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Damga’ya
ulaşabilirsiniz

Dengir Mir Mehmet Fırat için, Ahmet Hamdi Akseki 
Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Fırat’ın tabutu Türk

bayrağına sarılı şekilde camiye getirildi. Törene Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan
Kurtulmuş, HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski Başba-
kan Ahmet Davutoğlu, eski Devlet Bakanı Ali Babacan, CHP
Grup Başkanvekili Engin Özkoç ve milletvekilleri katıldı.
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HER KESİMDEN KATILIM OLDU

İkindi namazı ardından kılınan cenaze namazından
sonra Fırat'ın cenazesi omuzlar üzerinde cenaze araba-

sına taşındı. Fırat'ın cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda top-
rağa verildi. Öte yandan son günlerde yeni parti kuracakları
iddia edien Davutoğlu ve Babacan’a basın mensupları
yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu sorulara, “Cenazede sadece
cenaze konuşulur” şeklinde yanıt verdi. Babacan ise “Bugün
açıklama yok” demekle yetindi.  

CENAZEDE CENAZE KONUŞULUR
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CHP Silivri eski İlçe Başkanı
Mümin Tuğlu, 31 Mart'ta se-

çimi kaybeden CHP adayı Özcan
Işıklar'a yüklendi. Işıklar'ın, CHP
İBB adayı Ekrem İmamoğlu'ndan
14 bin az oy aldığını söyleyen Tuğlu,
“Seçim sürecinde CHP'den aday
aday olanlardan Işıklar'ın haricinde
her kim aday olsa seçimi çok rahat
kazanırdı” dedi. I SAYFA 5
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeliler konu-
sunda yeni adımlar atılacağını belirterek 

“Dönüşleri teşvik edilecek, sağlık hizmetlerinden
katkı payı alınacak” dedi. “Biz Suriyelilere kapıları-
mızı açmak zorundaydık” diyen Erdoğan, 
“Görmezden gelemezdik. Onlara sahip çıktık.
Bizim başımıza da gelebilirdi. O zaman bize kim
yardım edecekti, kim sahip çıkacaktı?” diye
sordu. “Ama bu konuda yeni adımlarımız 
olacak” diyen Erdoğan, “Suç işleyenleri kesin-
likle sınır dışı edeceğiz. Ayrıca Suriyelilerden 
aldıkları sağlık hizmeti karşılığında bir katkı
payı alınmasını öngörüyoruz” bilgisini verdi. 
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Türkiye'yi darbe ile ele geçir-
mek için yapılan girişimini

canı pahasına koruyanlardan ve gazi
olan Mustafa Aras o gece yaşanan-
ları anlattı. Aras; “O gece, asla yap-
mam dediğim şeyleri yaptım.
Hastanedeyken
sedye üzerinde o
an öleceğim san-
dım ama, ne bir
burukluk ne de
bir kızgınlık vardı.
Vatanın için o
gün çıkmışsın ve
vatanın için de
şehit olacaksın”
dedi. I SAYFA 4
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KATLiAm iCin
iZin isTediLeR

Işıklar haricinde
herkes kazanırdı

Mustafa Aras

Tepki çeken proje; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na Bey-
koz’da toplam 2 milyon 470 bin 186 metrekarelik Kuzey 

Kirazlı ve Güney Kirazlı özel ormanlarına 481 milyon lira yatırım
bedeliyle 553 adet villa yapmak üzere 2018 yılının temmuz ayında
ÇED başvurusu yapılması ile gündeme gelmişti. Villaların yapıla-
cağı özel orman alanı, eski CHP'li İBB Meclis Üyesi Mehmet Berke
Merter ile İBB şirketlerinden KİPTAŞ'a ait. Merter ailesi ve KİP-
TAŞ'ın, Özyazıcı İnşaat ile arasında “Taşınmaz Satış Vaadi ve 
Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi” bulunuyor. 
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ÇED SÜRECiNDE GÜNDEME GELDi

Geçtiğimiz yıl temmuz ayında başlayan, ormana 553 villa
projesini hayata geçirmek için son olarak 15 Mayıs 2019

tarihinde bir adım daha atıldı. 553 villa projesinin yüklenicisi ZRS
İnşaat 15 Mayıs günü İstanbul 2 No'lu Tabiat Varlıklarını Koruma
Bölge Komisyonu'na “Ağaçların kesimi, yolların tesviye edilmesi ve
zemin etüdü yapılması” için izin başvurusu yaptı. Başvuru,
12 Temmuz 2019 tarihli kurul toplantısının gündemine alındı. Şu 
an kuruldan çıkacak karar bekleniyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
30 Kasım 2018 günü “ÇED gerekli değildir” kararı vermişti. 
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KURUL KARARI BEKLENiYOR

Vatanın için 
şehit olacaksın

İstanbul Büyükşehir Belediye
(İBB) Başkanı Ekrem İma-

moğlu, hakları olmadan maaş aldık-
larını açıkladığı isimlerin istifası için
İBB iştiraklerine olağanüstü genel
kurullarını toplamaları çağrısı yaptı.
İstifa çağrısına sadece İBB eski
Genel Sekreter Yardımcısı Mevlüt
Bulut’tan yanıt geldi. Bulut yazılı bir
açıklama ile yanıt verdi. Emekli 
olduğunu ve 
yönetim kurulu
başkanlığının
sona erdiğini
ifade eden Bulut,
“Bence hakları
olmayan maaş-
ları alıyorlar’
ifadesi kesinlikle
gerçek değildir”
dedi.
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Ekrem İmamoğlu

İstifasını istedikleri
için harekete geçti

Sonuçlanan Ergenekon dava-
sının yurtdışındaki tek sanığı

İngiltere’de bulunan, Cumhurbaş-
kanı Erdoğan'ın Başbakanlığı döne-
mindeki özel kalem müdürü ve eski
AK Parti Milletvekili Dr. Turhan Çö-
mez'in, hakkında
beraat kararı ve-
rilmesinin ardın-
dan Türkiye’ye
döneceği öğre-
nildi. Çömez,
“Artık geçmişi sa-
dece bir anı ola-
rak hatırlamak
istiyorum” diye
konuştu. 
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Turhan Çömez

Beraat etti şimdi
ülkeye dönüyor

DİSK Genel İş Sendikası 
Avrupa Yakası 2 Nolu Şube

Başkanı Adil Çiftçi, AK Parti'den
CHP'ye geçen belediyelerde işçilerin
sendika değiştirmeye zorlandığı yö-
nünde ortaya atı-
lan iddiaların
asılsız olduğunu
söyledi. Dam-
ga'ya konuşan
Çiftçi, “Küçük-
çekmece'de
bütün işçiler
kendi rızasıyla
DİSK'e geçti”
dedi. I SAYFA 8
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Adil Çiftçi

Zorlama yok
özgürlük var

15 Temmuz'un sembol isim-
lerinden olan İstanbul Emni-

yet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan
ile Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri
Federasyonu Genel Başkanı Selami
Aykut ve yönetimi kahvaltıda bir
araya geldi. Mustafa Çalışkan hain
darbenin engellenmesinde muhtar-
larında önemli roller üstlendiğini
ifade etti. I SAYFA 5
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Muhtarlar hainler
karşısında direndi

TOKİ, İstanbul’da 117,  Ma-
nisa’da 50, Balıkesir’de 64 ve

Bursa’da 36 konutu açık artırma ile
satacak. İstanbul Ataşehir’de 2+1
ve 3+1 planında 53 konut, Başakşe-
hir Kayaşehir’de ise 4+1 planında
64 konut açık artırma ile satılacak.
Alıcılar İstanbul’daki konutlara
yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 
120 ay vade seçenekleri ile satışa 
sunuluyor.  I SAYFA 6
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İstanbul’da 117 
konut satılacak

Suriyeliler için 
talimat verdi! 
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Suriyeliler için 
talimat verdi! 

Şimdi ayran içme zamanı

Yeni sezonda iddialı bir kadro
kurmak için uğraşan Fener-
bahçe bir bomba daha patlattı.
Sarı lacivertliler daha önce 
Galatasaray'da da oynayan
Garry Rodrigues'i renklerine
bağladı. Rodrigues'in satın

alma opsiyonuyla birlikte 
2 yıllığına kiralık olarak

alındığı belirtildi. I SAYFA 7

BEYKOZ’DA ÖZEL ORMANA YAPILACAK 553 VİLLA İÇİN AĞAÇ KESME İZNİ TALEP EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara 
açılan İstanbul Beykoz’daki Kuzey ve Güney 
Kirazlı ormanlarına yapılması planlanan 
553 villa için ağaçları kesmek üzere koruma 
kuruluna izin başvurusu yapıldığı ortaya çıktı

Villa projesi için hazırlanan tanıtım dosyasına göre ormanda belirlenen “yapılaşma
ön izin sahası” içerisinde 11 bin 328 adet, bağlantı yolu alanlarında ise 284 adet
olmak üzere toplam 11 bin 612 adet ağaç tespit edildi. Analizler sonucunda 
inşaatın yapılacağı saha içerisinde 4 bin 474 adet ağaç sayıldı. Saha genelinde
sahil çamı, meşe, gürgen, kestane, yalancı akasya ağaç türleri bulunuyor.

BiRLiKTE TASIDILAR
AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin
eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara’da
son yolculuğuna uğurlandı. Fırat'ın tabutunu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve HDP Eş
Genel Başkan Yardımcısı Sezai Temelli birlikte taşıdı 

SAYFA 5Onur KARAKOÇ 

İstişaresiz biat 
cehalettir, hezimettir! 
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Beylikdüzü’nden
İBB’ye 2 transfer

İstanbul Büyükşehir Belediye-
si'nde İmar ve Şehircilik Daire

Başkanı belirlendi. Beylikdüzü Beledi-
yesi Plan ve Proje Müdürü Gürkan
Akgün İBB İmar ve Şehircilik Daire
Başkanlığına atandı. Beylikdüzü 
Belediyesi İşletme ve İştirakler 
Müdürü Arif Gürkan Alpay ise
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Satın
Alma Daire Başkanlığına getirildi. 
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Arif Gürkan
Alpay Gürkan Akgün

KuRYeLeRİ

gAsP 
eTTİLeR!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Ruhu bile duymadı!
HABERİN DEVAMI SAYFA 3’TE

Mümin Tuğlu

Suriyeliler için 
talimat verdi! 
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ALANDA 11 BiN 612
ADET AĞAÇ VAR
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Ülkemizde en çok tüketilen içeceklerden biri olan ayranın yaz me-
visiminde ayrı bir önemi var. Sıcağın etkisiyle kaybedilen sıvının

yanısıra mineralleri de koyma açısından 
değerli bir besin olarak değerlendirilen
ayran hakkında Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya açıkla-
malarda bulunarak birçok eksikliğin
giderilmesinde büyük katkısı
olduğunu söyledi.

I SAYFA 2
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İ nsan zihninin derinliklerine işleyerek
istenmeyen anıları yok eden ve ülke-
mizde de yeni duyulmaya başlayan ,

Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme
(EMDR) yöntemi eğitimi düzenlendi. İs-
tanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim
Merkezi'nde düzenlenen 6 günlük eğitime
alan profesyonelleri katıldı. Eğitim sonrası

yapılan yazılı ve pratik sınavda başarılı
olanlara uygulayıcı belgeleri verildi.

Amaç sıkıntı verici 
düşüncelerden kurtarmak

Düzenlenen EMDR eğitimi ile ilgili konu-
şan İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğre-
tim Üyesi Ruh sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Onur Okan Demirci, “EMDR, göz
hareketleri veya farklı farklı uyaranlar kulla-
nılarak uygulanan bir psikoterapi yöntemi-
dir. Özellikle travma sonrası stres
bozukluğu alanında kullanılırken, günü-
müzde fobiler, kaygı bozuklukları, panik
ataklar, takıntılar, depresyon, sıkıntı verici
olaylarla karşılaşma veya sürekli hatırlama
gibi durumlarda da kullanılmaktadır.
EMDR tekniğinin kullanımında amaç, ki-
şiyi sıkıntı verici düşüncelerden ve hislerden
kalıcı olarak kurtarabilmektir. EMDR ile bu
düşünce, duygu ve hislerden kurtulan kişi
yaşamına daha farklı bakış açıları ile daha
istekli ve geleceğe dair kendinden daha
emin olarak devam edebilmektedir.” dedi.

Gerçek uygulamalar var

EMDR eğitimlerinin psikoloji ve psikote-
rapi alanında çok önemli bir yere sahip ol-
duğunu ve psikoterapi teknikleri için de
oldukça etkili bir yöntem olduğunu vurgu-
layan Dr. Onur Okan Demirci, “ Eğitimde

demonstrasyon veya role-play gibi gerçek
olmayan uygulamalarla değil, katılımcıların
birebir sürecin içinde yer alabileceği gerçek
uygulamalar yer alıyor. Eğitimlerde sadece
yüzeysel teorik bilgilerle ilerlemek çözüm
yolu sunamayacağı için EMDR tekniğinin
ve uygulandığı rahatsızlıkların nörobiyolojik
temellerini de içermektedir. Böylece katılım-
cılar zihinlerinde neyi ne için, nasıl uygula-
yacaklarını çok daha net oluşturabil-
mektedir.

