhurbaşkanı
adayı olan Muarem İnce'nin dünürü olmasından
dolayı aday yapılan zat-ı muhterem.

Düşünün 31 Mart seçimlerinde yüzde 43.97
ile 43 bin 933 oy, seçimleri kazanan rakibi Vol-
kan yılmaz ise yüzde 46.78 ile 46 bin 740 oy
almış. Diğer adaylarda yaklaşık 9 bin 100 oy
almış.

Adam 2009 seçimlerini yüzde 46.62, 2014
seçimlerini 47.95 ile kazanmış, 2019 seçimle-
rini ise yüzde 43.97 ile kaybetmiş. 10 yıl so-
nunda oyları yüzde 3 azalmış. Hem de CHP'nin
oyları İstanbul'da artarken, CHP İBB başkanlı-
ğını kazanmışken.

31 Mart'ta, Büyükşehir seçim sonuçlarında
ise Ekrem İmamoğlu yüzde 53.76 ile 56 bin
414 oy, Binali Yıldırım ise yüzde 43.35 ile 45
bin 490 oy aradaki fark 11 bin oy. Ekrem İma-
moğlu ise Özcan Işıklar'dan yüzde 10 ile 13 bin
500 oy daha fazla almış. 

23 Haziran seçimlerinde ise Ekrem 
İmamoğlu yüzde 62 ile 65 bin 338 oy, Binali
Yıldırım ise yüzde 37.39 ile 39 bin 403 oy
almış. Bu sefer fark 23 bin oy olmuş.

İmamoğlu üç ay içersinde oylarını yüzde 8.2
artırarak 9 bin oy daha fazla alırken, Binali Yıl-
dırım'in ise oyları yüzde 6 ile 6 bin azalmış.

Ve Işıklar bu sonuçdan bile kendine pay 
çıkarmış. Kendi başarısı olduğunu iddia etmiş.
Kelin merhemi olsa başına sürecek. Adama de-
mezler mi, "Senin değil o başarı. Aday olma-
yınca İmamoğlu'nun oyu yükselmiş. Senin
başarın olsaydı seçimleri kazanırdın."

Işıklar, önce yıllık 3 milyon 618 
bin liranın hesabını ver!

Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Baş-
kanı seçilmeden önce ve seçildikten sonra sürekli
israf üzerine açıklamalar yaptı. Kamuoyunu bil-
gilendirdi. İBB'de yapılanları kamuoyu ile 
paylaştı, paylaşmaya devam ediyor.

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da
İmamoğlu gibi her seferinde geçmiş dönemde
yapılanları kamuoyu ile paylaşmayı tercih etti.
Yılmaz, aylık 411 bin liraya kiralanan 16 aracı
iade ettiklerini, aynı araçları 105 bin liraya ki-
raladıklarını ve aradaki 306 bin liralık farkı ka-
muoyunun takdirine bıraktı. Yılda 3 milyon 618
bin liralık müsrifliğe dikkat çekerken bu parala-
rın kimin cebini gittiğini sordu. Bunu lütfen 10
yılla çarpın.

Yetmez, Yılmaz yeni dönemde 9 bin liraya 
kiraladıkları aracın, Özcan Işıklar döneminde
30 bin liraya kiralandığına dikkat çekerek, "Bü-
yükşehir Belediye Başkanı sayın Ekrem İma-
moğlu’nun 'İstanbul’da israfa son' dediği gibi biz
de Silivri’de israfa son diyoruz"  dedi.

Savcıları göreve çağırıyorum: Yılmaz'ın 
açıklamaları bir suç duyurusudur

Öncelikle savcıları göreve çağırıyorum, Silivri
halkının paralarının birilerinin cepine inmesine
neden olan Özcan Işıklar hakkında mutlaka 
gereken yapılsın.

10 yıl Silivri Belediye Başkanlığı görevi
yapan Özcan Işıklar, Volkan Yılmaz'ın açıkça
suç duyurusnda bulunduğu ve kamu kaynakları-
nın peşkeş çekildiğine yönelik açıklamasına ne
yanıt vermiş. 

Işıklar, o araçları neden fahiş
fiyatlarla kiraladın yanıt ver...

Gazetemize demeç veren Özcan Işıklar iddia-
lara yanıt vereceğine topu taca atarak ajitasyon
yapmış. "Silivri Meclisi çok daha ulvi amaçlar
ve projeler konuşulacak bir meclis olmalıdır. 
Silivri’nin gündemini meşgul etmek yerine o
meclislerde Silivri’nin geleceğini konuşmamız o
meclise yakışan bir asalettir" demiş.

Bakar mısın şaşalı cümlelere, daha ulvi
amaçlar ve projler, Silivri'nin geleceği konuşul-
malı ve meclisi yakışan asalat de böyle olmalıy-
mış.

Seçim kaybedene de İBB’de iştirak 
başkanlığı...  
“Kılıçdaroğlu’na çağrımdır. 
Gereğini yapın lütfen.”
İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı

Tunç Soyer de İstanbul Silivri'de yaşayan, se-
çimleri kaybeden Özcan Işıklar'ı İzmir Bü-
yükşehir Belediyesi iştiraki olan Grand Plaza
A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına atamış.

Kafayı yiyeceğim. Adam İstanbul'da otu-
ruyor, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki-
nin başına atanıyor. CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı çıkarıyorum.
Nasıl bir kafa bu, bu kafa ile mi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nde, diğer belediye-
lerde, yolsuzlukla, yapılan yanlışlıklarla 
mücadele edeceksiniz?

Derhal bu yanlışlıktan vazgeçin... 

Ali TARAKCI

alitarakci1961@hotmail.com / twitter.com/alitarakcii 
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ZAYİ İLANLARI
BEKO 300TR AT000070586 sicil numaralı ve BEKO 220TR AS0000098822 sicil numaralı yazar kasalarımın 

ruhsatları kaybolmuştur. Hükümsüzdür GÖKHAN GÜL T.C. 51841146280 B.ÇEKMECE VD 

AS0000078513 Beko 220 yazarkasa ruhsatnamesi kaybolmuştur. Hükümsüzdür. Akın BALTA  

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Khaled Al Muhammed Ömer 99449405712

Geçici Koruma Kimlik Belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ahmed Hüllo 99017141158

211-347 nolu pasaportumu kaybettim. Hükümsüzdür. Majed Dalal

31Mart seçimlerinde İstanbul Bü-
yükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı seçilen Ekrem İmamoğlu,

2 Nisan'da mazbatasını almadan Anıtkabir'i
ziyaret etmiş Anıtkabir Özel Defteri'ni 'İstan-
bul Büyükşehir Belediye Başkanı' olarak im-
zalamıştı. Bu ziyaret tartışmalara neden
olmuş, İmamoğlu'nun Anıtkabir Özel Def-
teri'ne yazdığı mesaj Genelkurmay Başkan-
lığı tarafından defterden çıkarılmıştı. 23
Haziran'da ikinci kez İBB Başkanı seçilen
İmamoğlu Anıtkabir'i ziyaret etti ve bir kez
daha Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Başkanlar da eşlik etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu, ilki olay olan Anıtkabir
ziyaretinin ikincisini, İstanbul’un CHP’li ilçe
belediye başkanları ve meclis üyeleri ile bir-
likte gerçekleştirdi. Anıtkabir ziyaretine, da-
vetli olan AK Partili ve MHP’li belediye
başkanları ile meclis üyeleri katılmadı. İma-
moğlu’nun Anıtkabir ziyaretinde tüm proto-
kol kuralları uygulandı. Aslanlı Yol’dan
Anıtkabir avlusuna giriş yapan heyet, askeri
törenle karşılandı. Ata’nın huzuruna çıkan
İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı. 1 daki-
kalık saygı duruşunun ardından Anıtkabir
içindeki tören sona erdi.

