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Beylikdüzü Belediyesi, Gezici
Hizmet Otobüsleri’nden biri

olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete
açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde yaşayan
tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine
kolayca erişebilmesini hedeflediklerini
belirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık
Aracı ile birlikte Beylikdüzü’nün daha
dezavantajlı mahalle ve sokaklarında
hizmeti vatandaşın ayağına götürece-
ğiz” dedi.  I SAYFA 9
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Beylikdüzü Belediyesi tarafından bir kısmı
yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni

ziyaret eden AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Gü-
naydın, “Beylikdüzü ile özdeşmiş adeta simgesi
olmuş bir müzeyi böyle yıkmak gerçekten çok
üzücü” dedi. Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan
ise “Seçim döneminde her türlü şirinliği yaptılar
ama maalesef bizleri mağdur ettiler. Verdikleri
sözleri tutmadılar” dedi. I SAYFA 16
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MOBİL ARAÇ YOLA ÇIKTI

Dezavantajlılara
hizmet götürecek
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Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, “İlk 20 metre 

derinlikte artık müsilaj yok. Sonraki
10 metrede var. Yine dipten yüzeye
doğru gidildiğinde ilk 30 metrede 
müsilaj kalmadı” dedi. Kurum,
“Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja
yönelik toksikolojik ve patolojik ana-

lizleri yaptık ve
olumsuz her-
hangi bir duruma
rastlamadık. Yani
vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla
denize girebilirler,
güven içerisinde
balık yiyebilirler”
diye konuştu. 
I SAYFA 9
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KURUM’DAN  MÜSİLAJ AÇIKLAMASI

Güven içerisinde 
balık yiyebilirler

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İBB'nin “500 İG
gezici kütüphane
eğlenerek
öğreniyoruz” adlı
etkinlik otobüsünün
Zeytinburnu
zabıtası tarafından
Dr. Ziya Gün
parkından
çıkarılması Meclis'te
tartışma çıkardı.
CHP Grup Sözcüsü
Tarık Balyalı, “Bu
konuya çocukları
karıştırmayalım”
tepkisini gösterdi

İBB, “500 İG gezici kütüp-
hane eğlenerek öğreniyo-

ruz” adlı etkinlik otobüsü
Zeytinburnu'nda, Dr. Ziya Gün
parkında izinsiz olarak etkinlik 
düzenlediği gerekçesiyle Zeytin-
burnu Zabıta ekipleri tarafından
alandan çıkartıldı. Zeytinburnu
Belediye Başkanı Ömer Arısoy,
“Yazışma yok, tarih, saat, yer ve
etkinlik yok, apar topar geldiler.

Çocuklarla ilgili biz, her şeyi yapı-
yoruz. Tabi ki, İBB'de yapmalıdır”
dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık
Balyalı ise “Bu konuya çocukları
karıştırmayalım” cevabını verdi.
Ömer Arısoy da “İBB aracı otobü-
sün parka giremeyeceği bir yere
girmiştir. Ve etkinliğin en başın-
dan müdahale edilmiştir. Yapma-
yın derdiniz çocukların kitap
okuması değil” karşılığını verdi. 
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YAZIŞMA YOK, TARiH, SAAT, YER YOK

Partisinin grup toplantısında konuşan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eski, yeni tüm 

arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak 
zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı tarafın
yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız. Yap-
tıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ki, bu yalan
ve iftira dalgası bitsin. CHP yalan ve iftira çıtasını sü-
rekli yükseltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize
göstermek boynumuzun borcudur” dedi. I SAYFA 7
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Yenişehir Mahallesi 1/1000
ölçekli uygulama imar 

planları 25 Eylül 2020 tarihinde
Ümraniye Belediye Meclisi tarafın-
dan onaylanarak yürürlüğe girdi.
Oy birliği ile kabul edilen planlara
mahalle sakinlerinden tepki geldi.
CHP Ümraniye İlçe Başkanı 
Mustafa Ercan Özer'in halkın 
taleplerinin arkasında duracağına
söz verdiği halde kendilerini yalnız

bıraktığını belirten mahalle 
sakinleri, evlerine göz dikildiğini 
savundu. Planlarda yeşil ve donatı
alanında kalanlar için 1.25 emsal
verilirken, emsal konut alan-
larında kalanlara 2.5 emsal
verildi. Bunda hem haksızlık
hem de rant olduğunu sa-
vunan mahalleli, planları
yargıya taşıyacaklarını ifade
etti.
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BURADA HEM HAKSIZLIK
HEM DE RANT VAR!