Mutlu ifadeler mutlu ediyor

Ruh sağlığı alanındaki eğitim ile ilgili olarak
konuşan İstanbul Gelişim Üniversitesi Sü-
rekli Eğitim Merkezi Yöneticisi Dr. Öğretim
Üyesi Fatih Fuat Tuncer ise “Türkiye de ilk
kez üniversitemizde düzenlenen EMDR
eğitimlerinin çok güzel geçen bir süreç son-
rasında tamamlanması bizler adına gurur
verici bir durumdur. Bu süreçte katılımcıla-
rın yüzlerindeki mutlu ifadeleri görmek biz-
leri daha da mutlu etmektedir.” dedi.  DHA
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Tramva sonrası stres bozukluğu, fobiler, panik atak ve kaygı bozuklukları
gibi sorunlardan, Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR) eğitimi, 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde verildi

Sıcak havalarda terleme ile ortaya
çıkan su ve mineral kaybı sonucu;
baş dönmesi, bayılma hissi gibi sağ-

lık problemleri görülebileceğine dikkat çeken
Dr. Yılmaz, "Yaz aylarında hava sıcaklıkların-
daki artış ve beslenmedeki değişiklikler yüksek
tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp has-
talıklarında artışa sebep olmaktadır. Sıcak ha-
valarda terleme ile ortaya çıkan su ve mineral
kaybı sonucu; baş dönmesi, bayılma hissi gibi
sağlık problemleri de görülebilir. Bu sebeplerle
su tüketimi her yılın trendleri arasında bulun-
maktadır. Su sağlıklı beslenmenin en temel
parçası olmakla beraber vücudumuzda oluşan
atık maddelerin ve toksinlerin vücuttan atılma-
sına ve sağlığın korunmasına yardımcıdır. Yaz
ayları için günlük ortalama 2 litre su tüketimi
gerekmektedir. Ayrıca egzersiz yapıldığında
daha fazla su tüketmeye dikkat etmek gerekir"
dedi.

4 besin grubu

Sağlığın temeli yeterli ve dengeli beslenme ol-
duğunu kaydeden Yılmaz, "Bireylerin ve toplu-
mun sağlıklı yaşaması ve ekonomik yönden
gelişmesi onu oluşturan bireylerin sağlıklı ol-

masına bağlıdır. Sağlığın temeli yeterli ve den-
geli beslenmedir. Bu doğrultuda tüm bireylerin
yaşam boyu sağlığının korunması, iyileştiril-
mesi ve geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırıl-
ması ve sağlıklı yaşam biçimlerinin
benimsenmesinin amaçlanması gerekmekte-
dir. Yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması
4 besin grubunun tüketilmesiyle gerçekleşmek-
tedir. Bu besin grupları süt ve süt ürünleri, et
ve et ürünleri, sebze ve meyveler, ekmek ve
tahıl grubu olmak üzere sınıflandırılmaktadır.
Yaz aylarında sebze ve meyve tüketiminin
önemi biraz daha artmaktadır. Sebze ve mey-
veler vücut için gerekli olan birçok vitamin ve
mineral açısından önemli kaynaktır." ifadele-
rini kullandı.

Kas ve sinir için de önemli

"Ayrıca yaz aylarında tüketilen meyveler içer-
diği fitokimyasal bileşikler ve lif sayesinde bir-
çok kronik hastalığın önlenmesinde hayati
önem taşıdığını belirten Yılmaz; "Yaz ayla-
rında meyveler ara öğünlerde tüketilerek kan
şekerinin düzenlenmesine yarımcı olurlar aynı
zamanda vücudumuzun sıvı ihtiyacının bir
kısmını da karşılamaya yardımcı olurlar. Yaz

aylarında sıvı ihtiyacı-
mızı karşılayacağımız
diğer besin ise gele-
neksel içeceğimiz
olan ayrandır. Yo-
ğurt ve ayran probi-
yotik içeren
ürünlerdir. Yoğurt
yapımında kullanılan
bakteri bağırsakları-
mızdaki florayı etkile-
yerek sağlığımız için
yararlı etkiler oluşturur.
Bağışıklık sisteminin güçlen-
mesi sağlar, içerdiği kalsiyumla
sadece kemik ve dişler için değil,
içeriğindeki magnezyum ve potas-
yumdan dolayı kas fonksiyonları ve sinir ile-
timleri için de önemlidir. Yaz aylarında sıcağın
etkisiyle terle kaybettiğimiz suyun yanında po-
tasyum gibi bazı mineralleri yerine koymak ve
dengeli beslenmek için ayran tüketimi önemli-
dir" diye konuştu.

Süt ve yoğurt grubunu tercih edin

Yaz aylarında beslenme önerilerinde bulu-

nan Yılmaz, "Kullandığınız yağ, tuz ve
şeker miktarını azaltın. Hazır meyve suyu ve
gazozlu içeceklerden uzak durun. Süt ve yo-
ğurt grubunu light tercih edin. Kızartmalar-
dan uzak durun. Yaz aylarında sıvı kaybı
fazla olduğu için günlük 10-12 bardak su
için. Sebze meyve tüketiminizi artırın. Gece-
leri ağır ve yağlı yemeklerden kaçının. Sebze
yemeklerine et ilave ediyorsanız yağ mikta-

rını azaltın. Fiziksel aktivite yapın besinleri-
nizi günde 3 ana öğün ve 3 ara öğün şek-
linde tüketmeye çalışın. Öğün atlamamak,
hem kan şekerinizin düzende kalmasına,
hem de gereksiz atıştırmalarınızın önüne ge-
çecektir. Tüketilen besinler ihtiyacınız kadar
olmalı, dolayısıyla ne kadar ve ne sıklıkla ye-
diğinizin farkında olmalısınız" ifadelerini
kullandı.

Ülkemizde en çok
tüketilen içeceklerden biri olan

ayrıanın yaz mevisiminde ayrı bir
önemi var. Sıcağın etkisiyle kaybedilen
sıvının yanısıra mineralleri de koyma

açısından değerli bir besin olarak
değerlendirilen ayran hakkında Beslenme

ve Diyet Uzmanı Ayça Yılmaz Kaya
açıklamalarda bulunarak birçok

eksikliğin giderilmesinde 
büyük katkısı olduğunu

söyledi

Bol Bol ayran zamanı
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8 besine dikkat!
Sabah kahvaltılarından keyif almak ve sonrasında ise karnınız tok, vücudunuzun gereksiz
doluluklardan kurtulmuş bir şekilde masadan kalkmak ister misiniz? Doğru yerdesiniz.
Dr. Fevzi Özgönül masanızda olmazsa olmaz kahvaltılıkları sizler içina açıkladı
1- KARBONHİDRAT: Kahvaltınızda mutlaka
günlük enerjiniz için gerekli olan karbonhidrat ol-
malı. Fakat bunu daha çok tam tahıllı bir dilim
ekmek veya malzemesi bol olan bir dilim börek
olarak veya çok seviyorsanız yarım simit ile al-
manızda yarar var.  Eğer bal ve reçel tercih
ederseniz çok aşırı şeker yüklen-
diğinizden dolayı sindirim
sisteminizi tembelliğe
devam ettirirsiniz. Amacımız
sindirim sisteminizi güçlendir-
mek ve yediğiniz her gıdayı sin-
direbilecek vaziyete getirmektir.
2- SÜT ÜRÜNLERİ: Kahvaltı-
nızda mutlaka peynir gibi bir süt ürünü
bulundurmalısınız. Nasıl bir inşaatta kum ve çi-
mento yanında kirece de ihtiyaç varsa kahvaltıda
da diğer kahvaltılıklar yanında süt ürünlerine de
ihtiyaç vardır.  Peynir miktarı kişinin ihtiyacına
göre ve zevkine göre farklılıklar gösterebilir. Bu
nedenle miktara ve çeşide bağlı kalmaksızın sizin
için önemli olanın bir çeşit peynirin de kahvaltı
sofranızda yerini almasıdır.
3- ZEYTİN: Zeytin de kahvaltıda önemli bir yiye-
cektir. Zeytinin de çeşidi ve miktarı tamamen ki-
şiye özeldir. Hatta kişinin zaman içerisinde
isteğine bağlı da değişebilir. Fakat benim önerim
her kahvaltı masasında mutlaka olması gereken
bir yiyecek maddesidir.
4-YUMURTA: Yumurta da yine olmazsa olmaz-
larımız arasında yer alır. Eğer göbek ve
basenlerimizden kurtulmak
istiyorsak öncelikle bedeni-
mizin yapısının sağ-
lamlaşması gerekir.
Bu nedenle beden
yapı taşı olan pro-
tein önemlidir.
Yumurta
ise kahvaltı
sofranızdaki
en önemli protein
kaynaklarından birisi-
dir. Yumurtayı ister rafadan
ister haşlama isterseniz de yağda kı-
zartma olarak yapabilirsiniz. Çok çeşitli şekilde
yumurtayı tüketebilirsiniz. Omlet yapmanızdan
tutun da menemen dahi yapabilirsiniz. Hatta çıl-
bır gibi çok farklı pişirme yöntemlerini de kullana-
rak farklı bir tat yakalayabilirsiniz.
5-KURU KAYISI: Kahvaltıda kuru kayısı, kuru
incir veya hurma yemenizi de öneriyoruz. Eğer
kabızlık gibi bir probleminiz varsa bu saydıklarım-
dan her sabah 2-3 adet yiyebilirsiniz. Fakat kabız-

lık probleminiz yoksa 2-3 günde bir yeseniz de
olur.
6-YEŞİLLİK: Kahvaltıda yeşillikler de hem haz-
mın kolaylaşmasını hem de ekstra vitamin ve mi-
neral ihtiyacının karşılanması için önemlidir.

Unutmayın yeşil sebzelerde de bitkisel
proteinler ve karbonhidrat kaynağı da

vardır. Kahvaltımızı ne kadar çeşit-
lendirirsek hem hazmını kolay-
laştırır hem de daha çeşitli
besin maddeleri

almış olmamızdan
dolayı bedenin kendi-

sini yapılandırmasını kolay-
laştırmış oluruz.

7-MEYVE: Mevsim Meyveleri kahval-
tının bir bakıma olmaz ise olmazların-
dan birisidir. Her türlü mevsim
meyvesini iyice yıkadıktan sonra kabuk-
ları ile birlikte yememizde hiçbir sakınca
yoktur. Meyveler vitamin ve mineral de-
posu olarak anılsa da içerdikleri yüksek
oranda lif ile sindirim işlevini de rahat-
latırlar.  Bu nedenle kahvaltı masa-
mızda az da olsa meyveye yer açmamız
sağlıklı beslenmemiz açısından önemli-
dir. Zaten bir avuç dolusu meyveden
daha çok yememenizi de tavsiye ediyo-
rum.
8-BADEM, FINDIK, CEVİZ :
Badem, fındık ve ceviz sizin tekrar kü-

çülmenizde bebeklerdeki anne
sütü kadar önemlidir. Bu

yağlı tohumların içerdiği
fito kolesterol kay-

nağı hem kan
kolesterol düze-
yini dengeleye-

cek hem de
kolajen ve
elastin fibi-
ril üreti-

mine katkıda
bulunacaktır.

Aynı zamanda yüksek
enerji içerdiği için az yediğimiz

ekmek hamur işi türü gıdaların da eksi-
ğini kapatarak tatlı ve hamur işi isteği-
mizi engelleyecektir. Bu tür bir kahvaltı
yaptığımızda miktarını ve çeşidini ken-
dimize göre ayarlayarak çok iyi doyarız
ve bu kahvaltı bizim beslenmemizi ve
akşama bedenimizin tekrar yapılanma-
sını sağlar.
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Yağlı yiyecekler
kısırlık sebebi

Uzman Diyetisten İdil İmamoğlu,
"Doymuş yağların, yani hayvansal
kaynaklı gıdalardan gelen yağların
yüksek tüketimi erkeklerde sperm
sayısında azalmaya neden olup,
kısırlığa sebebiyet verebiliyor" dedi

İmamoğlu, "Öncelikle
yağın cinsi ve ne kadar ol-
duğu aslında son derece

önemli. Doymuş yağların yani hay-
vansal kaynaklı gıdalardan gelen
yağların yüksek tüketimi, erkeklerde
sperm sayısında azalmalara neden
olup, kısırlığa sebebiyet verebiliyor.
Bunun yanı sıra aslında çok fazla
basit şeker içerikli gıdaların tüketil-
mesi, batı tipi diyet dediğimiz rafine
ve yağ içeriği çok yüksek bir beslen-
menin olması, erkeğin yüksek kiloda
olması aynı zamanda sperm sayı-
sında azalmaya ve dolayısıyla kısır-
lığa neden olabiliyor" ifadelerini
kullandı.

Omega-3 kaynaklılar egeller

Doymuş yağların aslında hayvansal
kaynaklı gıdalardan geldiğini söyle-
yen İmamoğlu, "Yediğimiz etlerden,
tavuklardan gelen yağların yüksek
oranda alınması yine aynı zamanda
süt, yoğurt, peynir gibi kaynaklar-
dan aldığımız yüksek yağ kaynakları
doymuş yağ kaynaklarıdır. Kızart-
malar, omega-6 kaynaklı yağlarla
yapılmış olan kızartmalar aslında
yine aynı şekilde fertilite (doğurgan-
lık) ile ters ilişkide bulunmuş olan
yağ kaynakları. Yani bunların yük-
sek tüketimi bu anlamda kısırlığa se-
bebiyet verebiliyor. Burada
Omega-3 yağlarını yani balıklardan
gelen yağ kaynaklarını ayrı tutmak
lazım. Bunların kısırlığı engelleyici,
fertiliteyi artırıcı etkisi var. Erkeklerin
de beslenmelerinde mutlaka daha
fazla balık kaynaklarını tüketmeye
özen göstermeleri gerekir” dedi.