Yazdığını sesli okudu

İmamoğlu, toplu fotoğraf çekiminin ardın-
dan Anıtkabir özel defterini imzaladı. İma-
moğlu, deftere yazdığı, "Türkiye
Cumhuriye’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk. Bugün manevi huzurunuzda, 1919
yılında başlattığınız Kuvay-i Milliye ruhu-
nun 100. yılında aynı ruhla, 21. yüzyılda,
fikri hür vicdanı hür nesiller olarak; akıl ve

bilimle cennet vatanımızın en güzel şehri İs-
tanbul’a, tüm tarihi birkimi ve maneviyatını
koruyarak, milli unsurlarımızdan asla taviz
vermeyerek hizmet edeceğime söz veriyorum.
Bu satırların tekrar yazılmasını sağlayan 16
milyon vatansever İstanbullu ile belediye baş-
kanlarımız ve meclis üyelerimizle birlikte aziz
hatıranız önünde saygıyla eğiliyorum. Ege-
menlik kayıtsız şartsız milletindir. Ekrem İma-
moğlu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı"
cümlelerini kameralar karşısında yüksek sesle
okudu. İmamoğlu ve beraberindeki heyet,
Anıtkabir avlusunda bulunan 2’nci Cumhur-
başkanı İsmet İnönü’nün kabrini de ziyaret
etti. 

Bu nasıl istifa? 

İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ardından
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu

makamında ziyaret etti. Basına kapalı olan ve
yaklaşık 1 saat süren görüşme sonrası İma-
moğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bele-
diye şirketlerinden istifa etmeyen yöneticilerin
hatırlatıldığı İmamoğlu, "'Biz istifa ettik' diyen
genel sekreter ve yardımcıları 10 kişi İstanbul
Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli iştirakleri-
nin yönetim kurulu başkanı. Bu nasıl istifa? 10
şahsa ve diğerlerine diyorum ki milletin malı-
nın üstüne oturdunuz, 6 aydır bu tartışmalar
yüzünden bence hakları olmayan maaşlar alı-
yorlar" dedi.

İstifa etmelerini istiyoruz

"Genel kurul çağrısı için noter tebliğleri yapıyo-
ruz. Maksimum süreler kullanılıyor" diyen
İmamoğlu, "O zaman diliminde ne olacağını
kestiremiyoruz. Ağustosun sonuna doğru ta-
rihler veriliyor. Dolayısıyla ben 10 şahsa ve di-

ğerlerine diyorum ki milletin
malının üstüne oturdunuz, 6
aydır bu tartışmalar yüzün-
den bence hakları olmayan
maaşlar alıyorlar. Çıkartırız
da onun bedelini. Hakları
olmayan maaşları aldıkları
gibi ne şekilde yönettiklerine
dair bilgi sahibi değiliz. Mil-
lete ait 60 milyara varan İs-
tanbul konsolide bütçesinin
40 milyara yakınını yöneten
kişiler, şu an bizim ekibimiz-
dir değildir. Bir an önce gö-
revlerinden istifa etmelerini
istiyoruz. Ona göre genel
kurulları yapmamızı ve bir
an önce vatandaşa hesap
vereceğiz" ifadelerini 
kullandı. 

İstanbul'da yaşıyor, İzmir’de
iştirake başkan atanıyor!

HAKLARI OLMAYAN 
MAASLAR ALIYORLAR
HAKLARI OLMAYAN 
MAASLAR ALIYORLAR
HAKLARI OLMAYAN 
MAASLAR ALIYORLAR
HAKLARI OLMAYAN 
MAASLAR ALIYORLAR
HAKLARI OLMAYAN 
MAASLAR ALIYORLAR
HAKLARI OLMAYAN
MAASLAR ALIYORLAR

Anıtkabir'i ikinci kez ziyaret eden Ekrem İmamoğlu, sonrasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile görüştü. 
Çıkışta gazetecilerin sorularını cevaplandıran İmamoğlu, belediye iştiraklerinden istifa etmeyen yöneti-
cilerin sorulması üzerine, “Dolayısıyla ben 10 şahsa ve diğerlerine diyorum ki milletin malının üstüne
oturdunuz, 6 aydır bu tartışmalar yüzünden bence hakları olmayan maaşlar alıyorlar” diye konuştu

İmamoğlu, Anıtkabir ziyaretinin ikincisini, İstanbul’un CHP’li ilçe belediye başkanları ve meclis üyeleri ile birlikte gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’a görüşme talebini resmi
olarak iletip, iletmediği sorulan
İmamoğlu, “İlk gece bu diyaloğu
kurmak istediğimi beyan ettim. 6
Temmuz’da kendilerine, makamla-
rına talebimizi yeniledik. 2 gün
sonra da yazılı talep gönderdik.
Bugün de Ankara’da olacağımızı
bilgi olarak yazdık. Müsait olduk-
ları zaman diliminde konuşup, İs-
tanbul’un brifingini kendilerine
sunacağız” diye konuştu.

Erdoğan’a yazılı
talEp göndErildi

İBB Meclisi'nin ikinci oturumunda
gündem dışı söz alan ve Ak Par-
ti'nin nasıl bir muhalefet tarzı 

izleyeceğini açıklayan Murat Türkyılmaz,
"İstanbul'un hayrına olacak her işe katkı
sağlayacağız. 31 Mart ve 23 Haziran'dan
hepimizin demokrasi adına ders çıkarması
gerekir. Yerel siyaset ile uğraşanların sürekli
kullandığı bir söz var; Demokrasi, yerelde
başlar. Demokrasi aynı zamanda yerelde 
tekamül eder etmelidir de. İstanbul Türki-
ye'nin bir özetidir. Burada sergileyeceğimiz
demokrasinin örnek olması gerekir. Bu me-
suliyet bilinciyle söz aldım" dedi. 

Ağır bir mesuliyetimiz var

İstanbul'un sorunlarının ve beklentilerinin
olduğunu söyleyen Türkyılmaz, “Sorunların
tespitinde ve çözümünde mutabıkız. Yön-
tem konusunda aramızda farklılık olması
doğaldır. Bu anlamda her birimizin omuzla-
rında ağır bir mesuliyet var. Araya siyasi du-
varlarımız ve birtakım suni mesafeler
girmese her şey çok kolay olacak. Bunları
aşmanın da kolay olmadığını biliyorum.

Çünkü geçmişten gelen bagajlarımız var.
İçinde acılarımız, toplumsal aidiyetlerimiz,
bizi uzaklara fırlatan kutuplarımız var. Zen-
ginlik olarak addedilmesi gereken bu farklı-
lıklarımızın birbirimizi yok etmek üzere
istihdam edildiği kirli tezgahlar var. Hayatı-
nın baharında toprağa gönderdiğimiz ibret
abidelerimiz var. Cambaza baktıran, kavgaya
tutuşmuş tarafların cebinden çalınmış bir is-
tikbal var. Her şeye rağmen yine de milleti-
miz demokrasi idealinden vazgeçmedi” diye
konuştu. 