CHP'nin kendilerine sahip
çıkmadığını belirten ma-

halle sakinleri, 11 Termmuz'da 
Kırmızıgül Düğün Salonu'nda halk

toplantısı düzenledi. Toplantıya
mahalle sakinlerinin yanısıra
Şehir Plancısı Ülgen Şendil,
Avukat Can Atalay ve Mimar
Deniz Öztürk katıldı. Mahalle
sakinleri planlara evet dediği
için CHP'ye tepki gösterirken,

İlçe Başkanlığı ve CHP'li meclis
üyelerinin yanlarında durmadığını
savundu. Mahalle olarak mücade-
leye devam edeceklerini belirten 
vatandaşlar, en son yapılan 
toplantıda CHP İlçe Başkanı 
Mustafa Ercan Özer'in toplantıyı
terk etmek zorunda kaldığını
belirtti. Özer'e tepki gösterenlerin
çoğunluğunun CHP'li olduğu 
öğrenildi. 
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CHP iLÇE BAŞKANI VE MECLiS
ÜYELERiNE TEPKi

YALANIN ÇITASINI 
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Eski adı 1 Mayıs
Mahallesi olan 

Ümraniye Yenişehir
Mahallesi sakinleri

ilçe belediyesinin
yaptığı 1/1000'lik

planlara isyan etti.
CHP Grubu'nun da

evet dediği
planların adaletsiz
olduğunu savunan
mahalleli, mağdur

edildiklerini
savundu. 

Mahalle sakinleri
CHP'den toplu

istifalar
gerçekleştiğini 

belirterek, 
evlerine göz

dikildiğini 
belirtti

Erdoğan’dan CHP’ye çok sert tepki

YALANIN ÇITASINI 
YÜKSELTiYORLAR!

DEMOKRASİ DESTANININ 5. YILI

251 şehit verdiğimiz 15 Temmuz 2016’daki FETÖ’cü hain
darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. Türkiye, 5 yıl önce

yakın tarihin en karanlık gecesine şahit oldu. FETÖ'cü kalkışma ile
siyasi iktidar hedef alınarak, darbe yapılmaya çalışıldı. Hain 
kalkışma Boğaziçi Köprüsü'nde tankların görülmesiyle başladı.
Ankara ve İstanbul'da jetler alçak uçuş yaptı. 50 milletvekilinin
bulunduğu Meclis, F-16 savaş uçakları tarafından 4 kez bom-
balandı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na bomba atıldı. Genelkur-
may Başkanı ve komutanlar Akıncı Üssü'ne götürülerek rehin
alındı. Ancak TSK'nın büyük bölümü başta olmak üzere 
milletin direnişi ile FETÖ'cülerin hain planı başarısız oldu. 
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YAKIN TARİHİN EN 
KARANLIK GECESİ
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Ak-
şener, partisinin TBMM’deki grup

toplantısında konuştu. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan'a “Memleket
bunlara teslim edemeyiz” sözlerine kar-
şılık veren Akşener, “Tıpış tıpış gidecek-
sin. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız,
Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü Cum-
hurbaşkanı olacak. Kesin bilgi, yayalım”
dedi. 15 Temmuz hain kalkışmaya da
değinen Akşener, 5 yıldır sorumluların
suçlarını üstlerine almadığını, FETÖ'nün
siyasi ayağının araştırılması ile ilgili tek-
lifleri reddettikelerini söyledi. I SAYFA 7
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TIPIŞ TIPIŞ 
GİDECEKSİN!

YAKIN TARİHİN EN 
KARANLIK GECESİ

Recep
Tayyip
Erdoğan

EVET 

DEDiĞi iÇiN 

CHP’YE DE 

TEPKi VAR

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

CHP Ümraniye Meclis Grup Başkanvekili Ali Kılıç, geçmişte yaptığı açıklamada, “1977’den bu yana 1 Mayıs 
Mahallesi olarak anılan mahalle artık imarsız bir durumdan imarlı bir duruma geçebilme yolunda önemli bir
sürece girdi” açıklamasını yapmıştı. CHP Ümraniye İlçe Başkanı Mustafa Ercan Özer de “Taleplerinizin sonuna
kadar arkasında duracağız. CHP olarak sonuna kadar, kararlılıkla yanınızda olmaya devam edeceğiz” demişti. 