G aziosmanpaşa Karadeniz mahallesinde
polise başvuran iki motosikletli kurye,
yemek siparişi götürdükleri yerlerde

maskeli ve silahlı kişiler tarafından gasp edildik-
lerini söyleyerek şikayetçi oldular. Motosikletli
kuryeler E.Ç. ile M.M.K. ellerindeki yemeklerin,
paraların , cep telefonlarının, post cihazlarının
ve motosikletlerinin maskeli ve silahlı kişiler ta-
rafından gasp edildiğini söylediler.

Market hırsızlığı da yapmışlar

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili
başlatılan soruşturmada aynı şüphelilerin yine
Gaziosmanpaşa'da bir marketi de silah tehdi-
diyle soyduklarını belirledi. Polis market güven-
lik kameralarını kullanarak şüphelilerin önce
eşkalini ardından kimliklerini belirledi.

Cezaevine gönderildiler

Önceki gün yapılan operasyonda Atilla B.(18),
Emircan E.(18) ve Enes B.(18) gözaltına alındı.
Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin
daha önceden silahlı terör örgütüne üye olmak,
tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması,
ruhsatsız silah bulundurmak, yağma gibi suçlar-
dan polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. 
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Gaziosmanpaşa'da
yemek siparişi verdikten

sonra adrese gelen 
motosikletli kuryeleri

gasp ettikleri öne sürülen
3 kişi yakalandı. Daha

önce market soygunu da
yaptıkları belirlenen

şahıslar tutuklanarak
cezaevine gönderildi

KURYELERI
GASP ETTILER!

Havalimanında milyonluk operasyon
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda 34 kilogram
20 gram kokain ele geçirildi. Risk analizi çalışmalarında yakalanan kokainin 1 milyon lira olduğu tespit edildi

YAPILAN çalışmalar sonu-
cunda; Brezilya'dan Türki-
ye'ye gelecek uçakta seyahat

eden Venezuela uyruklu bir yolcu,
uyuşturucu kaçakçılığı yönüyle şüpheli
olarak değerlendirildi.  Hava Takip
Sistemi ile takibe alınan uçağın İstan-
bul Havalimanı'na inmesinin ardından
yanaştığı körükte Gümrük Muhafaza
ekiplerince pasaport kontrolü yapıla-

rak şüpheli kişi tespit edildi. Şüpheli-
nin seyahat ettiği uçaktaki valizler
bagaj x-ray cihazı ve narkotik dedektör
köpekler de kullanılarak incelendi.

Valiz sahibi tutuklandı

Şüpheli kişiye ait valize narkotik de-
dektör köpeklerinin aşırı tepki vermesi
üzerine valiz, yolcunun gözetiminde
açıldı. Valizde dört sigara kartonu içe-

risine gizlenmiş şeffaf parlak renkli pa-
ketler halinde 34 kilogram 20 gram
beyaz renkli toz madde tespit edildi.
Toz maddenin uyuşturucu test cihazı
ile yapılan kontrolünde "kokain" cinsi
uyuşturucu olduğu belirlendi. Piyasa
değerinin yaklaşık 1 milyon lira olduğu
tespit edilen kokaine el konulurken,
uyuşturucuyu valizinde taşıyan kişi tu-
tuklandı. DHA

Ruhu bile duymadı!

OLAY, Gazi Mahallesi
1344 sokakta meydana
geldi. Saat 03.30 sırala-

rında otomobille bir evin önüne
gelen şüpheliler önce etrafı kontrol
etti. 5 katlı bir binanın giriş katının
yarı açık olan penceresinden içeri
giren şüphelilerden
biri, herkesin uy-
kuda olduğundan
emin olduktan
sonra yatak oda-
sına yöneldi. Ma-
sada ev sahibinin
otomobilinin anah-
tarını ve telefonunu
çalan hırsız, daki-
kalar sonra dışarı
çıktı. Şüpheli, göz-
cülük yapan arka-
daşlarıyla birlikte
sokakta bulunan
yaklaşık 70 bin lira
değerindeki oto-
mobili çalarak kayıplara karıştı.

Hiçbir ses duymadım

Ev sahibi Hasan Yiğitdoğan, hırsız-
ların bir gün önce sokakta keşif yap-
tığını söyledi. Yiğitdoğan, "Sabah
uyandım. Telefonumun yerinde ol-

madığını gördüm.
Telefonun olduğu
yerde aracımın

anahtarı ve ruhsatı da vardı. Ruhsa-
tın yerinde, anahtarın yerinde olma-
dığını gördüm. Hemen perdeyi
açtım. Baktım aracım da yerinde
yok. Sonra bir telaşla karşı komşu-
muzun kapısını çaldım. Onlardan
acil telefonlarını isteyerek, polise

haber verdim. Polisler geldi daha
sonra. Çevredeki güvenlik kamera
kayıtlarını izlediğimizde 3 kişi ol-
duklarını tespit ettik. Hırsızlar bir
gün önce de burada tur atmışlar.
Olay esnasında da 2 kişi gözcülük
yapıyor, bir kişi pencereden içeri gi-
riyor. Hiçbir ses duymadım." dedi.
Polis olayla ilgili çalışmaları devam
ediyor. DHA

Sultangazi'deki giriş katında bulunan bir daireye giren hırsız,
anahtarın ardından sokaktaki aracı çaldı ve izini kaybettirdi

Çatılar alev aldı
Sultanbeyli'de 02.30 sıralarında bir binanın çatısında çıkan
yangın büyüyerek bitişiğindeki binanın çatısına da sıçradı. 
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınan
yangında mahalleli panikle sokağa döküldü. Herhangi bir
yaralı bulunmaması ve can kaybının yaşanmaması teselli oldu

YANGIN, Battalgazi
Mahallesi Nihal So-
kak'ta saat 02.30 sı-

ralarında çıktı. Sokaktaki
metruk bir binanın çatısında
henüz belirlenemeyen bir ne-
denle yangın çıktı. Yangın kısa
sürede büyüyerek bitişikteki 3
katlı binanın çatısına sıçradı.
Mahalle sakinlerinin ihbar
üzerine olay yerine çok sayıda
itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk
edildi. Bu sırada mahalle sa-
kinleri 3 katlı binada oturanları
uyararak binadan çıkardı. Va-
tandaşların panik yaşadığı gö-
rüldü. İtfaiye yangına tazyikli
su ile müdahale etti. Yangın, it-
faiyenin yaklaşık bir saatlik
müdahalesiyle kontrol altına
alındı. İtfaiyenin müdahalesi
sırasında polis çevrede güven-
lik önlemi alırken, sağlık ekip-
leri de hazır bekletildi.

Yangının kontrol altına alınma-
sının ardından soğutma çalış-
ması yapıldı. Yangınla ilgili
soruşturma başlatıldı. Öte yan-
dan, yangın bir mahalle sakini
tarafından cep telefon kamera-
sıyla kaydedildi. Görüntüde
çatıların alev alev yandığı 
gözleniyor.

Can kaybı yok

Yangını gören bir vatandaş ise,
"Biz işten geliyorduk, sokaktan
geçerken baktım bina yanıyor.
Kimse ayakta değil, herkes
uyuyor. Milleti uyandırmaya
çalıştım, kimse uyanmadı.
Camlara taş attım, ıslık çaldım.
Ondan sonra itfaiyeyi aradım,
bina yanıyor diye. Bu arada
millet de uyandı. Herkes so-
kağa çıktı. Ondan sonra itfaiye
geldi, söndürdü. Can kaybı
veya yaralı yok" dedi.  DHA

Yangının sebebi

ÇOCUKLAR
İstanbul Valiliği Aydos'taki orman
yangınının, 2 çocuğun arazide buldukları
çakmağı denemek üzere kağıt yakmaları
sonucu çıktığını açıkladı

Kartal Yakacık'ta bulunan
Aydos ormanlarında geçtiği-
miz Çarşamba günü çıkan

yangın yaklaşık 1,5 saatlik çalışma so-
nucu söndürülmüştü. İstanbul Valiliği,
yangının çıkış nedeniyle ilgili açıklama
yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "İl
emniyet müdürlüğümüzce yürütülen
yangının çıkış sebebine ilişkin soruştur-
mada; K.A. (13) ve F.Ş. (11) adlı çocuk-
ların, arazide buldukları çakmağı
denemek üzere kağıt yaktıkları, rüzga-
rın tesiriyle yangının büyümesi üzerine
korkarak, olay yerinden uzaklaştıkları
tespit edilmiştir. Adı geçen çocuklar,
Çocuk Büro Amirliği'ne getirilerek adli
tahkikatına başlanmıştır" denildi.

Son kat asfalt

ATILDI
İki hafta önce Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü’nde başlayan çalılmalarda
kapatılan dört şeridin son kat asfaltının
atılması gerçekleşti. Silindirle ezilen
asfaltın kuruması sınrasında şeritler
çizilerek 4 şerit trafiğe açılacak.

Fatih Sultan Mehmet Köprü-
sü'nde 27 Haziran 2019 tari-
hinde başlayan asfalt

yenileme çalışmaları sürüyor. Köprünün
Ankara yönüne trafiğe kapatılan 4 şeritte
süren çalışmalarda bozulmuş asfalt iş
makineleri ile tamamen temizlenerek ka-
zındıktan sonra iki ayrı izolasyon malze-
mesiyle kaplanmıştı. Ardından köprüye
ilk asfalt tabakası serilmişti. Köprüde bu
çalışmaların ardından son kat asfalt atıl-
maya başlandı. Asfalt döküm makineleri
ve arkadasın da silindirlerle Avrupa ya-
kasından Anadolu yakasına doğru köprü
üzerine asfaltlama yapıldı. Asfaltlama ça-
lışmalarının ardından köprü üzerinde
şerit çizme çalışmalarının başlayacağı
öğrenildi. Bu çalışmaların tamamlanma-
sının ardından kapatılan şeritler trafiğe
açılacak, ancak bu kez Edirne istikame-
tinde bulunan 4 şerit eş zamanlı olarak
trafiğe kapatılacak. Bu yönde de aynı 
çalışmalar yapılacak  DHA

Kurbanlık taşıyan TIR bariyere çarptı
KUZEY Marmara Otoyo-
lu'nda kurbanlık büyükbaş
hayvan taşıyan TIR sürü-

cüsü, iddiaya göre kendisini sıkıştıran
bir otomobilden kaçmak isterken bari-
yerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle,
TIR'ın dorsesinde bulunan büyükbaş
hayvanlar, yola savruldu. Kazada hay-
vanlardan biri öldü, biri yaralandı.
Çevreye kaçışan 23 kurbanlık ise oto-
yol çalışanları tarafından kazaya sebe-

biyet vermemeleri için bariyerlere iple
bağlandı.

Yola savruldular

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu
Edirne istikameti Sarıyer Uskumruköy
yol ayrımında saat 20.00 sıralarında
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre
Kurban Bayramı'nda satılmak üzere
Erzurum'dan yüklenen 25 büyükbaş
hayvanı, Habipler hayvan pazarına

götürmek için İstanbul'a gelen Abdul-
lah Çelik'in kullandığı 25 AAP 627
plakalı TIR, Uskumruköy ayrımında
iddiaya göre bir otomobil tarafından
sıkıştırıldı. Kimliği henüz belirleneme-
yen sürücünün son anda sinyal vere-
rek, Uskumruköy çıkışına yönelmesi
üzerine Çelik, otomobile çarpmamak
için aniden manevra yapınca bariyer-
lere çarptı. Kaza nedeniyle TIR'ın dor-
sesinde bulunan kurbanlık 25

büyükbaş hayvan yola savruldu. Hay-
vanlardan biri ölürken biri de yara-
landı. TIR'da bulunan diğer hayvanlar
ise çevreye dağıldı. Haber verilmesi
üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ka-
rayolları ekipleri sevk edildi. DHA



İ nterneti karıştırırken buldum demir-
medya.net/makale yazısı idi. 22 İslam
ülkesini kapsayan Büyük Ortadoğu

Projesi'nin (BOP) hayata geçirilmesi için
düğmeye basıldı. İslam ülkelerinde yaşanan-
ların neden hiç bir Hıristiyan ülkesinde ya-
şanmadığını merak ediyordum.. Pakistanlı
araştırmacı Yazar Dr.Faruk Saleem, İslam
Ülkeleriyle, Hıristiyan Ülkelerini kıyaslayan
bir araştırma yapmış. Araştırma, pek de
farkında olmadığımız o çarpıcı gerçekleri
bir tokat gibi vuruyor yüzümüze.. Evet, Sa-
leem'in araştırmasına göre, gezegenimizde
yaklaşık 1.4 milyar Müslüman yaşamakta-
dır. Yani, toplam dünya nüfusu içinde her
beş kişiden biri Müslüman'dır.

Her bir Hindu'ya iki Müslüman düşmek-
tedir, her bir Budist'e karşılık iki Müslüman
vardır ve her bir Yahudi'ye karşılık 100 adet
Müslüman bulunmaktadır. Müslümanların
bu kadar kalabalığa rağmen neden güçsüz

olduklarını hiç merak ettiniz mi? Kudüs'te
minicik ülke İsrail'e karşı çıkamıyoruz. Ne-
deni şudur; İslam Konferansı Örgütü'nün
(OIC) 57 üyesi vardır ve ülkelerin tümünde
500 adet üniversite bulunmaktadır. Üniver-
site başına 3 milyon Müslüman düşmekte-
dir. Oysa sadece ABD'de 5.758 üniversite
vardır. 2004 yılında Shanghai Jiao Tong
Üniversitesi' Dünya Üniversitelerinin Akade-
mik Değer Listesi' hazırlamış ve ilginçtir ki
Müslüman çoğunluğa sahip ülkelerin hiç bi-
rinden ilk 500 e giren üniversite yoktur. 