Dikiz aynasına bakılmalı

"Her ne yaparsak yapalım İstanbul'u gele-
ceğe taşırken bir gözümüzün devamlı dikiz
aynasında olması gerekir" diyen Türkyılmaz,
"Fakat kişisellikten arındırılmışi bir bakış, hak
ve adaletle bunu yapmalıyız. Öncelikle hangi
siyasi parti ve dünya görüşü mensubu oldu-
ğuna bakmaksızın bu şehre hizmet etmiş
tüm siyasilerin tecrübelerini bu şehir için ka-
zanım olarak kabul edeceğiz. İstanbul'un ge-
lecek vizyonuna omuz vermek, akıl vermek
en önemlisi şehrimizin sükunetini sağlamak

hepimizin önceliği olmalıdır. Bunu siyasi 
etiketlerimiz, önyargılarımız, idolojilerimizin
gölgesinde değil, akıl ve bilimin önceliğinde
azami müşterekimize dönüştürmek zorun-
dayız. İstanbul'un kısır siyasi tartışmalara,
polemiklere ve mevzi siyasetine kurban edil-
mesine müsaade edemeyiz. İstanbul'un ulu-
sal ve küresel misyonu siyaset üstüdür”
açıklamasını yaptı. 

Çatışma değil uzlaşı

Sözlerini, “İstanbul'un bütün sorunlarına ha
soldan bakmışsınız, ha sağdan bakmışsınız.
Nereden bakarsanız bakın sorunlar aynıdır"
şeklinde sürdüren Murat Türkyılmaz, "Hal-
kımız bizden çözüm beklemektedir. Çatışma
değil uzlaşı, gürültü değil müzakere, kavga
değil karşılıklı hoşgörü beklemektedir. AK
Parti olarak kuru tenkid değil yapıcı muhale-
fet yapamaya gayret edeceğiz. Salt siyasetin
değil İstanbul'un sözcüsü olacağız. Pasif bir
siyaset tarzından öte itirazlarına alternatifler
sunan, başkanlığın getirdiği olumlu teklifleri
daha ileriye taşıyan bir muhalefet yapacağı-
mızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi. 

AK Parti Pendik Belediye Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada nasıl bir 
muhalefet yapacaklarını açıkladı. “İstanbul'un kısır siyasi tartışmalara, polemiklere ve mevzi siyasetine 
kurban edilmesine müsaade edemeyiz” diyen Türkyılmaz, “Araya siyasi duvarlarımız ve birtakım suni 
mesafeler girmese her şey çok kolay olacak. Çünkü geçmişten gelen bagajlarımız var” ifadelerini kullandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bek-
lentileri olduğunu dile getiren Türkyılmaz,
"Bilindiği gibi belediyelerin üç temel saca-
yağı var. Başkan, meclis ve encümen. Bu
üç yapı kuvvetler ayrılığı şeklinde kurgulan-
mıştır. Sayın Başkan yürtümenin başı ol-
masının yanında encümen ve meclise
başkanlık etmektedir. Bu durum sayın Baş-
kanın kuvvetler ayrılığından ziyade kuvvet-
leri şahsında birleştirmek istediğini
gösteriyor. Bu eğilimin bir sonucudur ki
seçim kampanyası boyunca 16 milyonun
sesine kulak vereceğini söyleyen sayın Baş-
kanın 16 milyonun seçtiği meclis üyelerinin
düşüncelerini ifade etme konusunda pek
de istekli davranmadığı ortaya çıkmıştır.
Önceklikle çoğulcu yapılanmanın yasal
düzeyde temsilcisi olan belediye meclisleri-
nin birçok anayasal hakka sahip olduğunu,
bunların bir lütuf değil yasal hak olduğunu
hatırlatmak isterim. Sizden, demokratik
söylemlerinizle eylemlerinizin tutarlı olma-
sını istiyoruz” ifadelerini kullandı. 

İBB Başkanı
İmamoğlu'ndan 

beklentilerimiz var
Siyasi duvarlar
araya girmesin!

AK Parti İBB Meclis Üyesi Murat Türkyılmaz hal-
kın sesine kulak verilmesi gerektiğini söyledi. 

 İki dönem Silivri'de Belediye Başkanlığı yaptı, iki
dönem kazandığı Silivri Belediye Başkanlığı'nda
aldığı oydan daha az oy alarak seçim kaybetti.

Ödülü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bir iştira-
kinde başkanlık oldu. Yetmez, Silivri Belediye Baş-
kanı Volkan Yılmaz, ayda 411 bin TL'ye kiralanan

araçları geri verdi, aynı araçları 105 bin liraya 
kiraladı. Bir anlamda yolsuzluğu ortaya çıkardı.
Işıklar iddialara yanıt vereceğine, Yılmaz’a ulvilik

üzerinden ders vermeye kalktı. 

AvcılAr Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdür-
lüğü, ilçedeki işyerlerinin tabelalarının Türk-
çeleştirilmesi amacıyla koordineli olarak

denetleme başlattı. İlçe Mülki İdari Amirliği’nden gelen
Arapça tabelalarla ilgili talimat doğrultusunda Avcılar
Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, emniyet güçleriyle birlikte ilçede tabelası Arapça
olan iş yerlerini tek tek gezerek denetim gerçekleştirmeye
başladı. 4 farklı ekip tarafından Avcılar’ın 10 ilçesinde
başlayan denetimlerde tabelası Arapça olan iş yeri sa-
hiplerinden tabelanın en az yüzde 75’inin Türkçe olarak
düzeltilmesi isteniyor. 

Arapça tabelalara denetim
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
A-Adres ve Tapu Özellikleri: Satışa konu  taşınmaz tapunun İstanbul İli,Esenyurt İlçesi,Esenyurt   Köyü,
2343 ada,60 parsel ,arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde 4.kat 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazıdır.Ta-
şınmaz adres olarak;Esenyurt İlçesi,Namık Kemal Mahallesi,Doğan Araslı Bulvarı,12.Sokak,31/1 dış kapı
numarasında 4.katta yer almaktadır.
B-Çevresel Özellikleri: Satışa konu taşınmazın bulunduğu yapı Devlet Karayoluna ve ilçe merkezine uzak
mesafede olmasına karşın ilçenin ana ulaşım arterlerinden olan Doğan Araslı Bulvarına yakın
konumdadır.Toplu taşım araçlarıyla ulaşım olanağı mevcuttur.Yakın çevresinde Esenyurt Osmangazi İlk-
okulu,Esenyurt 80.Yıl Ortaokulu,Fatih Sanayi Sitesi,Dinamo Hastanesi,Firuzköy Stadyumu,Esenyurt Beledi-
yesi,Esenyurt Üniversitesi ve City Center bulunmaktadır.Taşınmazın yer aldığı bölgede teknik altyapı
imalatları tamamlanmış olup bölgeye şehir suyu,şehir elektriği,doğalgaz,telefon,kanalizasyon ve iletişim hiz-
metleri verilmektedir.Bölgede belediye ve kamu hizmetleri mevcuttur.
C-Parsel Özellikleri: Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel geometrik olarak dikdörtgen şekilli olup sınır-
ları düzgün ve belirgindir.Ana taşınmazın tek cephesi yol diğer cepheleri komşu parseller ile sınırlıdır.Parselin
cepheli olduğu yol sokak (12.Sokak)niteliklidir.Parsel üzerinde tek yapı bulunmaktadır.
D-Yapı Özellikleri: Satışa konu taşınmazın yer aldığı yapı betonarme karkas yapı tarzında inşa edilmiştir.Kat
irtifak projesine ve yerindeki duruma göre;bodrum kat,zemin kat ve 4 normal kattan oluşmaktadır.Projesine
göre bodrum katta 2 adet daire ile arka bahçeye çıkış holü;zemin katta 2 adet daire ve bina girişi,normal kat-
ların herbirinde ise 2'şer adet daire olmak üzere binada toplam 12 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır.Bina-
nın ön cephesi kompozit malzeme ile kaplıdır.Bina içinde kat ve merdiven sahanlıkları mermer kaplıdır.Bina
içinde asansör ve doğalgaz tesisatı mevcuttur.Bina giriş kapısı,dekoratif,cam bölmeli,çelik doğramadır.bina-
nın sahanlıkları ile merdivenlerinin olduğu kısımlarda tavan ve duvar yüzeylerinin boya/badanalı olduğu belir-
lenmiştir.
E-Bağımsız Bölüm Özellikleri: Satışa konu taşınmaz keşif günü içerisine girilerek inceleme yapılmıştır.Ta-
şınmaz mesken niteliklidir.Mimari proje ve yerindek imalata göre antre,mutfak+balkon,yatak odası,salon,san-
dık odası,banyo ve tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır.Mimari projesine göre net  47 m2 alanlıdır.Bağımsız
bölüm listesinde taşınmaz net 54,96 m2 ve brüt 64,66 m2 alanlı olduğu belirtilmektedir.Taşınmazın çelik ka-
pısı dekoratif desenli çelik kapıdır.İç mekan kapıları pres kapıdır.Dış cephe doğramaları PVC malzemeden
imaldir.Taşınmazın ıslak zeminleri seramik,kuru zeminleri  ise laminant parke kaplıdır.Duvar ve tavan yüzey-
leri boyalıdır.Yatak odası,mutfak ve antre tavanları;dekoratif asma tavandır.Taşınmazda vitrifiye ve armatür-
ler,anahtar,priz ve sigortalar,mutfak tezgah ve dolapları tamdır.
Adresi : Namık Kemal Mahallesi,Doğan Araslı Bulvarı,12.Sokak, Dış Kapı No:

31/1, 4.Kat, D:11 Esenyurt / İSTANBUL
Arsa Payı : 9/100
İmar Durumu : 1/1.000 Ölçekli Esenyurt ilçesi TEM Güneyi 4.Etap Uygulama İmar 

Planı kapsamında Nizam: Bitişik / Hmax: 5 kat / Ön Bahçe Mesafesi: 3,00 m / 
Yan Bahçe Mesafesi: 4,00 m / Konut Alanında kaldığı öğrenilmiştir.

Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
1. Satış Günü : 19/09/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 21/10/2019 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri      : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, No:107 

(Çanakkale Sok. Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın  yirmi gün öncesinden,   artırma tarihin-

den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırma-
dan sonraki beşinci  günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir.  Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,  rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını  ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, 1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınma-
zın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerin-
den rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan
alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gi-
derlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za-
rarlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği tak-
dirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2018/3547 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.10/07/2019

T.C.
BÜYÜkÇekMeCe

3. İCrA DAİreSİ 2018/3547 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1025100) 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yu-
karıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/07/2019

1.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 10/09/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Hanzade Otoparkı - Barbaros Hayrettin Paşa Mah. 2274 Sok. No:6 Esenyurt/ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 60.000,00 1   %18 34BCA849 Plakalı , 2017 Model , PEUGEOT Marka , 

301 1.6 HDI Tipli , VF3DD9HP0HJ898659 Şasi 
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Motor 
Hacmi 1600cm3 , Rengi Beyaz , Aracın anahtar ve 
ruhsatının olmadığı, araç üzerinde değişen parça 
kontrolünün yapılamadığı, boyanan parça olmadığı, 
aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiiziklerinin, 
eziklerinin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun
ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, 
jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

1.İhale Tarihi : 20/08/2019 günü, saat 11:35 - 11:40 arası.
2.İhale Tarihi : 10/09/2019 günü, saat 11:35 - 11:40 arası.
İhale Yeri : Duran Otoparkı - Çakmak Mah. Hadımköy Yolu Cad. 188 Sok. Büyükçekmece/ İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 72.000,00 1 %18 34RJ5325 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka , 

CLİO 1.5 DCI Tipli , VF15RTL0E55754911 Şasi 
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor 
Hacmi 1500cm3 , Rengi Beyaz , Aracın anahtar ve 
ruhsatının olmadığı, araç üzerinde değişen parça 
kontrolünün yapılamadığı, boyanan parça olmadığı, 
aracın kupa boyasının muhtelif yerlerinde çiiziklerinin, 
eziklerinin olduğu, genel olarak aracın kondisyonunun
ve görünümünün emsallerine göre normal olduğu, 
jant ve lastiklerinin iyi olduğu görüldü.

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
BÜYÜkÇekMeCe
1. İCrA DAİreSİ
2018/3115 TLMT.

TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

T.C.
GAZİoSMAnPAŞA
6. İCrA DAİreSİ
2019/4739 TLMT.

TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

Örnek no: 25*

Örnek no: 25*

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1024976) 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1025478) 

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunma-
dığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gü-
nünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden
aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yu-
karıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 11/07/2019
1.İhale Tarihi : 21/08/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 25/09/2019 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : Yılmaz Otoparkı, Sultançiftliği, Ordu Cd.165/1 Sk.No:3 Sultangazi/İstanbul -
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 65.000,00 1   %1 34AD966 Plakalı , 2009 Model , CHEVROLET 

Marka , CAPTİVA 2.0 16V DİESEL HİGH Tipli , Yakıt 
Tipi Dizel , Rengi Siyah

Not:Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden öde-
nir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar ver-
gisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan
sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil masrafları alıcıya aittir.
(İİK m.114/1, 114/3)

Kültür ve Turizm
Bakanı Mehmet Nuri

Ersoy, 15 Temmuz
temalı 'Müzekart'
tanıtım töreninde

yaptığı konuşmada,
“1 yıl boyunca 

bakanlığımıza bağlı
müze ve ören 

yerlerinde sınırsız ve
ücretsiz giriş hakkı

sağlıyor. Geçen sene-
den itibaren yeni bir
uygulamaya geçtik.

Müzekart ücretlerini
sabitledik” dedi

K ültür ve Turizm Bakanı Meh-
met Nuri Ersoy Bakanlık ta-
rafından 15 Temmuz

temasıyla hazırlanan 'Müzekart'ın
tanıtımını yaptı. Topkapı Sarayı'nda
yapılan tanıtımda konuşan Bakan
Ersoy, "15 Temmuz 2016'da devle-
timizin varlığına ve milletimizin
bağımsızlığına karşı, üstelik bu
milletin kendi silah ve mühim-
matı gasp edilerek alçakça bir
saldırı düzenlenmiştir. Cumhu-
riyet tarihi boyunca, darbelerle
milli irade yok sayılmış, terör
örgütleri kullanılarak devlet
düzeni, birlik ve beraberliğimiz
ortadan kaldırılmak istenmiş-
tir. Aynı amaçla, açıktan
yahut üstü örtülü bir şekilde,
bu kadar uzun süre ve bu
kadar yoğun saldırıya uğra-
yan ikinci bir ülke ve millet
yoktur. Gururla ifade edi-
yorum ki, hepsini sinesin-

deki iman ve milli faziletleriyle püs-
kürtüp, bu girişimlerin arkasındakileri
tarihe gömen, ikinci bir ülke ve millet
de yoktur. İster tarihe ister yakın
dönem dünyadaki siyasi ve politik ge-
lişmelere, değişimlere bakın. Aziz mil-
letimizin farkı çok açıktır.15 Temmuz
bu farkı unutanlara, kibrinden göre-
meyenlere milletimizin ödettiği bedel-
dir" ifadelerini kullandı.