MAHALLELiYE SÖZ VERDiLER!

İstanbul’da kentsel dönüşüm
krizi yaşanan Güngören

Tozkoparan Mahallesi’nde Danıştay
tarafından “riskli alan” kararı iptal
edilince Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
devreye girdi. Bakanlık, alanda ya-
pımı tamamlanarak teslim aşama-
sına gelen ve yıkımı tamamlanarak
ihaleye çıkmak üzere olan diğer
etaplardaki kentsel dönüşüm 
çalışmalarının önünü açmak için
3.03 hektarlık alanı 'rezerv (yeni)
yapı alanı' ilan etti. I SAYFA 5
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DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜ AÇILACAK

Çevre Bakanlığı
devreye girdi

Bağcılar Belediye Başkanı Lok-
man Çağırıcı, 15 Temmuz’un

yıldönümü sebebiyle düzenlenen et-
kinlikler kapsamında şehit yakınları ve
gazilerle dolu bir gün geçirdi. Misafir-
lerini onur yemeğinde ağırlayan Çağı-
rıcı daha sonra birlikte şair Dursun
Ali Erzincanlı’nın programında şiir ve
naat dinledi. Ça-
ğırıcı, “15 Tem-
muz gecesini
unutmadık. O
geceki coşkuyla
bugün olduğu
gibi şehitlerimizi
unutmayacağız
ve unutturmaya-
cağız” dedi. 
I SAYFA 4
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15 TEMMUZ ETKİNLİĞİ

Unutmayacağız ve 
unutturmayacağız

Lokman Çağırıcı

Murat Kurum

Memleket Partisi Genel Başkanı
Muharrem İnce, partisinin oy

oranına ve ittifak iddialarına ilişkin ko-
nuştu. İnce, “Kurultayımızı yaptıktan
sonra örgütlenme aşamasını tamam-
layacağız. Bizim amacımız 50+1'i tek

başımıza almak.
Ama ittifaklar 
seçime yakın ne
olur, onu o
zaman konuşu-
ruz. Yola çıkarken
ittifakla yola 
çıkmak özgüven
eksikliğidir, doğru
değildir” ifadele-
rini kullandı.
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HEDEFİMİZ 50+1

İttifaklar seçim
yaklaşınca olur!

Muharrem İnce

İBB Temmuz ayı meclis toplan-
tısında konuşan Silivri Belediye

Başkanı Volkan Yılmaz, İBB’nin 
sinek ve uçkunla mücadele konu-
sunda yetersiz kaldığını söyleyerek,
“İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem
İmamoğlu bu görevi, yetkiyi, sorum-

luluğu bu işin
bütçesiyle birlikte
39 ilçe belediye
başkanına dev-
retsin. Çünkü ilçe
belediyelerinin bu
mücadeleyi yap-
mak için araç,
gereç, teçhizat ve
personeli yok”
dedi. I SAYFA 9
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YILMAZ’DAN İLGİNÇ TEKLİF

İBB görevini
bize devretsin

Volkan Yılmaz

KÜTÜPHANE
KAVGASI! SEÇİM DÖNEMİNDE 

ŞİRİNLİK YAPTILAR

HABERİN
DEVAMI 
SAYFA 
9’DA
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HABERİN DEVAMI SAYFA 15’TE

ÇÖZÜM VE 
DİYARBAKIR ZİYARETİ?

Bütün sorunların anası bir sorun: Kürt 
Sorunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 
Diyarbakır’a gitmesi ile birlikte uzun 
süredir yokmuş gibi davranılan

“çözüm süreci” yeniden
tartışılmaya başlandı.
Bilinmeli ki eğer bu güven-
likçi anlayışla gidilirse daha
çok tartışılacaktır bu konu...
Niye böyle diyoruz? 

Ahmet Özer‘in köşe yazısı sayfa 8’de

Meral 
Akşener



E t ve tatlı tüketiminin çok fazla arttığı
Kurban Bayramı’nda özellikle kalp-
damar, diyabet, hipertansiyon ve böb-

rek hastalarının risk altında olduğunu belirten
Medicana Avcılar Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Havva Kılınç, bayramda bes-
lenme hakkında bilgi verdi. Sağlıklı bireylerin
bile dikkatli beslenmediği takdirde sindirim
problemleri, midede şişkinlik, ağrı, kabızlık,
kalp çarpıntısı ve tansiyon yükselmesi gibi sağ-
lık problemleriyle karşılaşabileceğini anlatan
Beslenme ve Diyet Uzmanı Havva Kılınç,
“Öncelikle yeni kesilmiş hayvanların etlerin-
deki sertlik hem pişirmede hem de sindirimde
zorluk yaratır. Midede şişkinlik, hazımsızlık
gibi sıkıntılara neden olur. Et 24 saat dinlendi-
rildikten sonra tüketilmelidir” diye konuştu.