UNDP tarafından toplanan verilere göre
Hıristiyan dünyasında okuma-yazma bilen-
lerin oranı neredeyse yüzde 90'.. Bunlardan
15 Hıristiyan çoğunluğa sahip ülkede
okuma- yazma oranı % 100 dür. Müslüman
dünyasında buna çok zıt bir durum olarak
bir ülkenin okuma-yazma oranı yaklaşık
yüzde 40 olup, yüzde 100 okur-yazar ora-
nına sahip bir Müslüman ülke yoktur. Hıris-

tiyan dünyasındaki 'okur-
yazar' ın yüzde 98'i ilkokulu bitir-
mişken, Müslüman dünyasında bu oran
yüzde 50dir. Hıristiyan dünyadaki okur-ya-
zarların yüzde 40'ı üniversite mezunudur ve
bu oran Müslüman dünyasında yüzde 2'yi
geçememektedir. Müslüman çoğunluğa
sahip ülkelerdeki toplam bilim adamı sayısı
230 olup her bilim adamına düşen Müslü-
man sayısı 1 milyon kişidir. ABD her 1 mil-
yon Amerikalıya karşılık yaklaşık 4000
bilim adamına, Japonya 5000 bilim ada-
mına sahiptir. Tüm Arap dünyasındaki tam-
zamanlı çalışan araştırmacı sayısı 35.000
kişidir ve her bir milyon Arap nüfusa 50
teknisyen düşmektedir. (Bu sayı Hıristiyan
dünyasında bir milyon kişiye 1000 
teknisyendir.

SONUÇ: İslam dünyası bilgi üretebilecek
kapasiteden yoksundur. 1000 kişiye düşen
günlük gazete sayısı ve bir milyon kişiye
düşen kitap çeşidi bilginin toplum içine yayı-
lıp yayılmadığının iki önemli göstergesidir.
Pakistan'da 1000 kişiye 23 günlük gazete
düşerken bu sayı Singapur'da 360 dır. İngil-
tere'de her 1000 stant için 2000 çeşit kitap
bulunurken, Mısır'da kitap çeşiti 20' dir.

SONUÇ: İslam dünyası bilgi yayılmasını
gerçekleştirmekte başarısızdır

DİN EKSENLİ ÇAĞDIŞI EĞİTİM: Bu
Türkiye'de de uygulanmaktadır. Petrol zen-
gini Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emir-
likleri, İran, Kuveyt ve Katar hep birlikte
500 milyar dolarlık mal ve hizmet üretmek-
tedir ve bunların çoğu petroldür. Mal ve hiz-
met üretimi İspanya'da 1 trilyon doların
üzerindedir. Katolik Polonya 489 milyar do-
larlık mal ve hizmet üretimi gerçekleştir-
mektedir. Budist Tayland bile tek başına
545 trilyon dolar değerinde mal ve hizmet
üretimi yapmaktadır. O halde İslam Ülkeleri
(Müslümanlar) neden bu kadar güçsüzdür.?

CEVAP: Eğitim yoksunluğu. Tam anla-
mıyla söylersek kaliteli eğitim yoksunluğu.
Çok kesin biçimde söylersek akılcı olmayan,
din eksenli ve çağdışı eğitim. Bir gerçeğin
daha altını çizelim.Türkiye'de bir İslam ül-
kesi...Yoksulluk=Cehalet Dünyada okuma-
yazma oranının en yüksek olduğu ülkelere
bakalım.. Avustralya, Avusturya, Belçika,
Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa,
Almanya, İzlanda, İrlanda, Japonya, Lük-
senburg, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç,
İsveç, İsviçre ve İngiltere.. Aralarında var
mı bir İslam ülkesi? Bu ülkelerinde tama-
mında okuma-yazma oranı yüzde 99.9... 

Okuma-Yazma oranının en düşük olduğu
bölgeler Afrika, Batı ve Kuzey Asya ile
Arap Coğrafyası.. Okuma-yazma oranının
en düşük olduğu ülke ise Afrika'da bir İslam
ülkesi olan Çad.. Araştırmalar cehaletin,
yoksullukla paralel gittiğini gösteriyor. Önü-
müzdeki ay okullar açılıyor. Gönüllü eğitim
veren bizlere bakalım okullar kapılarını
açacaklar mı? Biz çalışmaya devam edece-
ğiz. Sağlıklı kalmanız dileklerimle.
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TAŞINIRINLAR (ARAÇLAR)  AÇIK ARTIRMA İLANI
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
bulunmadığı 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 pay-
laştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihin-
den önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başla-
mak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mah-
cuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin
icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebile-
ceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
08/07/2019
İstanbul 3.İflas Dairesi Hesap Bilgileri
Banbka Adı  : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Iban No        : TR550001500158007265092924
Vergi Dairesi Adı / No: Şişli Vergi Dairesi - 4810029046

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
2.İhale Tarihi : 22/08/2019 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
İhale Yeri : Duran Yediemin Otoparkı Çakmaklı Mahallesi hadımköy yolu 

Caddesi No:33 Büyükçekmece/İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 175.500,00 1   %1 

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
2.İhale Tarihi : 22/08/2019 günü, saat 10:45 - 10:50 arası.
İhale Yeri : Duran otopark Hizmetleri LTD. Şirketi Çakmaklı Mah Hadımköy Yolu üzere  

No:33 Büyükçekmece İSTANBUL 
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
2 54.500,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL

3. İFLAS DAİRESİ
2018/20 İFLAS

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1025587)

Örnek No: 25*

İslam ülkeleri neden güçsüz?

F ETÖ'nün 15 Temmuz
2016'daki darbe girişimi sıra-
sında darbecilere karşı müca-

dele verirken gazi olan Mustafa Aras,
o gece yaşadıklarınnı anlattı. Darbeci-
lere engel olmaya çalıştığı sırada si-
lahla vurularak gazi olan Aras, “15
Temmuz'da beni sokağa çıkaran
vatan ve millet sevgisiydi. Benim bir
abim polis, şu an bir kardeşim de
asker. Milliyetçi bir aileyiz zaten. 15
Temmuz gecesi Esenler'den bulunan
evimden Üçyüzlü Polis Merkezi'ne
gittik. Oraya gittiğimizde bize, 'Burası
küçük bir karakol, Esenler Emniyet bi-
nası önemli' diyerek emniyet binasına
yönlendirdiler. Biz arkadaşlarla ilçe
emniyet müdürlüğüne gittik. Daha
sonra emniyet müdürümüz, diğer gö-
revli arkadaşların yönlendirmesi ile
havaalanına doğru yürüyerek gitmek
üzere hareket ettik. Otobana doğru
ilerliyorduk. Orada bizden önce yola
çıkmış vatandaşları gördük. Çok kala-
balıktı. İnsanlar tekbirlerle yürüyor-
lardı. Çok fazla yürümemişken
arkadan birileri, 'Askeri araç geliyor'
diye bağırdı. Biz de, 'Gelsin ne olacak

önünde durur ve geçişi engelleriz'
dedik. Daha sonra başka bir ses geldi
arkadan ve 'Tank geliyor' dediler. Biz
yine, 'Gelsin yahu ne olacak. Bizi eze-
cek değil ya, tank da bizim vatanımı-
zın sonuçta' dedik. Demeye kalmadı
ben o an tankı gördüm” diye konuştu. 

Tankın üstüne çıktım

“Tank insanlara ve arabalara ezerek
ve zarar vererek geliyordu” diyen
Aras, “ Hatta bir an bizim üzerimize
doğru geldi tank. Biz zoraki kaçtık.
Benim yanımda o alanda şehidimiz
vardı, yine gazi olan Vahide hanım
vardı. Tank yola doğru döndüğünde
ben koşarak arkadan tankın üstüne
çıktım. Benden önce de insanlar çık-
mıştı tankın üstüne. Oraya çıktığımda
tankın içindekileri, 'Yahu ne yapıyor-
sunuz, inşalara zarar veriyorsunuz'
dedim. Öyle bir psikoloji ki sanki gör-
müyorlardı. Uyarılarımıza rağmen
tank içindeki yarbay sıfatlı hain, 'bu
tank durmayacak, atlayın aşağıya'
dedi. Bu sırada tank insanları ve araç-
ları ezmeye devam ediyordu. 'Yahu
kadını ikiye böldün görmüyor musu-

nuz?' dedim. Onlar da, 'yapacak bir
şey yok, yoldan çekilsinler' dediler. Biz
bir taraftan tank içindeki darbecileri
dışarı çıkarmaya çalıştık. Amacımız
onları tank içinden çıkararak engel ol-
maktı" diye konuştu.

Sadece kan hissettim

Sokaktaki kalabalığın her geçen da-
kika arttığını sözlerine ekleyen Aras,
"Bir yerden sonra işin rengi çok değiş-
meye başladı. Biz de darbecilere vur-
maya ve zarar vermeye başladık. Bu
şekilde baya bir yol yaptık. Benim ak-
lıma gelen askerlerin miğferlerini sök-
tük. Benle birlikte 3 kişi daha vardı.
Amacımız miğfer üzerindeki telsizlerle
iletişimi kesmekti. Miğferleri söktük ve
tanktan aşağı attık. Tankın üstüne
makineli silah vardı. Onun şerit mer-
misini kopardık ki başka birilerine
zarar verilmesin diye. Benim önce o
arbedede burnum ve dişlerim kırıldı.
Tankın üstünde kavga ediyoruz
çünkü.Tankın içine girdim ve boğuş-
tuk. Orada vuruldum. Sadece kan his-
settim. Ya dedim bunlar beni vurmuş”
ifadelerini kullandı. 

2019 YILI MUHTELİF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2019/330709
1-İdarenin
a) Adresi : HASANPASA MAHALLESI KURBAGALI DERE 

CADDESI 2 34722 HASANPAŞA KADIKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2165425000 - 2164146721
c) Elektronik Posta Adresi : parkbahceler@kadikoy.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 38 KALEM PARK VE YEŞİL ALANLARDA KULLANILMAK 

ÜZERE BAKIM MALZEMESİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İDARENİN BELİRLEYECEĞİ YERLER
c) Teslim tarihi : Yüklenici bahse konu ürünleri sözleşmenin imzalanmasından

itibaren 30 gün içerisinde idareye teslim etmek zorundadır. İdare 
ve yüklenici arasındaki teslimat şartları, o partide teslim edilecek 
mal ve miktarları teslim tarihinden en geç 3 gün öncesinden 
kararlaştırılacaktır. Ürünler peyder pey teslim alınacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kadıköy Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı 4. Kat 

A Blok Hasanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 24.07.2019 - 09:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriter-
ler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE AİT HUSUSLARDA BELİRTİLMİŞTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kadıköy Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı 4. Kat A Blok Ha-
sanpaşa-Kadıköy/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va-
sıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif
verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat ve-
receklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

2019 YILI MUHTELİF MALZEME ALIMI
KADIKÖY BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1025513)

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

VATANIN ICIN 
SEHIT OLACAKSIN

34KS2502 Plakalı , 2014 Model , OPEL Marka , AF
Tipli , A12XER19E3760 Motor No'lu ,
W0L0SDL68E4108836 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Ben-
zin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi Hatcback  Rengi
Gri , Aracın ruhsatı ve Anahtarları var Km.: 40044
km.GRİ renkli,çalışır,Aracın dış görünüş iyi  koltukla-
rının  iyi durumda,Ön gösterge paneli- komple elek-
tronik aksamı torpido- ön gövde kısımlarının
mevcut,  plakaları var,Aracın ana karkas ve kaporta
aksamında çizik ve vurukların mevcut  haldedir.

34HE6711 Plakalı, 2011 Model, AUDI Marka, 
A5 CABRIO 1.8 S-LINE Tipli, Üstü Açılır Kapanır
OTOMOBİL CDH094682 Motor No'lu,
WAUZZZ8F8AN025076 Şasi No'lu ruhsatı ve
Anahtar var, Km 100968 km.BEYAZ
renkli,çalışır,benzinli motorlu ve otomatik vites, iyi
durumda göründüğü,Ön gösterge paneli- komple
elektronik aksamı–torpido- ön gövde kısımlarının
mevcut olduğu, Plaka var, ana karkas ve kaporta
aksamında çizik ve vuruklar mevcut haldedir. 

Türkiye'yi darbe ile ele 
geçirmek için yapılan
girişimini canı pahasına 
koruyanlardan ve gazi olan
Mustafa Aras o gece 
yaşananları anlattı. Aras; “O
gece, asla yapmam dediğim
şeyleri yaptım. Hastanedeyken
sedye üzerinde o an öleceğim
sandım ama, ne bir burukluk
ne de bir kızgınlık vardı. Zaten
ne için kızacaksın. Vatanın için
o gün çıkmışsın ve vatanın için
de şehit olacaksın” dedi

Gazi Aras,
“Esenler Birlik
Mahallesi'nden
çıktık, Yüzyıl'a

doğru giderken
insan kalabalığı

vardı. Tank 
durmadı ve o

kalabalığın içine
daldı. Biz tankın

üstünden 
bağırdık 

insanlara çekilin
diye ama orada

da şehit ve 
gazilerimiz
oldu” dedi.
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Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

KELAMDAN KALEME

5İSTANBUL

İ slam dininin Müslümanlara getirdiği en
büyük hediyelerinden biriside istişaredir. Adil
olmak ve eşit olmaktır. Biz bu adaleti, zara-

feti önce İslam dininin rehberi Hz. Muhammed
(s.a.v)’in ve onun güzide ehlibeyti ile sahabelerinin
insanlığa örnek hayatlarında görüyoruz.İstişare,
yapılacak işler hususunda, ehil olan kişilere danış-
mak, onlardan görüş almaktır.