Fiyatlar artmayacak

Bakan Ersoy, "1 yıl boyunca bakanlı-
ğımıza bağlı müze ve ören yerlerinde
sınırsız ve ücretsiz giriş hakkı sağlıyor.
Geçen seneden itibaren yeni bir uygu-
lamaya geçtik" ifadelerini kullanarak,
"Müzekart ücretlerini sabitledik. Bun-
dan sonrada Müzekart fiyatlarını art-
tırmayı düşünmüyoruz. Müzekart
hem fiyat artışlarından etkilenmiyor,
hem de alındığı tarihten itibaren 1 yıl
boyunca bakanlığımıza bağlı müze ve
ören yerlerinde sınırsız ve ücretsiz

giriş hakkı sağlıyor. Baştan çok büyük
bir ayrışma yaratıyoruz. Yaptığımız
ayrıştırma, elde ettiğimiz istatistik-
lerde müze gelirlerimizin yüzde 85'ini
yabancı, yüzde 15'ini yerli ziyaretçiler-
den elde ettiğimizi gördük. Maalesef
müze fiyatlarımız Avrupa ortalaması-
nın çok altında. Müze gelirlerimizi,
giriş ücretlerimizi revize edip Avrupa
fiyatlarına yaklaştırmalıyız. Bunu ya-
parken de yerli ziyaretçiyi koruyacak
bir sistem geliştirmemiz gerekiyordu.
Bunu da Müzekartı şuanda Bakanlı-
ğımıza bağlı müze ve ören yerlerinde
geçerli. Büyükşehir Belediyeleri ile
Müzekar’tın işlettiğimiz müzelerde de
geçerli olması için görüşüyoruz. Daha
sonra da milli saraylarda da geçerli
olacak şekilde yavaş yavaş tüm müze-
lerde geçerli olmasını sağlayacağız"
açıklamasını yaptı. 

Bakımı da yapılmalı

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Sizin

Müze yapmanız yeterli olmuyor, ya-
pılan müzenin bakım ve onarımının
da düzenli olarak yapılması gerekiyor.
Bu sene bu açıdan ciddi bir şekilde
çalışma yaptık. 2-3 ay önce başlattığı-
mız bir çalışma ile 1 Haziran'a kadar
en çok ziyaretçi alan müzelerimizi çok
ciddi bir bakım onarımdan geçirdik.
Hijyen, temizlik veya yıllar sebebiyle
oluşan eskimelerin temizlik, bakım ve
onarımını yaptık. Bunun da kalıcı ola-
bilmesi ve takip edilebilmesi için de
yeni bir sistem geliştirdik. Girişlerde
gördüğünüz QR kod sistemi. Bu sis-
tem ile ziyaretçiler telefonlarına QR
kodlarını okutup anket sistemine dahil
olup ziyaret ettikleri müze ile ilgili kısa
bir anket yapabiliyor, görüşlerini belir-
tebiliyorlar. Biz de bu görüşmeleri
hem Ankara merkezden hem de ilgili
müze müdürlüklerinden takip edebili-
yoruz. Düzeltilmesi istenen uyarıları
dikkate alıp anında müdahale ediyo-
ruz” dedi. DHA

Bakan Mehmet nuri Ersoy, "Bakanlığı-
mıza üç yüze aşkın müze ve ören yerinde
1 Temmuz 2018 - 1 Temmuz 2019 döne-
minde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağır-
landı. Bu açıkçası bir rekor. Geçen
seneki aynı dönem karşılaştırıldığında
yüzde 28'lik bir artış oldu. En çok ziya-
retçi alan 10 müzemizde ise bu artış
oranı çok daha yüksek olup yüzde 34

oldu. İlk 6 aylık veriler geçen sene ile 
kıyaslandığında, yüzde 38'lik bir artış
var. Biz müzelere ilgi gösterdikçe, onla-
rın bakımlı olmalarını sağladıkça ziya-
retçi sayılarında da ciddi artışlar devam
ediyor. Gelirde ise geçen seneki dönemle
kıyasladığımız zaman yaklaşık yüzde
89'luk bir gelir artışı sağlandı. 6
Haziran  Perşembe günü 188 bin 231
ziyaretçi sayısı ile Türkiye'deki müze 
ve ören yerleri en çok ziyaretçi alımına 
kavuştu" ifadelerini kullandı.UCRETI SABITLENDI

MUZEKART’IN 31 milyon ziyaretçi 

Bakan Nuri Ersoy 15 Temmuz temasıyla hazırlanan Müzekart’ın tanıtımını yaptı. 
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TÜRK FUTBOLCULARIN
ARTMASI GURUR VERICI
Milli futbolcu Kaan Ayhan, “Türk futbolcularının Avrupa liglerinde 
futbol oynaması, sadece benim değil tüm Türk halkının hoşuna gidiyor.
Yabancı liglerde oynayan Türk futbolcusu, Türk futbolunu ve Türkiye'yi
temsil ediyor, adını duyuruyor. Bu bakımdan Avrupa liglerinde forma
giyen Türk futbolcu sayısının artması gurur verici” diye konuştu
Bundesliga ekiplerinden Fortuna
Düsseldorf'ta forma giyen Kaan
Ayhan, takımının Almanya 6'ncı Lig
ekiplerinden SV Sonsbeck'i 3-0
mağlup ettiği mücadelenin ardından
özel açıklamalarda bulundu.Kenan
oynamadıYeni sezon hazırlıklarına
devam eden Fortuna Düsseldorf,
3'üncü hazırlık maçında 100'üncü
yılını kutlayan Almanya 6'ncı Lig ekibi
SV Sonsbeck ile deplasmanda karşı
karşıya geldi. Kaan Ayhan'ın
formasını giydiği Düsseldorf
karşılaşmadan Oliver Fink, Timo
Bornemann ve Shinta Appelkamp'ın
golleriyle karşılaşmadan 3-0 galip
ayrıldı. Mücadele Milli futbolcu Kaan
Ayhan ikinci yarının başında oyuna
dahil olurken, görev alırken,
geçtiğimiz hafta sağ ayağından ufak
bir sakatlık geçiren Kenan Karaman
forma giymedi. Karşılaşmanın ikinci
yarsının başında oyuna dahil olan
Kaan Ayhan, "Hazırlık dönemindeyiz.
Her şey yolunda gidiyor. SV Sonsbeck
karşısında biraz zorlansakta,
hazırlıkların ortasındayız. Sonuçlar-
dan çok hazırlık maçlarında eksikler-
imizi görerek, kondisyonumuzu üst
seviyeye çıkartmayı amaçlıyoruz. Bu
açıdan iyi bir maç oldu diyebilirim"
diye konuştu. 

Performansımdan memnundum

Önümüzdeki sezondaki hedefleriyle
ilgili de konuşan Milli futbolcu, "Takım
olarak hedeflerimize ulaşmak için
çalışıyoruz. Bununla beraberde birey-
sel başarıyı da elbette isterim. Geçen
sezonki performansımdan bende çok
memnundum. En azından aynı
başarıyı bu sezonda tekrarlamak is-
tiyorum. Geçen sezon olduğu gibi
yeni goller de imza atmak isterim.
Ama dediğim gibi öncelik takım

olarak hedeflerimize ulaşmakta"
şekline konuştu. 

Gençlerin artması 
milli takıma  fayda sağlar

Son dönemlerde Bundesliga ve
Avrupa liglerinde Türk futbolcu
sayısının  artması sorulan Kaan
Ayhan, "Yetenekli Türk futbolcularının
Avrupa liglerinde futbol oynaması,
yalnız benim değil tüm Türk halkının
hoşuna giden bir durum. Yabancı
liglerde oynayan Türk futbolcusu,
Türk futbolunu ve Türkiye'yi temsil
ediyor, adını duyuruyor. Bu
bakımdan Avrupa liglerinde Türk
futbolcu sayısının artması gurur
verici. İnşallah genç
kardeşlerim ve
arkadaşlarımla birlikte bu
yola en iyi şekilde devam
ederiz. Bu durumun Milli
takıma da faydası olur.
Amacımız Türk futbolu ve fut-
bolcusu adından başarılarıyla söz
ettirsin" ifadelerini kullandı.