Yağlar temizlenmeli 

Etlerin büyük parçalar şeklinde değil kıyma,
kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp tek pişi-
rimlik miktarlara bölünüp buzdolabı poşetle-
rine koyularak buzdolaplarının buzluk
kısmında veya derin dondurucuda saklanması
gerektiğini ifade eden Havva Kılınç, “Buzdola-
bında eksi 2 santigrat derecede 1-2 hafta,
derin dondurucuda ise eksi 18 santigrat dere-
cede daha uzun süre etler saklanabilmekte.
Etin dokuları arasında göremediğimiz yağlar
vardır, bu yüzden bütün görünür yağlar temiz-
lenmeli. Pişirirken içerisine kuyruk yağı, iç yağ
eklemek gibi sıklıkla yapılan hatalardan başta
kalp hastaları olmak üzere herkes kaçınmalı,
etler hiçbir ekstra yağ eklenmeden kendi su-
yunda kısık ateşte kavurma, haşlama veya ız-
gara yöntemlerinden birisiyle pişirilmelidir.
Kurban Bayramı’nın vazgeçilmesi kavurmanın
içine tereyağı veya kuyruk/iç yağı eklemeden,
kendi suyunda, kısık ateşte pişirme yapılmalı-
dır. Mangalda ya da kızartılarak pişirilen et-
lerde kanserojen maddeler artar, bu da her yaş
grubundaki birey için risk oluşturur” diye ifade
etti.

Sebze, tam tahıllı ekmek

Sakatatların kolesterol ve doymuş yağ yönün-
den oldukça zengin olduğuna dikkat çeken
Dyt. Havva Kılınç tüketim konusunda şu uya-
rılarda bulundu: “Özellikle kolesterol ve kalp
hastalarının tüketmemeleri gerekir. Et sindi-
rimi oldukça zor bir besindir, fazla miktarda
tüketmek sindirim güçlüğü, mide ağrısı, kabız-
lık gibi problemlere neden olabilir. O yüzden
et tüketimini öğle öğününde yapıp akşam öğü-
nünü biraz daha hafif geçirmek sizin için daha
sağlıklı bir seçim olacaktır. Ayrıca, etin ya-
nında sindirim sisteminizin çalışmasına yar-
dımcı olacak yüksek lif içeriğine sahip sebze,
tam tahıllı ekmek, probiyotik yoğurt gibi be-
sinleri tercih etmeniz hem besin çeşitliliğini
sağlayacak hem de bu problemlerle karşılaş-
mamak için yardımcınız olacaktır. 
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aşılama çalışmaları ve tedbirler ile
birlikte hastanelerinde görülen vaka
sayılarında ciddi düşüşler yaşandığını

belirten Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Araştırma
ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.
Zafer Cantürk, yaklaşan Kurban Bayramı'nda
vatandaşa rehavete kapılmamaları konusunda
uyarılarda bulundu. Son dönemde dünyada ve
yurtta sıklıkla görülen delta varyantının ciddi
tehlikelere yol açabileceğine değinen Cantürk,
maske, mesafe ve temizlik konusunda taviz ve-
rilmemesi gerektiğini vurguladı.

Vaka sayısı azaldı

Enfeksiyon hastalıklarıyla mücadelenin aşıyla
mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Cantürk,
“Ciddi bir pandemi dalgasından sonra şimdi
vaka sayıları azaldı. Aşılamanın etkisi görülü-
yor, pandemi nedeniyle uygulanan karantina ve
kısıtlamaların getirdiği bir iyileşme söz konusu.
Bizim hastanemizde de günlük 200 hastadan 8-
10 hastaya kadar yatan hasta sayımız azaldı.
Günlük çıkan pozitif vaka sayıları da azalıyor
fakat Türkiye geneline baktığınız zaman vaka
sayıları hala 5 binler civarında devam ediyor.
Bu da bize hastalığın devam ettiğini gösteriyor.
Tedbirlere devam etmemiz gerekiyor, aşılamaya
devam etmemiz gerekiyor. Aşılama konusunda
da tereddütlerin olmaması gerekiyor çünkü
bütün enfeksiyon hastalıklarında mücadele aşı-
lamayla başarılı olmuş” dedi.