İstişare, hak ve hakikati ortaya koyma ve mev-
cut şartlar içinde yapılması gerekeni en isabetli şe-
kilde belirleme imkanı verir. İstişare edilenlere
değer verildiğini gösterir. Onların kalplerini hoşnut
eder, işin beraberce yürütülmesini sağlar.

Peygamber Efendimiz (sav) bu emirlere uyarak
her konuda istişareyi esas tutmuştur. Bedir esirleri
konusunda, Uhud ve Hendek Gazvelerinde, Hudey-
biye’de, Taif Seferinde, ezan konusunda olduğu gibi
daha pek çok mevzuda da ashabıyla istişare
etmiştir. 

İstişare etmek Kur’an’ın emridir. Nitekim "Onla-
rın işleri de kendi aralarında bir istişare iledir" ayeti
bizlere apaçık yol göstermektedir. Bu itibarla bir
ibadettir. Kur’an hakikatlerini tatbik etmeyi esas
alan kimselerin elbette ki, Kur’an’ın bu emrine
itaat etmeleri ve meselelerini istişare ile halletme
yoluna gitmeleri gerekir. Aksi takdirde insanın ba-
şına bela olan kendi benliğidir. Ben yaptım, ben ya-
parım, ben ettim, ben ederim diyenlerin başı
beladan kurtulmaz!

Biz kendi görüşlerini dikte ettiren bir peygambe-
rin ümmeti değiliz! 

Biz zengin-fakir, siyah-beyaz diye ayırt etmeden
herkesi kucaklayan bir peygamberin ümmetiyiz! 

Bugünkü Müslümanlar, hayatının tam merke-
zinde istişare olan peygamberin bu özelliğini
unuttu! Yerine hiç sorgulamadan, düşünmeden biat
kültürünü geliştirdi!

Arapça bir sözcük olan biat, yöneten ile yöneti-
lenler arasında yazılı olmaksızın var olduğu kabul
edilen itaat anlaşması anlamına geliyor.Başlangıçta
daha çok dinsel bir tema taşıyan biat, sonraları si-
yasal bir nitelik de kazanmıştır.

Biat kültürü, lidere kayıtsız, koşulsuz bağlı in-
sanlar yetiştirir. Bu insanlar sorgulayamaz, itiraz
edemezler. Bu insanlar sorgulayanları, itiraz eden-
leri asla hoş karşılamazlar. Daha da ileri giderek
sorgulayanları, öneri getirenleri, itiraz edenleri, li-
derden önce onlar cezalandırmaya çalışırlar. 

Sorgulayamayan, eleştiremeyen, itiraz edemeyen
insanlar buluş yapamazlar, üretemezler ve 
ilerleyemezler...

Halbuki tüm dünyaya adaletiyle mesajlar veren
Hz. Ömer, bir gün hutbe okurken cemaate sordu:
“Eğer ben eğrilirsem ne yaparsınız?” Cemaatten
biri cevap verdi: “Seni kılıçlarımızla doğrulturuz”.
Hz Ömer yerinden indi ve secdeye kapandı ve dedi
ki, “Allah’ım, Sana hamd olsun. Ömer eğrildiği
zaman onu bu cemaat içinde düzeltecek kişiler var,
Sana şükürler olsun.” 

Şimdi eğrilenleri dünya uğruna, makam uğruna
doğrultmayanlar , yalakalık yapanlar çıkmış diyor
ki “Biz biat ettik” Ve bu biati da İslam’da olan
biat olarak görüyorlar. 

İslam’da batıla değil, hakka biat edilir ! 
İslam’da yanlışa değil, doğruya biat edilir ! 
Müslüman haksızlığın olduğu yerde biat etmez! 
Müslüman yanlışın olduğu yerde dilsiz şeytan

olamaz! 
Yanlış yapılan bir şeyin yanında olmaz! 
En büyük biat Allah’a verilen biattir! 
Dosdoğru olmaya verilen biattir! 
Koskoca Hz. Ömer bile hata yapabilirim, yanlış

yapabilirim sakın bana körü körüne biat etmeyin! 
Ben adaletten , İslam’dan ve dinden uzaklaşır-

sam gereğini yapın diyor. Fakat bu çağın Müslü-
manları bizler öyle bir hale geldik ki mal-mülk,
makam-mevki ve menfaat uğruna körü körüne biat
ediyoruz. Bunu da dini bir vecibe olarak görüyoruz.
Unutmayalım bir çok kavim yapılan yanlışlıklara,
haksızlıklara ve haramlara ses çıkarmadığı için
helak olmuştur. Hem dünyada hem de ahirette mü-
kafat almak istiyorsanız yapılan yanlışlara çıkar-
menfaat ilişkiniz bozulmasın diye biat etmeyin !
Hakkı ve doğruyu söylemeye biat edin! 

Körü körüne biat kültüründen kurtulmalıyız.
Okuyan, sorgulayan, araştıran, bulan, eleştiren ku-
şaklar yetiştiremediğimiz sürece gelişmiş bir top-
lum konumuna gelemeyiz.

S ilivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve selefi
Özcan Işıklar arasında devam eden israf tar-
tışmasına CHP eski İlçe Başkanı Mümin

Tuğlu da katıldı. “35 yıldır Silivri’de 3 dönem belediye
başkanlığı, 3 dönem ilçe başkanlığı, 8 kez kurultay
delegeliği, 2 kez de milletvekili adaylığı olan bir kişi
olarak, Özcan Işıklar’ın seçim kaybetme nedeninin
DSP adayının aldığı oylar olmadığını düşünüyorum.
31 Mart’tan bugüne kadar Özcan Işıklar ve İlçe Baş-
kanı Suna Göçengil bu iddianın altına sığınarak,
mağduru oynamaktadır. Gelişmeleri uzaktan takip
edenler de bunların anlattığı masala inanmaktadır”
diye konuştu. 

Gerçekler yok sayılamaz

DSP adayı Selami Değirmenci'nin avukatı olmadı-
ğını belirten Tuğlu, “2004 seçimlerinde Selami Değir-
menci Genç Parti'den aday ilken, Özcan Işıklar da
onun seçim koordinasyon ve para işlerini takip edi-
yordu. 2004 yerel seçiminden sonra partiye kaydı ta-
rafımdan yapılmıştır. 2019 seçiminde Değirmenci, 6
bin oy aldı. Fakat 10 yıl belediye başkanlığı yapan
Özcan Işıklar, İBB adayı Ekrem İmamoğlu’dan 14
bin az oy almış ve 3 bin oyla seçimi kaybetmiştir.

Oyu bölündü diyelim, diğer tarafta 8 bin bin oy kalı-
yor. Oyum bölündü diyerek, bu gerçek yok sayıla-
maz. İlçe Başkanı Suna Göçengil Silivri'de 5 aday
adayımız olduğu halde 4 adayı yok sayarak sürekli
Özcan Işıklar'ın yanında yer almıştır. Sonuçta Işık-
lar'ın dışında hangisi aday olsa idi seçim kazanılırdı”
ifadelerini kullandı. 

Partilileri ötekileştirdi

“Kendi partilisini ötekileştiren, kibrinden yanına yak-
laşılmayan, son meclis üyelerinin çoğunluğunu geç-
mişte başka partilerde görev yapmış adaylardan
seçen, meclis üyelerinin aldığı oydan bile az oy alan
Özcan Işıklar'dır” diyen Tuğlu, “İlçe başkanına ne di-
yeyim, kendisi partinin bir numaralı temsilcisi olma-
sına rağmen Özcan Işıklar'ın gölgesine sığınıp,
sözünden dışarı çıkmamıştır. Bu ikilinin mağduru 
oynayarak, kazanılan Büyükşehir'den nemalanmaya
kalkması kabul edilemez. Şimdi bu gerçekleri dile ge-
tiren Mümin Tuğlu ve bir gurup partiliyi disiplin so-
ruşturması ile partiden uzaklaştırıp, at oynatmak
istemektedirler. 'Kargadan korkan darı ekmezmiş'
derler. Demokrasiyi partimizde yerleştirip, geliştir-
mezsek ülkemize nasıl yerleştireceğiz?” diye sordu.  

CHP Silivri eski İlçe Başkanı Mümin Tuğlu, 31 Mart'ta seçimi kaybeden CHP adayı
Özcan Işıklar'a yüklendi. Işıklar'ın, CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu'ndan 14 bin az

oy aldığını söyleyen Tuğlu, “Seçim sürecinde CHP'den aday aday olanlardan 
Işıklar'ın haricinde her kim aday olsa seçimi çok rahat kazanırdı” dedi

İstişaresiz biat cehalettir,
hezimettir! 

ISIklAr hArIcINDE
hErkES kAzANIrDI

Muhtarlara 
15 temmuz ziyareti
15 Temmuz’un sembol isimlerinden olan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan ile Tüm İstanbul
Muhtar Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Selami Aykut ve yönetimi kahvaltıda bir araya geldi

15 Temmuz günü telsiz
anonslarında darbecilere
hitaben, "Türk milletine

kurşun sıkıyorsunuz bu millet geri
adım atmaz" ve İstanbul polis teşkila-
tına da "Gerekirse şehit olmanızı em-
rediyorum" diyerek darbe
kalkışmasının karşısında duran
Mustafa Çalışkan o hain gece de
şehit ve gazi veren İstanbul muhtarla-
rının anısına, Tüm İstanbul Muhtar
Dernekleri Federasyonu Genel Baş-

kanı  Selami Aykut ve yönetimi ile 
biraraya geldi.

Büyük rol oynadılar

Muhtarların o gece canını dişine ta-
karak polis ile birlikte organize olma-
sını takdirle karşıladığını belirten
Mustafa Çalışkan hain darbenin en-
gellenmesinde muhtarlarında önemli
roller üstlendiğini ifade etti. Toplum-
sal meselelerin en kısa sürede giderile-
bilmesi adına muhtarlar ile sürekli

iletişim halinde olunması yönünde di-
rektiflerde bulunan Çalışkan, toplantı
sonunda 15 Temmuz günü göstermiş
olduğu üstün cesaretten ötürü pilaket
vererek muhtarları tebrik edildi. Dev-
letin daima yanında olduğklarını
ifade eden Tüm İstanbul Muhtar
Dernekleri Federasyonu Genel Baş-
kanı Selami Aykut ise bundan sonra 
toplumsal meselelerde muhtarın 
çok daha önemli görevler üstlenece-
ğini ifade etti. 

Yirmi belediye Kadıöy'de buluştu
KadıKöy Belediyesi’nin ev sa-
hipliğinde gerçekleşen eği-
timde 2 gün boyunca

katılımcılar, ‘Sürdürülebilir Kalkınma He-
deflerinin yerelleşmesi konusunda yoğun
bir çalışma gerçekleştirdi. İki gün süren
programın ilk gününde çerçeve sunumu
Yerel Yönetişimde Rezilyans Projesi
(RESLOG) ulusal proje yöneticisi Sinan
Özden yaptı. Sürdülebilir Kentsel Gelişim
Protokolü’müzü imzalamış 20 belediyeyi
kapsayan eğitimde belediyelerden iyi ör-
nekler sunumları yer aldı. Belediyelerin
stratejik planlarını yaptığı bir süreçte ger-
çekleştirilen eğitim, 2020 – 2024 dönemi
belediye gündeminin dünyanın küresel
gündemleriyle buluşturulması gerekliliği
öne çıktı.

Sunumlar yapıldı

Eğitimde, Nilüfer Belediyesi Stratejik

Planlama Süreci sunumuyla, Stratejik Yö-
netim ve Planlama Büro Sorumlusu Aslı-
han Çöpoğlu, Sürdürülebilir Kalkınma
Hedefleri Nedir? Yerelleştirilmeleri Neden
Önemlidir? sunumuyla Birleşmiş Milletler
Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye İle-
tişim Koordinatörü Faik Uyanık, ‘Kadıköy
Belediyesi ‘Anlat Kadıköy’ & Entegre Ra-
poru’ sunumuyla Kadıköy Belediyesi Stra-
teji Geliştirme Müdürü Can Akbal,

'Maltepe Belediyesi Sürdürülebilir Kal-
kınma Hedefleri Araştırma Raporu' sunu-
muyla Maltepe Belediyesi Strateji
Geliştirme Müdürü Bahadır Keşan ve
Sürdürülebilir Kentler İçin Stratejik Plan-
lama sunuyla EkoIQ dergisinden Barış
Doğru yer aldı. Belediyelerin stratejik plan
sürecinin içinde olunduğu süreçte gerçek-
leşen eğitimde Yerel İzleme Araştırma ve
Uygulamalar Derneği’nde Evren Barış

Yavuz, İkbal Polat ve Simten Birsöz yöne-
timinde, Stratejik Plan Sürecini destekle-
yici sunumlar gerçekleştirildi.