Fransa zaferi özgüven getirdi

A Milli Futbol Takım'ın yeni döne-
mini de değerlendiren 24 yaşındaki
savunmacı, "Milli takımda yeni
dönemde iyi bir hava yakaladık.
Özellikle Fransa karşısında
kazandığımız galibiyetin, sadece
takım arasında değil tüm ülke
çapında yeni bir coşku, yeni bir 
heyecan yaşattığını düşünüyorum.
Umarım yeni dönemde yeni başarılar
elde ederiz. İzlanda karşısında
istediğimiz sonucu alamadık. Ancak
dediğim gibi Fransa galibiyeti hep-
imize bir özgüven getirdi. İnşallah
büyük gurur yaşayacağımız sonuçlar
alırız. Milli takim ve ülke insanımızla
yeni sevinçler yaşarız" dedi. DHA

Okan Aslan oluyor
Küme düşen Bursaspor'un en gözde isimlerinin başında gelen Okan Kocuk Galatasaray yolunda.
Yeşil beyazlı kulüpten ayrılmak isteyen genç file bekçisi, Muslera'nın alternatifi olabilecek en iyi
kalecilerden biri olarak görülüyor. Aslan eğer 450 bin euro öderse Okan'ı kadrosuna katabilecek
Fernando Muslera’nın yanında kalesini
genç ve yerli bir eldiven ile güçlendirmek
isteyen Galatasaray yönetimi, Fener-
bahçe’nin MKE Ankaragücü’nden
Altay Bayındır’ı kadrosuna katmasıyla
birlikte rotasını Okan Kocuk’a çevirdi.
Menajeri aracılığıyla sarı-kırmızılılarla
temas halinde olan 23 yaşındaki
kalecinin Galatasaray’a gitmek istediği
öğreni-lirken; transfere ilişkin son kararı
tek-nik direktör Fatih Terim’in vereceği
belirtildi.

1 milyon lira bıraktı

Genç file bekçisi, geçen günlerde ihtar-
namesinin sona ermesine 1 gün kala
fedakârlık örneği göstererek kulüpten
alacağı 1 milyon lirayı bıraktı. Bunun
yanı sıra yeşil-beyazlı kulüp ile özel bir

anlaşma yapan Okan Kocuk, başka bir
takıma transfer olması halinde 450 bin
Euro da bonservis bedelini kulübüne
kazandıracak. Buna göre; sarı-kırmızılı
ekibin transferde mutabakat
sağlamasının ardından 450 bin Euro
karşılığında Okan’ı kadrosuna katması
bekleniyor.

Milli takıma çağırıldı

Geçen sezonun başında Harun Tekin’in
takımdan ayrılmasının ardından kaleyi
devralan Okan Kocuk, sezonu 22 maç
ile tamamladı. Kalesinde 23 gol gören
Okan, 7 karşılaşmada ise rakiplerine
geçit vermedi. Genç eldiven, daha önce
Mircea Lucescu tarafından A Milli
Takım’a da davet edilmişti.
DHA

Trabzonspor'un transfer listesin-
deki ilk isimler olan İsveçli

forvet ve Arjantinli stoperin
takıma hala katılamaması

taraftarları da endişeye sürük-
ledi. Her geçen gün umudu

azalan bordo mavililer iki ismin
son durumunu merak ediyor

Kadrosuna kattığı genç oyuncu-
ların ardından esas transferleri
merak edilen Trabzonspor'da
Obi Mikel ile yükselen çıtanın
daha da yukarı gitmesi bekleni-
yordu. Taraftarlar özellikle 10
gün içerisinde açıklanacak olan
isimleir merak etmeye başlamıştı
ancak istenen seviyedeki futbol-
cular bir türlü sonlandırılamadı.
Transfer sezonunun ilk günün-
den bu yana gündemde olan ve

anlaşma sağlanan Gaston Cam-
pi'nin takımı Estuidantes'in sü-
rekli işi yokuşa sürmesi imzayı
engelledi. Hatta geçtiğimiz gün-
lerde Başkan Ahmet Ağaoğ-
lu'nun "Sözleşme imzalayacağız"
dediği tecrübeli stoper önceki
gün idmana çıktı. Menajerinin
gazetemize yaptığı açıklamada
ise Arjantinli stoper dün Türki-
ye'ye gelecekti. Fakat kırmızı be-
yazlıların Campi'yi bırakmaya
niyeti yok. Bu transfer rafa kalka-
bilir. UEFA Avrupa Ligi maçla-
rına kısa bir süre kala zaman
kaybetmek istemeyen yönetimin 

farklı isimlere yönelmesi 
bekleniyor.

Yüksekten uçuyor
Son dönemini Birleşik Arap Emir-
likleri kulübü Al-Ain'de geçiren
Marcus Berg de santrafor transfe-
rinin ilk basamağına adını yazdır-
mıştı. İsveçli golcüyü almak isteyen
yönetim imza parasına ve yıllık
maaşa takıldı. İndirim yapması ko-
nusunda görüşmeler gerçekleştiren
yönetim belli bir oranda istediğini
aldı ancak bu da yeterli olmadı.
Olumlu sonuç alınması için uğra-
şılan golcü futbolcu eğer teklifi red-
dederse Bony'e yönelinecek. 

Transfer çıkmazı

Bulak gençleri
oynatacak
Teknik Direktörü Giray Bulak, yarın Fenerbahçe
ile yapacakları hazırlık maçını sahalarında
oynayacaklarını belirterek, "Fenerbahçe'yle
stadımızda oynayacağız. Dolayısıyla 
orada gençlere şans vereceğiz" dedi
Spor Toto 1'inci Lig ekibi Boluspor, yeni
sezon hazırlıklarını teknik direktör Giray
Bulak yönetiminde sürdürüyor. Karaçayır
Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde
gerçekleştirilen antrenman, ısınmanın ardın-
dan core antrenmanı ve pas çalışması ile
başladı. Antrenman aerobik dayanıklılık ça-
lışması ve stretching ile sona erdi. Antren-
man öncesi gazetecilere açıklama yapan
Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak,
kamp çalışmalarının iyi gittiğini ifade ederek,
"Genç çocuklarla daha çok çalışıyoruz. On-
ları görmek, değerlendirmek istiyoruz. Onlar
da çok istekli çalışıyorlar. Takıma girebilmek
için her şeyi yapıyorlar" diye konuştu.

Erken anlaşanlar avantajlı

Bulak, transfer çalışmalarının devam ettiğini
ve görüştükleri oyuncular olduğunu da akta-
rarak şöyle devam etti: "Her geçen gün gör-
üştüğümüz, takip ettiğimiz çok oyuncu var.
Scout grubunun takip ettiği oyuncular var.
Onlarla temaslar oldu. Yönetimle teknik ekip
birlikte taşıyor transfer çalışmasını. Çünkü
tek taraflı transfer olmaz. İşin ekonomik, tek-
niksel boyutu var. Oynatacak olduğunuz
oyun tarzı var. Kalacak oyuncular var. Geçen
dönem elimizde olup bugün henüz anlaşma-
yan oyuncular var. Onlar da bir süre diğer
kulüplerle temas içerisinde olmak istiyorlar.
Görecekler, değerlendirecekler. Çünkü çok
üst seviyede geçmiyor maddi anlamda.
Erken anlaşanlar bana göre daha avantajlı.
Sonra kulüplerin parası kalmayacaktır veya
oyuncuya ihtiyacı kalmayacaktır. Böyle bir
geriye dönüş yaşanmayacaktır. Erken davra-
nanlar haklı ve avantajlı olacak. Hem ça-
lışma bakımından hem anlaşma bakımından
hem de maddi anlamda. Transferlerimiz ola-
cak ve inşallah bu ligin iyi takımlarından bi-
risi olacağız. İyi takım olmak da bizi hedefe
taşıyabilir."