Bunlara dikkat edin!

Zaman zaman sosyal mesafenin ihlal edildiğini
kaydeden Prof. Dr. Cantürk, şöyle konuştu:
* Kısıtlamaların kaldırılmasından sonra ciddi
bir rehavet yaşanıyor. Caddelerde, kafelerde,
restoranlarda kalabalıkları görüyoruz.
* İnsanları bu tür etkinlikleri özlemiş olabilir, biz
de özlüyoruz bu tür şeyleri ama yine de sosyal
mesafe, maske, temizliğe dikkat ederek yapıyo-
ruz. Özellikle bütün dünyada yaygınlaşmaya
başlayan delta varyantı var. Bu varyantın saldır-
ganlığının fazla olduğunu biliyoruz.
* Bu varyantların ve virüsün kendisinin hala et-
rafımızda olduğunu bilmemiz, buna göre dav-
ranmamız gerekiyor. Bayram sürecine
giriyoruz. Biz sıcakkanlı insanız, sıcakkanlı bir
toplumuz.
* Birbirimize sarılmaktan, dokunmaktan, bir-
likte olmaktan mutlu oluyoruz. Bayram geldi-
ğinde de bunu yapacağımızdan eminim ben
fakat bunlara dikkat etmemiz gerekiyor, sevgi-
mizi bu bayram da biraz uzaktan göstermemiz
gerekiyor.
* Vatandaşlarımızın özellikle bayram sürecinde
birbirleriyle aralarındaki mesafeye dikkat etme-
lerini öneriyorum.
Son dönemde sıklıkla görülen delta varyantının
bulaş oranının yüksek olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Cantürk, “Delta varyantının bulaşıcılığının
fazla olduğu söyleniyor. Delta varyantının bay-
ramımızı zehretmemesi gerekiyor. Bazı ritüelle-
rimizi bu bayram da erteleyelim. Telefonla
internet üzerinden görüntülü konuşarak, tekno-
lojiyi kullanarak bazı şeyleri de yapabiliriz. Bay-
ramın zehir olmaması için bizim tedbir
almamız gerekiyor” dedi.

Sakatatın kolesterol ve doymuş yağ yönünden oldukça
zengin olduğunu belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı
Havva Kılınç, “Tüketim miktarlarına dikkat edilmeli,
özellikle kolesterol ve kalp hastaları tüketmemeli”
dedi. Uzman Kılınç etin yanında sebze, tam tahıllı

ekmek ve yoğurt tüketimini önerdi

Bayramınız
zehir olmasın
Prof. Dr. Zafer Cantürk, son dönemde
sıklıkla görülen delta varyantının bulaş
oranının yüksek olduğunu belirterek,
“Yaklaşan Kurban Bayramı’nda
vatandaşlarımız rehavete kapılıp 
tedbirleri elden bırakmasın. Delta
varyantı Kurban Bayramı’nı
zehretmesin” dedi

SAKATAT
KALBE 

DÜŞMAN

Kurban Bayramında özellikle şerbetli tatlılar ye-
rine sütlü ve meyveli tatlıları tercih etmemiz
gerekiyor. Kırmızı etteki vitaminlerden de bah-
seden Uzman Dr. Havva Kılınç “Kırmızı et; iyi
kalite hayvansal proteinin yanı sıra, demir,
çinko, fosfor, magnezyum mineralleri ile B12,
B6, B1 ve A vitaminlerini içermektedir. C vita-
mini içermediği için sebze, salata gibi C vita-
mini içeriği yüksek besinlerle tüketilmesi,
demir emilimini de artırması nedeniyle daha

yararlı olacaktır. Baklava başta olmak üzere
yüksek miktarda yağ ve şeker içeren şerbetli-
hamurlu tatlılar yerine, sütlü veya meyveli tatlı-
ları tercih etmeniz daha sağlıklı bir seçim
olacaktır. Düzenli bir sindirim sistemi ve meta-
bolizmayı canlandırmak için yapmanız gereken
en önemli şey su içmektir. Özellikle sıcak yaz
günlerine denk gelen bayram süresince de mi-
nimum 2-2,5 litre (10-12 bardak) su içtiğiniz-
den emin olun” dedi. 