Politika belgesi önemli

Eğitimin ikinci günüde sürdürülebilirlik ve
yerelleşme başlığı altında bir atölye çalış-
masıyla devam edilirken, yerellerin küresel
ölçekli gündemlerle bağ kurması ve bu sa-
yede iklim krizi, yoksulluk, eşitsizlik ve ku-
rumsal kaynakların ve yapıların
güçlenmesi gibi başlıklarda belediyelerin
politika belgeleri oluşturması gerekliliği
vurgulandı. İzmir Büyükşehir Belediye-
si’nin temsilen eğitime katılan İBB Başkan
danışmanı Ruhisu Can Al, İBB Başkanı
Tunç Soyer’in öncülüğünde başlayan,
"Sürdürülebilir Kalkınma Yolculuğu" su-
numuyla, sürdürülebilirlik bakış açısının
kentlerin kurumsallaşmasına yapılan kat-
kıyı katılımcılarla paylaştı.  DHA

Yerel İzleme, Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz), Türkiye’nin farklı bölgelerinden 20 belediyenin katılımıyla
Belediyeler için Stratejik Plan ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Eğitimi gerçekleştirdi. Eğitime çok sayıda belediyeci katıldı

ADAPTASYON

EĞİTİMİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim

Müdürlüğü tarafından Küçükçekmece
Belediyesi’nde yaz döneminde görev
alan üniversiteli stajyer öğrencilere

‘Kurum İçi Adaptasyon’ eğitimi verildi.
Gençlere belediyenin işleyişi anlatıldı

Belediye Binasında bulunan Çok
Amaçlı Salonda gerçekleşen eğitimde,
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü

Dinçay Külekçi, belediyenin tüzel kişiliği üzerinden
görevleri, işleyişi, birimleri; belediyenin kurumsal
yapısı, Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları ile
Birim Müdürlerinin görevlerini stajyer öğrencilere
aktardı. Stajyer öğrencilerin 3308 Sayılı Meslek
Eğitim Kanunu kapsamında olduğunu ifade eden
Külekçi, “Siz görevlendirildiğiniz müdürlüklerdeki
müdür, şef, idari amirinizin taleplerini yerine getir-
mekle yükümlüsünüz. Bu görevleri yaparken oku-
duğunuz alanla ilgili bir şeyler öğrenmeniz ve iş
hayatını tanımanız lazım. Kamu kurumunda çalış-
manın bilinci ile her gelen kişiye saygılı bir biçimde
karşılamalı ve yardımcı olmalısınız” dedi. 
Eğitime Belediye bünyesinde görevli 63 stajyer ka-
tıldı. Küçükçekmece Belediyesi İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürlüğü tarafından her sene görevli
stajyer öğrencilere, adaptasyon ve CV hazırlama
eğitimi veriliyor.

Başkan belediyeyi yönetir

Tüm belediyelerin 5393 Sayılı Belediye Kanuna
göre yönetildiğini kaydeden Dinçay Külekçi, "Her
bölüm kendileriyle alakalı kanunlarına göre hareket
etmekle yükümlüdür. Belediye Başkanı Kemal
Çebi, belediyenin en üst amiri olarak belediyeyi yö-
netir. Memurları atamaya yetkilidir. Belediyenin
hak ve yetkilerini korur. Yetkilerini Başkan Yardım-
cılarına devreder. Onlar da müdürlere devreder.
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi halk tarafından
seçilir. Bizim belediyede şu an dört Başkan Yar-
dımcısı mevcut. Bunlar Sedat Özkan, Süleyman
Gevezoğlu, Güven Aydın, Mustafa Kuzugüden”
dedi. 

Silivri’de CHP’nin ağır toplarından olan Mümin Tuğlu, 31 Mart’ta seçimin
kaybedilmesinin tek sorumlusunun Işıklar olduğunu söyledi. 

İstanbul Emniyet
Müdürü Dr. Mustafa

Çalışkan (sağda)
muhtar Selami 

Aykut’tan (solda)
bilgi aldı.

İnsan Kaynakları
ve Eğitim Müdürü
Dinçay Külekçi,
belediyenin işle-
yişi hakkında
bilgi verdi. 
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ENDOSKOPİ ÜNİTESİNİN İHTİYACI OLAN 8 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı
bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2019/324156
1-İdarenin
a) Adresi : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt.ve Ars.Hast.Zuhuratbaba 

Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. 11 İncirli BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124147171 - 2125430709
c) Elektronik Posta Adresi : ismail.kirci@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 8 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Bakirköy Dr.Sadi Konuk Egt. ve Ars .Hast. 
Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Saglam Cad. No: 11 
BAKIRKÖY İSTANBUL

c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından sonra idare tarafından 
verilecek olan siparişe (fax, mail. vb.) istinaden peyder pey 
10 (on) gün içerisinde malzemeler teslim edilmelidir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mh. Dr. Tevfik Sağlam Cad. No:11 BAKIRKÖY /İST
b) Tarihi ve saati : 08.08.2019 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri
veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, Vücut Dışında Kullanı-
lan (in vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği kapsamında ürün teklif eden istekliler, Tıbbi Cihaz Satış,
Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği  gereği Satış Merkezi Yetki Belgesini ihale dosyasında sunmalıdırlar.
4.3.1.2. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
a) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürünün, ihale tarihi itibari ile; imalatçısı
veya ithalatçısı ise T.C. İlaç ve Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) veya Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kayıtlı
veya bildirimi olduğunu gösteren Firma Tanımlayıcı numarasını; bayi ise ürünün tedarikçi firmasının
bayisi olduğuna dair Bayi Tanımlayıcı numarasını ihale dosyasında  sunacaktır.
b) İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında teklif ettiği ürün ihale tarihi itibari ile tedarikçi firma
altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi tamamlanmış/onaylanmış olmalıdır.
c) İsteklinin teklif ettiği ürünün SUT kodu olması halinde,  Ürün numarası(UBB)  ile doğru olarak eş-
leştirilmiş olmalıdır.
d)  İstekli, Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamı dışındaki ürünü teklif edecekse ürünün, bu Yönetme-
likler kapsamında olmadığına dair üreticinin veya ithalatçının yazılı beyanını ihale dosyasında
sunacaktır.
Not 1 : İstekli, birim fiyat teklif cetvelinde veya ayrı bir listede teklif ettiği ürünün; Firma Tanımlayıcı
numarasını, Bayi ise Bayi Tanımlayıcı numarasını ve birim fiyat cetvelindeki kalem numarasını belir-
terek SUT kodu olması halinde,  Ürün numarasını (UBB) ile sunacaktır. Yerli Malı teklif eden istekli,
yerli malı belgesinin birim fiyat cetvelindeki hangi kalem için oluğunu  belirtecektir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilen ürünlerin idarece hazırlanan Teknik Şartnameye uygunluğunu teyit edebilmek için; is-
tekliler teklif ettikleri ürünlere ait katalog ve/veya fotoğraf ihale dosyasında sunulması zorunludur.
Kataloglar Türkçe Tercümesi ile birlikte verilecek ve Teknik Şartnamede istenen özellikler katalog
üzerinde işaretlenmiş olacaktır. Ürünlerin Teknik şartnameye uygunluğunun tespiti için numune geti-
rilmesi zorunludur. İhaleyi takip eden 7 gün içinde numuneler bir tutanakla teslim edilecektir. Teslim
tutanağı ürün garanti süresi boyunca firma tarafından muhafaza edilecektir. Numuneler üzerinde
ihale kayıt numarası, ihale sıra numarası, firma adı telefon numarası kolay çıkmayacak ve silinmeye-
cek şekilde belirilecektir. Numune teslimi istenen sürede yapılmaması halinde teklifler değerlendir-
meye alınmayacaktır. Numune teslim tutanağında ürün adı ve markası açıkça belirtilecektir.
Numuneler denenerek de değerlendirme yapılabilecektir. Tıbbi cihaz kapsamına giren ürünlerin T.C.
İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası`na (TİTTUB) ve/veya Ürün Takip Sistemine (ÜTS) kayıtlı ve
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu kontrolünden geçmiş olması gerekmektedir. Numunenin şartnameye
uygunluk aşamasında denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret 
ödenmeyecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunlu-
dur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi A
Blok 7. Kat Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta va-
sıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif
verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

ENDOSKOPİ ÜNİTESİNİN İHTİYACI OLAN 8 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIMI
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ-BAKIRKÖY SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1025556) 

167 konuT acık
arTırmada
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da 117,  Manisa’da 
50, Balıkesir’de 64 ve Bursa’da 36 konutu açık artırma ile satacak

İ stanbul Ataşehir’de 2+1 ve 3+1 planında 53
konut, Başakşehir Kayaşehir’de ise 4+1 planında
64 konut açık artırma ile satılacak. Bu konutlar alı-

cılarına hemen teslim edilecek. Alıcılar İstanbul’daki ko-
nutlara yüzde 40, yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade
seçenekleri ile satışa sunuluyor.

3 il daha var

İnşaatı tamamlanan evler 2+1,3+1 ve 4+1 planında
yapıldı. Bursa’da açık artırma ile satılacak 36 konutun
10’u İznik’te, 4’ü Orhangazi’de, 21’i Osmangazi’de biri
de Hamitler’de bulunuyor. Bursa’daki konutlar ise
yüzde 25 peşin, 120 ay vade ile satılacak. Ayrıca, Balıke-
sir’de 64 konut, Manisa Yunusemre’de 50 konut da açık

artırma ile satılacak. Balıkesir’deki konutlar yüzde 50
peşin, 60 ay vade, Manisa’daki konutlar ise yüzde 40,
yüzde 50 peşin, 96 ve 120 ay vade seçenekleriyle satışa
sunuluyor.

İki banka var

Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk
Bankası ve Ziraat Bankası tarafından yürütülecek. Baş-
vurular/teminatlar bu bankaların tüm şubeleri aracılığı
ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gü-
nünde de başvuru yapılabilecektir. Açık artırma 30 Tem-
muz Salı günü TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası
Konferans Salonu ve Balıkesir Salih Tozan Kültür ve
Sanat Merkezi’nde saat 13.00’de gerçekleştirilecek.DHA

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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 oranda KDV.'nin ve Damga vergisinin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra
dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 10/07/2019

1.İhale Tarihi : 25/07/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 16/08/2019 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : BİLGİLİ OTOPARKI-YAYLA MAH. ÖZGÜR SOKAK NO:10 TUZLA/ST - null null / null
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 59.000,00 1   %1 

(İİK m.114/1, 114/3)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

20. İCRA DAİRESİ
2018/977 TLMT.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın: (1025592) 

Örnek No: 25*

34FS0256 Plakalı, 2008 Model, HYUNDAI
Marka, SONATA 2.0 CRDİ VGT H-MATİC 
Tipli, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Otomatik, 
Rengi Siyah, Dosyamızdaki bilirkişi raporuna
göre;
Hasarlı parçalar; ön tampon, arka tampon ha-
sarlı, sağ ön çamurluk ezik, dört adet lastik kul-
lanım ömrünü tamamlamış, akü yok, ön cam
çatlak, sol arka çamurluk çizik, motor kapu-
tunda boya atması var.
Tramer Kaydı: Toplam 9 adet hasar kaydı 
olup 12. 530,23 TL hasar kaydı vardır. Anahtarı
yoktur.Motor no:D4EA7399982 ŞASİ
NO:KMHEU41VP8A463838.

TOKİ’nin 4 ildeki evlerini en yüksek fiyat veren vatandaşlar alacak

15 Temmuz’u fotoğraflarla yad ettilerİstanbul Havalimanı'nda
yerli ve yabancı misafirler

için açılan '15 Temmuz
Demokrasi ve Milli 

Birlik Günü Fotoğraf 
Sergisi'ne yolcular

ilgi gösterdi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü anma etkinlikleri kapsamında
İstanbul İl Jandarma Komutanlı-

ğı'nca açılan sergide 15 Temmuz darbe girişimi
sırasında yaşananları anlatan fotoğraflar yer
aldı.   İç Hatlar geliş terminalindeki alanda 40
eserin sergilenirken, yolcular da fotoğraflara ilgi

gösterdi. Sinan Yaprak adlı yolcu, basın mensup-
larına yaptığı açıklamada, sergide çok anlamlı
fotoğraflarla karşılaştığını söyledi.   Darbe girişi-
minde yaşananların asla unutulmaması gerekti-
ğine dikkati çeken Yaprak, "Bir daha ülkemizde
böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyo-
rum. Bu fotoğraflara bakınca insan çok etkileni-

yor. inşallah bunları unutmayacağız ve unuttur-
mayacağız" dedi. Sergiyi gezen Abdülkadir Tanış
ise hain darbe girişimini devamlı anımsatacak
ve yapılanları unutturmayacak etkinliklere ihti-
yaç olduğunu söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi, 17 Temmuz'a
kadar ziyarete açık olacak.

Açık artırma 30 Temmuz Salı günü TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve 
Balıkesir Salih Tozan Kültür ve Sanat Merkezi’nde saat 13.00’de gerçekleştirilecek



Kadınlarda 55 kiloda mücadele eden Bediha Gün,
finalde Kazak rakibi Zülfira yakhyarova’yı 2-1 öndey-
ken tuşladı ve altın madalya kazandı. 59 kiloda ise
Evin demirhan, bronz madalya mücadelesinde av-
rupa Gençler Şampiyonu Veronika Gurskaya’yı 10-0
sayı tuşuyla yenerek 3'üncülük kürsüsünde yer aldı.
Bronz madalya kazanmak için mindere çıkan diğer
Türk güreşçiler Sinem Köroğlu, Elif yanık ve Şule
Kabak, rakiplerine kaybederek 5'inci oldu.