Çok pas ve kenar oyunu

Felsefesi ve metodu olan bir takım olmayı
amaçladıklarını belirten Giray Bulak, "Oyun
planlaması olan bir takım olmak istiyoruz.
Kendi oyununu oynayan, pasa dayalı, çok
pas yapan bir takım olmak istiyoruz. Bizim
oyun prensibimiz genelde yer oyunudur.
Ayağa pastır. 40 metrelik alan oyunudur ve
kenar oyunudur. Bunları yapıp uygulamak is-
tiyoruz. Oyuncularımızı da bu planlama içe-
risinde oynatmak istiyoruz" diye konuştu.

Transferlere devam

Kamp döneminde hazırlık maçları yaptıkla-
rını ve 6-7 karşılaşma oynayacaklarını belir-
ten Bulak, "Belçika’nın Westerlo takımıyla bir
hazırlık maçı yaptık. İkinci maçımızı ayın
13'ünde Fenerbahçe'yle stadımızda oynaya-
cağız. Dolayısıyla orada gençlere şans vere-
ceğiz. Yine onları göreceğiz. Daha sonraki
planlama içerisinde 6-7 tane daha hazırlık
maçımız var. Hem hazırlıklar hem maçlar
hem transferler devam edecek. Hem de gör-
düğümüz eksiklerimiz varsa onları tamamla-
mak olacak" dedi.

Fenerbahçe maçında 
gençleri oynatacağız

Gençleri desteklediğini ve forma şansı vere-
ceğini söyleyen teknik direktör Giray Bulak,
şöyle konuştu: "Öz kaynakları artık kulüple-
rin vazgeçilmezi. Eğer onlara yüzünüzü dön-
mezseniz borçlanıyorsunuz ve sonunuz kötü
oluyor. Bizi kurtaracak olan Ulu Önder Ata-
türk'ün dediği gibi gençlerimiz olacaktır. Do-
layısıyla bizden bir gün dahi geriden gelenler
bizden daha donanımlı geliyor. O çocukları
anlamak lazım. Onlara değer vermek lazım.
Değerli olduklarını hissettirmek lazım. Avru-
pa'da birçok takım aşağı yukarı 23 yaş orta-
lamasıyla oynuyor. Bu neden olmasın ama
sizin öz kaynaklarınız buna müsaade ederse
olabilir. Zaman içerisinde çocuklarımızı de-
ğerlendirdikten sonra kiraya gidecek olanlar
olacak. Kalıp bize katkı sağlama amaçlı
olanlar olacak. Bir de alttan içimize katıp 
görecek olduğumuz oyuncular olacak. 
Gençlerimize güveniyoruz. Ben de kendi-
lerini destekliyorum." DHA

Okan Kocuk, başka bir takıma
transfer olması halinde 450 bin

Euro bonservis bedelini de
kulübüne kazandıracak. 
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Klum, 5 ay önce evlenmiş!
Dört çocuk annesi 45 yaşındaki top model Heidi Klum ile 29 yaşın-
daki nişanlısı Tom Kaulitz'in bu yılın şubat ayında evlendiği ortaya
çıktı. Tmz.com adlı internet sitesi, çiftin bu yılın şubat ayında evlen-
diğini ve bu konuyla ilgili belgelere ulaştığını duyurdu. Bu belgelere
göre Heidi Klum ile Tokio Hotel adlı müzik grubunun gitaristi, so-
listi ve şarkı sözü yazarı olan Tom Kaulitz, beş ay önce birbirlerine
"evet" dedi. Klum, Kaulitz ile nişanlandığını Instagram hesabın-
dan duyurmuştu. Büyük bir düğün istediklerini söyleyen çift,
sonradan fikir değiştirerek sessiz sedasız evlendi. 

SEHITLER ANISINA
DALIS YAPTILAR
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 
“15 Temmuz Milli İrade Dalışı” programıyla
15 Temmuz Şehitleri anıldı. Etkinlikte engelli
yüzücüler, 15 Temmuz Şehitleri anısına dalış 
yaparak Ay Yıldızlı Bayrağı su altına yerleştirdi
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B ağcılar Belediyesi tara-
fından düzenlenen “15
Temmuz Milli İrade Da-

lışı” programıyla 15 Temmuz
Şehitleri anıldı. Etkinlikte
görme, işitme, süreğen, beden-
sel ve zihinsel engellilerden
oluşan Bağcılar Belediyesi Su
Altı ve Su Üstü Kulübü Öğren-
cileri ile Bağcılarlı 15 Temmuz
gazileri su altı dalışı yaptı. 15
Temmuz Köprüsü’nün Ana-
dolu Yakası ayağında bulunan
Kıyı Emniyet Genel Müdür-
lüğü önünde gerçekleşecek et-
kinlikte engelliler ve 15
Temmuz gazilerinden Bekir
Yıldız ile Hamit Hakan Türk-
yılmaz dalgıç kıyafetlerini giye-
rek kurbağa adamlarla birlikte
sualtına tüplü dalış yaptı. En-

gelliler ve gaziler su altından 15
Temmuz şehitleri anısına 15
metrelik Türk Bayrağı açtı.
Programa Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, en-
gelliler ve yakınları katıldı.

Hala ilk günkü gibi

15 Temmuz darbe girişiminde
gazi olan Hakan Yılmaztürk,
“Hain darbe girişimi üzerinden
3 yıl geçti. Bizim için hala ilk
günkü gibi. Koyamete kadar
bu topraklarda diri olması ge-
rekiyor. Biz bu topraklarda ol-
duğumuz sürece ülkemiz
üzerinde emelleri olanlar ister
topla ister 15 Temmuz’da ol-
duğu gibi maşalarla gelecek.
Ama ne şekilde gelirlerse onları
püskürtecek iman dolu insanlar

olacaktır” dedi.

Bu davanın takipçisiyiz

Engelli dalıcı Tarık Kuru, “Bu dalı-
şın anlam ve önemi çok büyük. İn-
şallah bu bayrağı 15 Temmuz’da
olduğu gibi kastederler olmaz. Bu
ülke bir 15 Temmuz daha yaşa-
maz. Şehitlerimizin ruhu şad
olsun” derken, 15 Temmuz hain
darbe girişimi gazi olan Bekir Yıl-
dız ise, “Basın ekspres yolunun
orada tank ve sivil aracın arasına
sıkışarak Gazi oldum. Suyun al-
tında da bayrak açmamız ayrıca
özellikle Şehitler köprüsünün tam
altında olması çok onur verici
oldu. Onlar bir gün kalkıştı. Biz bu
davanın takipçisi olacağız. Bir
ömür boyu takipçisi olacağız”
diye konuştu. DHA

15 TEMMUZ ONURDUR
BağcılarBelediye Başkanı
Lokman Çağrıcı ise dalış
programında yaptığı ko-
nuşmada, "15 Temmuz
Milli İrade bayramı dolayı-
sıyla bugün su altı dalışı
gerçekleştirdik. Bağcılar Be-
lediyesi olarak daha önce
defalarca bu programı tek-
rarlamıştık. Bugün de Bağ-
cılar Belediyesi dalış ekibi

ile birlikte buradayız. 2 15
temmuz gazimiz, engelli
kardeşlerimiz ve profesyo-
nel dalıcılarımız ile birlikte
su altında bayrak açacaklar.
15 Temmuz bu ülkenin ge-
leceğine ipotek koymak is-
teyenlerin saldırısıdır. Bu
saldırıya karşı milletin
onurlu davranışıdır" ifade-
lerini kullandı.