4 madalya

Erkekler serbest stil 57 kiloda mindere çıkan Barış Kaya,
finalde Gürcü asıllı İtalyan Givi davidovi ile karşılaştı.
Kaya, ilk devresini 5-2 önde bitirdiği müsabakayı kaybe-
dince gümüşte kaldı. Bir diğer gümüş madalya ise 61 ki-
loda mücadele eden recep aktaş'tan geldi. aktaş, finalde
karşılaştığı Hint rakibi rahul aware’ye 4-1 yenildi ve gümüş
madalya kazandı. 61 kiloda bronz madalya mücadelesinde ise
iki Türk güreşçi karşılaştı. Emrah ormanoğlu, rakibi Cabbar du-
yum’u yenerek bronz madalya kazandı. Günün bir diğer bronz ma-
dalya kazanan ismi ise Haydar yavuz oldu. milli güreşçi, macar rakibi
daniel antal’ı 11-0 sayı tuşuyla yenerek 3'üncülük kürsüsüne çıktı.

Akgül finalde

Turnuvada 125 kiloda mücadele eden avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu 
milli güreşçi Taha akgül, finale yükseldi. akgül, finalde bugün aBd’li dünya 
3'üncüsü nicolas Edward Gwiazdowski ile karşılaşacak. dHa

Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmak için
uğraşan ve önemli takviyelerle güçlenen
Fenerbahçe bir bomba daha patlattı. Sarı
lacivertliler daha önce Galatasaray'da da
oynayan Garry Rodrigues'i renklerine 
bağladı

Başarılar dilendi

Fenerbahçe, Garry Rodrigues'i satın alma
opsiyonuyla birlikte 2 yıllığına kirala-

dığını açıkladı. Sarı-lacivertli
kulübün resmi internet 

sitesinden yapılan 
açıklamada, 28 yaşındaki
futbolcunun transferiyle
ilgili şu ifadelere yer 
verildi: "Kulübümüz,
Al Ittihad takımından
Garry Rodrigues'i
satın alma opsiyo-
nuyla birlikte 2 yıllı-
ğına kiralık olarak ve
bedelsiz bir şekilde
kadrosuna kattı.
Garry Rodrigues'in
Ülker Stadyumu 

Fenerbahçe Şükrü
Saracoğlu Spor

Kompleksi’nde 
gece 02.00'de gerçekleştirilen

imzasında Yönetim Kurulu
Üyemiz Selahattin Baki ve

Sportif Direktörümüz Damien
Comolli hazır bulundu. Garry
Rodrigues'e çubuklu formayla
başarılar dileriz."

1 gol atabilmişti

Geçen sezonu Suudi 
Arabistan'ın Al İttihad

takımında tamamlayan
Garry Rodrigues, 11 maçta
forma giyip 1 gol atma 
başarısı göstermişti.

7SPOR

Bony’de imza parası sıkıntısıRodallega'dan boşalan
santrafor mevkisini 

doldurmak için tüm gücü
ile çalışan Trabzonspor'da

gündeme gelen isimlerden
biri olan Wilfried Bony'de
bilindik bir problem çıktı.

Fildişili oyuncu imza
parasında diretince 

bordo mavililerin kanadı
kırıldı ancak pazarlıklar

devam ediyor

traNSFerDe fırtına gibi esen Karade-
niz devi forvet takviyesine yoğunlaştı.
Obi Mikel transferi ile ses getiren
Bordo-Mavililer, santrfor konusunda da
dünyaca ünlü yıldız bir oyuncuyu kadro-
suna katmayı hedefliyor. Bu doğrultuda
bonservisi elinde olan Wilfried Bony ile
görüşen trabzonspor, Fildişili golcü ile
sıkı bir pazarlığa girdi. transferin önün-
deki en büyük engel, 30 yaşındaki
oyuncunun istediği imza parası. Son
olarak Katar ekibi al arabi’de forma
giyen Bony ile görüşmeler kıran kırana
devam ediyor.

Berg için mücacdele

Santrafor transferinin en üst sırasında
yer alan Marcus Bergi'i kadrosuna kat-
mak isteyen trabzonspor, İsveçli golcü
için tüm şartları zorluyor. rodallega'ın
gidişi sonrasında kadrosuna santrafor
takviyesi yapmak için kolları sıvayan
bordo mavililer belirlediği oyuncularla
görüşmelerini sürdürüyor. İsveçli Mar-
cus Berg'i listenin en başına yazan Fır-
tına, al ain'den ayrılan golcü
futbolcunun transferi için tüm imkanları
seferber etti. trabzonspor karşısına
çıkan rakiplere rağmen verebileceği

maksimum bedeli önerdi ve son ana
kadar bu transferde aktif olacak. Kras-
nodar'ın da ilgisinin bulunduğu Berg'in
imzayı atana kadar trabzonpor forması
giymesi için uğraş verilecek. eğer
olumsuz sonuç alınırsa listedeki diğer
isimlerle anlaşma yolu aranacak.

İrfan Can Eğribayat 
Trabzonspor'da

trabzonspor genç bir isimle daha an-
laşmaya vardı. adanaspor'un 21 yaşın-
daki file bekçisi İrfan Can eğribayat
trabzon'a geldi. Bu sezon yaptığı

transferlerle gündem oluşturan trab-
zonspor bir oyuncuyu daha kadrosuna
kattı. turuncu beyazlı kulübün forması
giyen İrfan Can eğribayat ile anlaşmaya
varan Karadeniz ekibi önemli bir hamle
daha gerçekleştirmiş oldu. 30 haziran
1998 tarihinde adana'da dünyaya gelen
İrfan Can 2014-2015 sezonunda pro-
fesyonel kariyerine başladı. Boyu 1.93
olan genç kaleci turuncu beyazlılarla
kariyerinde 49 maça çıktı. 15 karşılaş-
mada kalesini gole kapatan 21 yaşın-
daki file bekçisi 66 kez rakio oyunculara
engel olamadı.

TFF Başkanlığı'na Nihat Özdemir'in gelmesiyle birlikte futbolda başlayan yeni dönem sporda şiddetin
önlenmesine ilişkin yasa değişikliği ile devam etti. Düzenleme hakkında değerlendirmede bulunan TFF
Eski Genel Sekreteri Emre Alkin, “Kurunun yanında yaş da yanacak ama gerekli” ifadelerini kullandı

YASA GEREKLIYDI

Orta saha arayışla-
rını sürdüren Galatasaray’da gün-
deme son olarak Manuel Fernandes’in
ismi geldi. Yeni sezona İstanbul’da ha-
zırlanan Galatasaray’da bir yandan da
transfer harekatı devam ediyor. Geçen
sezon kiralık olarak takıma dahil olan
Badou N’Diaye’yi yeni sezonda düşün-
meyen, Fernando’yu da Sevilla’ya
gönderen sarı-kırmızılılarda orta saha

takviyesi için girişimler sürüyor. Sarı-kır-
mızılı ekipte gündeme gelen son isim ise

bir dönem Beşiktaş forması giyen Manuel
Fernandes oldu. transfer döneminde şu ana

kadar ağırlığı bonseravisi olmayan oyunculara veren
sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezon sonunda Lokomotiv
Moskova ile sözleşmesi sona eren Portekizli orta saha
ile görüşmelere devam ediyor. İki tarafın sözleşme
şartlarında belli bir mesafe kaydettiği öğrenildi. Kalan
detaylarda da anlaşılması halinde ilerleyen günlerde
transferin resmiyete dökülmesi bekleniyor. 2010-14
yılları arasında 3.5 sezon Beşiktaş forması giyen Fer-
nandes, gösterdiği performansla beğeni toplasa da
özel hayatıyla eleştirilere maruz kalmıştı. 33 yaşın-
daki Portekizli daha sonra 5 sezon taşıdığı Lokomotiv
Moskova formasıyla 
2 rusya Kupası, 
1 de lig 
şampiyonluğu
kazanma 
başarısı gös-
termişti. Dha

S porda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenme-
sine ilişkin Kanun Teklifi TBMM Genel
Kurulu'nda kabul edildi. Türkiye Futbol

Federasyonu (TFF) Eski Genel Sekreteri Prof.
Dr. Emre Alkin yapılan yasa değişikliğini 
değerlendirdi.
Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve TFF
Eski Genel Sekreteri Prof. Dr. Alkin, kurunun ya-
nında yaşın da yanacağını ama yasanın gerekli
olduğunu söyleyerek, “Tamamıyla yaklaşmakta
olan büyük bir tehlikenin farkına varmış bazı ba-
siretli insanların azıcık da yoruma dayalı şekilde
sporda şiddeti önleyecek bir yasayı çıkarmış ol-
duklarını görüyoruz. Yoruma açık derken, hangi
tezahüratın ya da eylemin şiddete teşvik edeceği
ya da şiddet kabul edileceği biraz muğlak. Ancak
bu muğlaklık güvenlik görevlileri ile savcılara bir
hareket alanı bırakıyor. Bir yöneticinin söylemi-
nin sporda şiddeti teşvik edecek ya da sokakta
şiddeti teşvik edecek olup olmadığına yargı karar
verecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ulaşım yollarını da kapsıyor

Yasanın sadece stadyum çevresinde değil, ulaşı-
lan yollarda, taraftarların buluştuğu noktalar
dahil her yeri spor alanı olarak tarif ettiğini belir-
ten Prof. Dr. Alkin, şunları söyledi, “Öyle bir tarif
edilmiş ki mesela Beşiktaşlılar Vodafone Park’a
giderken, rıhtımda buluştuğu anda, yan yana

gelip yürümeye başlıyorsa burası da spor alanı
sayılıyor. Galatasaray taraftarları stadyuma
metro ile geçiyor. 200 taraftarın metronun içinde
ya da dışında yaptıkları tezahürat kanunda yer
alan şiddete teşvik tanımlamalarına giriyorsa,
hem emniyet hem de savcıların görev yapmaları
gibi bir durum var.  Fenerbahçeli arkadaşlarımız
da maça giderken Kalamış'ta herhangi bir yerde
yan yana gelebiliyor. Avrupa Yakası'ndan vapurla
Kadıköy'e geçerken açacakları tüm pankartlar,
atacakları sloganlar, yapacakları tezahüratlar
sporda şiddeti önleme mevzuatının kapsamına
giriyor artık.”

Borçlanmaya sınır oluyor

Yeni yasanın spor kulüplerine yönelik mali hü-
kümler de içerdiğini hatırlatan Alkin, kulüplerin
temlik imkanlarının sınırlandığını, bilet geliri,
naklen yayın gelirini temlik ederek kulüplerin ge-
lecek yıllardaki alacaklarını kolay kolay satılığa çı-
karamayacaklarını belirterek, “Çok doğru bir
düzenlemedir. Futbol kulüplerinin artan şekilde
artan borçlanmalarına sınır getirilmiş oluyor”
dedi.

Tozutmadan içeceksiniz

Yasada yapılan düzenlemenin farklı başlıklarını
değerlendiren Alkin, yeni düzenlemeyle artık sa-
dece süper lig maçları değil amatör ya da profes-

yonel tüm spor müsabakalarına özel güvenlik
zorunluluğu getirildiğini, alkol ve uyuşturucu ile
ilgili çok ciddi maddelerin eklendiğini vurgulaya-
rak, “Her yerin spor alanı ilan edilmesinden
ötürü, alkol ve uyuşturucu kullanılmasına cezai
hükümler getiriyor, tebrik ediyorum. Ancak stad-
yuma girişlerde alkolmetre ile kontrol yapılabile-
cek. Peki bu durumda Beşiktaş Çarşı'da, Kadıköy
Rıhtım'da maç öncesi içki içilemeyecek mi soru-
ları gelebilir? Yani tozutmadan içeceksiniz demiş
oluyor kanun” diye konuştu.

Ağır cezalar var

Alkin, müsabaka alanlarına, taraftar toplanma
bölgelerine, buralara ulaştıkları araçların içine
yaralayıcı, delici, kesici aletlere, sis bombalarına
özgürlüğü bağlayıcı çok ağır cezaların 
getirildiğini belirtti.

Bu sefer doğrusu bulunmuş

Karaborsa bilet satanlar için ‘hapis cezası ve bu
eylemler nedeniyle aldığı ceza süresi 1 yılı aşanla-
rın hiç bir surette, spor kulübü ya da federasyon-
larda yönetici veya idareci olarak yer
alamayacakları’ konusunda getirilen düzenleme-
nin önemine değinen Alkin, “Sporda şiddeti ön-
leme mevzuatı üçüncü kez değişiyor. Bu konuda
üçüncü seferinde doğrusu bulunmuş bence” ifa-
delerini kullandı.   DHA
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Rodrigues resmen 

FeneRbahce’de
Güreşçiler madalyaya

doymuyor
Türk güreşinin efsanesi, olimpiyat, dünya ve Avrupa
şampiyonu Yaşar Doğu anısına 47'ncisi düzenlenen
Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası, 
İstanbul'da devam ediyor. Turnuvada 2'nci gün 
sonunda 6 Türk güreşçi kürsüye çıktı. Milli güreşçiler,
1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı

Fernandes iddiası!

Prof. Dr. 
Emre Alkin



Adil çiftçi, iddiaların aksine 31 Mart sonrasında 12-13 bin işçinin
talimatla Hizmet-İş Sendikası’na üye yapıldığını savundu. 
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1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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MELTEM’DEN 
UNUTULMAZ KONSER
ZORlU Center’ýn Eylül sonuna kadar devam ede-
cek açýk hava konserlerinin önceki akşam konuđu
Meltem Cumbul’du. Ekranlarýn sevilen oyuncusu
Meltem Cumbul, bu kez de şarký söylemek için 

sahnedeydi. Konserine I Follow Rivers şarkýsý ile
başlayan Cumbul Haykýracak nefesim, Deđer

Mi?, yaz yaz yaz şarkýlarý gibi 7’den 70’e 
herkesin sevdiđi şarkýlarý misafirleri ile hep

birlikte söyledi. Konseri Bambaşka Biri
şarkýsý ile sonlandýran başarýlý 

dinleyicilere eđlenceli ve müzik 
dolu bir akşam yaşattý.

D İSK Genel İş Sendikası 
Avrupa Yakası 2 Nolu Şube
Başkanı Adil Çiftçi, Dam-

ga'ya özel açıklamalarda bulundu.
DİSK Genel Başkanı Arzu Çer-
kezoğlu ile birlikte İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettik-
lerini belirten Çiftçi, "Zaten biz
5 yıldır Beylikdüzü Belediyesi ile
çalışıyoruz. Bu süre zarfında 
çok verimli çalışmalarımız oldu. 
Sayın Başkan senidikalara çok
müspet baktı. Bütün işçilerin alın
teri kurumadan hakkının verilmesi
anlamında özverili davranıldı. Bu
zaman diliminde yaklaşık bin 300
arkadaşımızın toplu sözleşmesini
yaptık. Masa başında uzlaşma ile
bunu gerçekleştirdik. Bu İstan-
bul'da bir ilkti. Şu anda bu sözleş-
meler Türkiye'nin her yerinde
devam ediyor" dedi. 

İstanbul'da bir ilkti

Ekrem İmamoğlu'nun işçiye bakı-
şının her zaman insani ve arka-
daşça olduğunu belirten Çiftçi,
"İmamoğlu’nun aynı zamanda 
demokratik seçimle iş başına gel-
mesine rağmen hakkı gasp edildi.
Kim olursa olsun böyle bir şey ya-

şamasına tepki gösterirdik. Biz
bütün yol arkadaşlarımızla emekçi
dostu birinin arkasındayız. Bundan
sonra da kendisinden İstanbul'a
hizmet etmesini bekliyoruz. Bu
mücadele sonunda da başarılı ol-
ması için elimizden geleni yapaca-
ğız. Çalışmalarına nasıl katkı
sağlarız diye bunun mücadelesini
vereceğiz. Ekrem İmamoğlu'nun
İBB'de  de işçi haklarına saygı 
göstereceğine inanıyoruz” ifadele-
rini kullandı. 

Hiçbir baskı yapılmadı

AK Parti'den CHP'ye geçen beledi-
yelerde ve İBB'de, işçilere sendika-
larını değiştirme konusunda baskı
yapıldığı iddialarını da değerlendi-
ren Çiftçi, “Cambaza bak cam-
baza' oyununu oynuyorlar. 
Küçükçekmece ve Esenyurt benim
bölgem. Küçükçekemce'de Kemal
Çebi mazbatasını almadan işçile-
rin tamamı HAK İŞ'e bağlı Hiz-
met-İş Sendakası'ndan ayrılarak
DİSK'e geçti. Esenyurt'ta ise tüm
sendikaların örgütlenme faaliyetleri
devam ediyor. Bu iddialar üzerine
müfettişler geldi, raporlarında işçi-
lerin kendi iradesiyle sendikalarını

değiştirdiklerini yazıp gittiler.
İşin garip tarafın 31 Mart
seçimlerinin ardından İBB
ve iştiraklerinde çalışan 
12-13 bin şişçi zorla Hiz-
met-İş Sendikası'na üye
yapıldı. Talimatla sendika
değiştirdiler” dedi.
Hiçbir belediyede baskı
olmadığını dile getiren
Çiftçi, “Esenyurt'ta 
AK Partili belediye
meclis üyeleri toplantı
yaparak  Hizmet-İş
Sendakası üyelerine
'sonuna kadar dire-
nin' diyorlar. HAK İŞ
ve Hizmet-İş Türki-
ye'de işçinin hayrına
bir tane hak aldıkla-
rını gösterebilir
mi?” diye sordu. 
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DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve sendika 
yöneticileri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu makamında
ziyaret etti. İmamoğlu, heyete, ziyaretlerinden duyduğu
memnuniyeti iletti. "İyi gidiyor" diyen İmamoğlu, "Sizleri
ağırlamak bizler için keyif, onur. İşlerimiz de önemli. Bir
yandan kadrolarımızı olgunlaştırmak, politikalarımızı belirle-
mek istiyoruz. Engellemelere rağmen iyi gidiyoruz. Biraz
şirketler konusu var. Onları aşmaya çalışıyoruz. Yönetim 
kurullarını değişmesine yönelik genel kurul taleplerimiz
vardı. Onlara dönük bir direnç var. Bunları aştığımız taktirde
yolumuzda bir engel kalmayacak" diye konuştu. Çerkezoğlu
da ''1 Mayıs'ta da birlikteydik. Bundan sonraki süreçte de biz,
her zaman demokrasiden ve emekten yana, hakkın, hukukun
verilmesinden yana mücadelemizi sürdürmeye çalıştık hep
birlikte. Zor bir süreç oldu ama sonuç olarak, son derece de iyi
oldu" diyerek İmamoğlu'nu ikinci kez İBB Başkanı 
olmasından dolayı tebrik etti.

Demokrasiden
yana olacağız

ZORLAMA YOK

AB’den spor projesine büyük destek
Bayrampaşa Belediyesi'nin “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata” isimi
projesine Avrupa Birliği'nden tam destek geldi. 129 bin 778 euro
hibe almaya hak kazanan çalışma hakkında konuşan Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila Aydıner; “Sunduğu proje ile İstanbul’da
hibe almayı başaran tek kurum Bayrampaşa Belediyesi oldu. 
Bu projeyi en güzel biçimde hayata geçireceğiz” diye konuştu

Şehir eşleştirme modeli çerçevesinde,
Bayrampaşa Belediyesi ve Bayrampaşa
Gençlik Spor Kulübü Derneği ile Litvan-
ya’nın Kaunas Belediyesi’nin ortak geliş-
tirdiği “Sağlık Sporda, Bağlan Hayata”
projesine AB’den hibe desteği geldi. Proje
kapsamında, Bayrampaşa ile Kaunas be-
lediyeleri arasında sağlıklı yaşam ve spor
alanında şehir eşleştirme ilişkisinin geliş-
tirilmesi ve uluslararası düzeyde vatan-
daşların sağlığını korumak ve
dezavantajlı grupların sosyal hayata dâhil
edilmesi planlanıyor.

Kardeş şehir ile işbirliği

Proje uygulamaya alındığında Bayram-
paşa Beledi-
yesi yetkilileri,
proje ortağı
Bayrampaşa
Gençlik Spor
Kulübü Der-
neği ile bir-
likte Kaunas
şehrini ziya-
ret ederek uy-
gulamaları
yerinde ince-
leyecek ve
projede görev
alan diğer
paydaşların
temsilcileri
arasında bilgi
transferi sağlanacak. Böylece AB katılım
sürecinde sağlıklı yaşam ve spor ala-
nında geliştirilen yararlı uygulamaların
Bayrampaşa ve Kaunas belediyeleri ara-
sında karşılıklı değişimi için kardeş şehir
işbirliği sürdürülebilir hale getirilecek.
Bayrampaşa Belediyesi ve Kaunas Bele-
diyesi yetkililerinin karşılıklı ziyaretlerinin
ve verilen eğitimlerin ardından Bayram-
paşa Gençlik Spor Kulübü’nün şehir

olimpiyatları konsepti çerçevesinde bas-
ketbol, futbol, atletizm ve okçuluk turnu-
vaları düzenlenmesi hedefleniyor. 

600 gence spor imkanı

Sporu gençlerin yaşamının merkezine
konumlandırmak ve konuyla ilgili 
farkındalık oluşturmak amacıyla 
Bayrampaşa’daki liselerden 14-16 yaş
aralığındaki toplam 400 öğrenci ve
32 öğretmen seçilerek onlara gençlerin
sporla güçlendirilmesi ve sosyalleştiril-
mesi hakkında eğitim verilecek.
Diğer taraftan Kaunas’ta farklı gençlik
merkezlerinden 200 genç daha bu pro-
jeyle buluşturulacak. Proje ile uzun va-

dede ise
Litvanya ve
Türkiye’de
kamuoyuna
yönelik far-
kındalık
kampanya-
ları ile genç-
lerin büyük
bir bölümü-
nün madde
bağımlılığı
konusunda
bilincinin ve
duyarlılığı-
nın arttırıl-
ması

amaçlanıyor.

19 Temmuz’da toplanacaklar

Proje çerçevesinde Kaunas Belediyesi ve
Bayrampaşa Belediyesi ile diğer paydaş-
ların katılımıyla 19 Temmuz Cuma günü
Bayrampaşa Belediyesi Kültür Salo-
nu’nda ilk toplantı yapılacak. Projenin
tüm detaylarıyla anlatılacağı toplantıda
bir sonraki aşamada yapılacaklar da ele
alınacak.

Çökmenin birçok
SEBEBI VAR
DünyaDa bir milyarlarca kullanı-
cısı olduğu bilinen sosyal medya
platformlarının son dönemlerde
çökmesi gündemi bir hayli meş-
gul etti. Profillerinin ve hesapları-
nın güvenliğinden izlenildiklerine
kadar birçok konuda şüpheli olan-
lar hakkında açıklamala yapan 
İstanbul aydın üniversitesi Bilgi-
sayar Mühendisliği Öğretim 
üyesi Prof. Dr. Muttalip Kutluk 
Özgüven, sosyal medya mecrala-
rında yaşanan ‘çökmelerin’ bir-
den fazla nedeni olduğunu 
belirtti.

Hareketler izleniyor

Kullanıcı davranışlarını incelen-
mesi sırasında ‘aşırı veri yüklen-
mesi’ sonuncunda yavaşlama ve
çökme meydana geldiğini ifade
eden Özgüven, “Cep telefonu
başta olmak üzere sosyal medya
sürekli olarak izleme, mekân ola-
rak, sesli ve görüntülü olarak ve-
rilerini çekmektedir. İnsanların
her eylemi sadece şirketlere değil
aynı zamanda istihbarat ve din-
leme örgütlerine de sunulmakta-
dır. Bu nedenle dünya üzerindeki
insanlığın verilerinin izlenmesi sı-
rasında beklenmedik bir davranış
tekrarı, beklenmedik bir yığılma,
bazen hesapta olmayan bir tıka-
nıklık oluşturabilmektedir. Sosyal
medya şirketlerinin kendi ülkele-
rindeki ulusal güvenlik kurumla-
rıyla birlikte kurdukları sunucu
tarlası denen binlerce bilgisayar-
lık merkezler zaman zaman bu
beklenmedik veri yığılmalarını
tahmin edememektedir. Dolayı-
sıyla, sosyal medyanın zaman
zaman yavaşlama ve durma nok-
talarına gelebilmesi, öncelikle
kullanıcılardan toplanan veriler-
deki yüklenmeden kaynaklanır.
Kısacası bizi gözlerken beklenme-
dik oranda verinin birikmesi siste-
min yavaşlamasının ilk
nedenidir” diye konuştu.

Siber saldırılar etkili

Sosyal medya mecralarının
saldırılar nedeniyle de
çökebileceğini belirten
Özgüven, “2000 yılında
başlıca internet devle-
rine büyük çaplı bir sal-
dırı olmuş, yarım güne
yakın bu ana siteler işlev
verememiş, e-postalar
çalışmamıştı. Sonradan

bunun Çin devleti tarafından dü-
zenlendiği öne sürülse de saldırı
sonucunda internet firmaları
büyük değer kaybetmiş, ardından
yıllarca bu alanda yatırımların ke-
silmesine neden olan dot-com
krizi gelmişti. Bu saldırı, bu alan-
daki en yaygın saldırı yöntemi
olan Dağıtık Hizmet Reddi denilen
tarzdaydı. Kısaca DDoS denilen
bu tip saldırılarda binlerce hatta
milyonlarca bilgisayarın yönetimi
kısmen ve fark ettirmeden ele ge-
çirilerek hedef sitelere yönelik ba-
sitten karmaşığa müracaatlar
başlatılıyor. Bu da o sitenin trafi-
ğini tıkayarak hizmet vermesini
imkansız kılıyor. Virüs, kurtçuk,
casus yazılım, iç sabotaj gibi
başka yollarla da saldırılar yapıla-
bilse de başlıca İnternet ve sosyal
medya siteleri çok güçlü şekilde
savunulduklarından başlıca sal-
dırı biçimi günümüzde Dağıtık
Hizmet Reddi’dir” diye konuştu.

Altyapı da veri 
trafiğini yavaşlatıyor

Uluslararası internet ağının kablo-
larla dünyayı dolandığını söyleyen
Prof. Dr. Kutluk Özgüven, “Sosyal
medya ile onun görünmeden bilgi
toplama özellikleri İnternet'teki
veri ağırlığının büyük bölümünü
tutmaktadır. İnternet ise teleko-
münikasyon altyapısına dayalı
çalışmaktadır. Bu altyapı hatlarına
müdahaleler de İnternet akışı ve
veri trafiğini yavaşlatmaktadır. 
Örneğin en yoğun hatların ba-
şında gelen amerika avrupa hat-
ları, atlas Okyanusu ve Kuzey Buz
Denizi yakınlarından geçen kablo-
larla sağlanmaktadır. Bunlarda ya
da uydu iletişiminde rakip ülke-
lerce düzenlenen müdahaleler
internet ve bunun ağırlığını

oluşturan sosyal
medyayı yavaş-
latabilmektedir”

dedi. DHa