ILK YARDIM OLDURMESIN
Yaz aylarının gelmesiyle boğulma vakalarında artış gözlemleniyor. İlk yardım bilmeyenler tarafından yapılan
müdahalelerin hayati tehlike oluşturduğunu söyleyen uzmanlar ikincil boğulma tehlikesine de dikkat çekiyor
Sıcaklar etkisini giderek daha
yoğun göstermeye başlarken, deniz,
baraj ve göletlerde boğulma vakala-
rının da yine ardı arkası kesilmiyor.
Yaz sıcaklarında denize atlayıp se-
rinleme isteği, çoğu çocuk, her yıl
onlarca kişinin yaşamını boğularak
yitirmesine neden oluyor. Rakamlar,
Türkiye’de yılda ortalama 700 kişi-
nin boğularak hayatını kaybettiğini
gösteriyor.

Her an dikkatli olunmalı

Boğulmaların yaz aylarında en sık
görülen ölüm nedenleri arasında
başta geldiğine dikkat çeken Mal-
tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Has-
tanesi Acil Tıp Uzmanı Prof. Dr.
Özlem Güneysel, boğulma tehlikesi-
nin yüzme bilmeyenlerden çok
yüzme bilenlerin başına geldiğini
söyledi. Yüzme bilenlerin, fazla
güven sonucu dalgalı denizler, akar-
sular gibi zorlu sularda ya da alkollü
olarak yüzmeye çalışmaları sonucu
boğulma tehlikesi yaşadığını belirten
Güneysel, suda meydana gelecek
kazalara karşı her an dikkatli olun-
ması gerektiğini belirtti.

Sığ suların da tehlikesi var

"Özellikle yüzme bilmeyenlerin suda
açılmaya çalışmaları ya da çeşitli ka-
zalara maruz kalmaları boğulma-
lara yol açabilir" diyen Güneysel,
"En çok ölümle sonuçlanan boğul-
malar, kendine gereksiz bir özgüven-
den dolayı yüzme bilenlerin başına
gelmektedir. Sığ sular ve havuzlara
atlayarak girmek de büyük tehlike
yaratır. Hava karardıktan sonra de

nize girmek de tehlikelidir" uyarısını
yaptı. Boğulma tehlikesi geçiren 
kişiye ilk yardım bilmeyenlerin de
kesinlikle müdahale etmemesi gerek-
tiğinin önemini vurgulayan Prof. Dr.
Güneysel, yutulan suyun çıkartıl-
maya çalışılmasının hayati tehlike
yaratabileceğini belirterek, "Eğer ilk
yardım bilmiyorsanız mutlaka sağlık
ekibi çağırın. Uzman kişiler gelin-
ceye kadar boğulma tehlikesi geçiren

kişinin üstündeki giysileri çıkartın 
ve mümkünse kuru bir havlu ile
sarın. İlk yardım bilmeyen bir kişi 
tarafından yutulan suyu çıkartmaya
çalışmak hastaya zarar verebilir. 
Boğulma tehlikesi geçiren kişi sudan
çıkartıldıktan sonra bilinci açık, iyi
gibi görünüyor bile olsa mutlaka
hastaneye götürülmeli ve bir hekim
tarafından muayene edilmelidir"
açıklamasını yaptı. DHA

Özel Tarım Lisesi 
kayıtları başladı
Silivri Belediyesi Özel Tarım Lisesi, 2019-2020
eğitim öğretim yılı boyunca ücretsiz eğitim
vermek üzere kayıtlarını almaya başladı
Silivri Belediyesi Özel Tarım
Lisesi, Eylül ayında başlaya-
cak yeni eğitim öğretim yılı için
öğrenci kayıtları almaya baş-
ladı. Özel Silivri Tarımsal Üre-
tim Araştırma Merkezi
Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi olarak Türkiye’de özel
okullarda tercih listelerinde yer
alan lisede kayıtlar alınmaya
devam ediyor. Gümüşyaka
Mahallesi’ndeki Özel Tarım
Lisesi, öğrencilere öğrenim sü-
resi boyunca ücretsiz eğitim
sağlıyor. İlk yıl 9. sınıfta tüm li-
selerde olduğu gibi ortak ders
saati çizelgesinin uygulandığı
okulda, 10. sınıfta Tarım Alanı
ve 11. sınıfta ise Bahçe Bitkileri

ve Tarla Bitkileri branşlarında
eğitimler veriliyor. 

423 kontenjanı var

Görsel Sanatlar ve Müzik
Atölyesi, Fizik, Kimya ve Biyo-
loji Laboratuvarı, Uygulama
Atölyeleri, Spor Salonu, Kü-
tüphane, Sağlık Odası ve İba-
dethane bulunuyor.
Bahçesinde zirai aletler için
depo alanı ve küçük sera alan-
ları oluşturulacak tarım lise-
sinde, öğrenciler uygulama
alanı olarak Silivri Belediyesi
Tarımsal Üretim ve Araştırma
Merkezi’ni kullanıyor. Özel
Tarım Lisesi'nin toplam 423
kontenjanı var. 

16. günde ilk kat asfaltlama
Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü'nde (FSM) başlatılan çalış-
malarda ilk kat asfalt döküm
işlemi tamamlandı. Çalışmala-
rın 16. gününde son kat asfal-
tın dökülmesi için asfalt
makineleri ve silindirler köprü
girişinde yerini aldı. Kapatılan
4 şeritte çalışmaların tamam-
lanmasının ardından aynı ça-
lışma Edirne istikametine 4
şeritte tekrarlanacak.

İlk kat asfalt tamam

Bu çalışmanın ardından köprü
üzerine başlayan ilk kat asfalt
olan "Mastik Asfalt" denilen
malzemenin köprü üzerine dö-
şenme işlemi tamamlandı.

Araçların üzerinde gideceği
son kat asfaltın dökülmeye
başlanması için çalışmalar son
aşamaya geldi. Bu asfaltı döke-
cek olan asfalt döküm makine-
leri ile silindirler köprünün
Avrupa yakasında yerlerini
aldı. Köprüde şu anda her iki
yanda da köprünün karayla
olan bağlantı noktaları kontrol
edilip hasarlı bölümler yenile-
niyor. Çalışmalarda işçiler 3
vardiya halinde 24 saat aralık-
sız işlemlere devam ettiği Fatih
Sultan Mehmet köprüsünde
son kat "Taş mastik asfalt"ın
dökülmesinin ardından şeritler
çizilecek ve kapatılan bölümler
trafiğe açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçim sonuçları-
nın kesinleşmesi ardından oy pusulaları, 2 yıl süreyle sak-
lanmak üzere depolara taşınmaya başlandı. Resmi
Gazete'nin 11 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan 30 bin
626 sayılı nüshasında yer alan YSK'nın 5002 numaralı

karar ile yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan-
lığı seçim sonuçları kesinleşti. Seçimlerin ardından lisenin
spor salonunda 300 bin 153 seçmenden 250 bin 760’ının
kullandığı 877 torba içerisindeki oy torbaları Avcılar İlçe
Seçim Kurulu görevlilerinin gözetiminde taşındı. Belediye-
den gönderilen 10 işçi, oy pusulaları, 877 torbayı içerisinde
iki kamyonete yükledi. 

Oy pusulaları depolara taşındı

Boğulma tehlikesi geçiren
kişiye ilk yardım bilme-

yenlerin kesinlikle 
müdahale etmemesi 
gerektiğinin önemini 
vurgulayan Prof. Dr. 

Güneysel, yutulan suyun
çıkartılmaya çalışılmasının
hayati tehlike yaratabile-

ceğini belirtti.