SUYU İHMAL ETMEYİN 

Hareketsizlik 

varisi tetikledi
Genellikle ileri yaştaki kişilerde görülen varis, genç yaştaki kişilerde de görülmeye başlayan bir damar
hastalığı haline geldi. Inday Klinik uzmanlarından Op. Dr. Birol Tunalı, pandemi sürecinde artan
hareketsizliğe dikkat çekerek “20-25 gibi erken yaşlarda varisle daha fazla karşılaşmaya başladık” dedi.
Toplumda 20 ila 70 yaş arasındaki her
iki kişiden birinde olduğu tahmin edilen
varis, yaş ilerledikçe görülme sıklığı
artan bir damar rahatsızlığı olarak bilini-
yor. Erkeklere oranla kadınlarda daha
yaygın görülen varisin pandemide evden
çalışmanın etkisiyle erkeklerde de yay-
gınlaştığına dikkat çeken Inday Klinik
uzmanlarından Op. Dr. Birol Tunalı,
"Gebelik ve hormon ilacı kullanımı gibi
sebeplerle kadınlarda daha sık rastladı-
ğımız bu damar hastalığı, evden çalış-
manın beraberinde getirdiği hareketsizlik
nedeniyle erkeklerde de neredeyse aynı
oranlara görülmeye başlandı. Benzer bir
tablo eğitimlerine uzaktan devam eden
gençler için de geçerli. 20-25 gibi erken
yaşlarda varisle daha fazla karşılaşmaya
başladık” dedi.

Temel sorun toplardamar 

Kilo artışı, gebelik, hareketsiz yaşam,
kalp ve solunum yetmezliği gibi faktörle-
rin ve genetik yatkınlığın varise neden
olabileceğini söyleyen Op. Dr. Tunalı,
“Tetikleyici faktör ne olursa olsun, te-

melde toplardamarın duvarında yapısal
bir bozukluk söz konusudur. Bu bozuk-
luk sonucunda oluşan genişlemeyle da-
mardaki kapakçık doğru çalışmaz ve kan
geriye doğru kaçar. Kaçak sebebiyle kan
kalbe geri dönmekte zorlanırken, toplar-
damar içindeki basınç artar ve bu da da-
marları genişletir. Derindeki
toplardamarları tıkalı olan kişilerde,
kanın yaklaşık yüzde 10’unu taşıyan yü-
zeysel toplardamarlar tüm kan dolaşı-
mını üstlenmek zorunda kalırlar ve
genişlediklerinden varis görünümü oluş-
tururlar. Varisin en sık görülen belirtileri
ise daha çok akşamları oluşan bacak ağ-
rısı, kılcal damarların görünür hale gel-
mesi, ciltte kızarıklık, kaşıntı, kuruluk ve
cilt altında oluşan kanamalar olarak sı-
ralanabilir” diye konuştu.

Ameliyata gerek yok 

Op. Dr. Tunalı, varis tedavisinde uygula-
dıkları yöntemler hakkında şu bilgileri
verdi:
"Varis tedavisinde en eski ve geleneksel
yöntem, cerrahi müdahaleyle varisli da-

marın çıkartılmasıdır. Ancak bu hem
zahmetli hem de iyileşmesi uzun

zaman alan bir yöntemdir.
Oysa artık bıçak al-

tına yatmadan
da varis-

ler-

den kurtulmak mümkün. Inday Klinik
olarak bu alanda çeşitli tedavi yöntem-
leri uyguluyoruz. Bunların başında da-
marın içine köpük vererek varisi
düzeltmek olarak açıklayabileceğimiz
skleroterapi işlemi geliyor. Uzun yıllardır
uygulanan bu yöntem daha çok 1 mili-
metreden kalın varisler için tercih edili-
yor. İşlem esnasında çok ince iğneler
kullanılarak damar içerisine skleroza adı
verilen bir madde enjekte ediliyor. En-
jekte edilen madde damar duvarlarının
birbirine yapışmasını sağlıyor.Yapışan
damar içinden kan geçmediği için bir
süre sonra görünmez hale geliyor ve za-
manla vücut tarafından emilerek yok
ediliyor. Tedavinin seansı ise yaklaşık 10-
15 dk kadar sürüyor. Sonrasında kişiye 3
gün boyunca sürekli giymesi için basın-
çlı bir çorap giydiriliyor. Bu yöntem, va-
risli damarların ortalama %80’ini yok
edebiliyor. 
Diğer bir yöntem olan lazerde ise damar
içine kateter adı verilen bir aparat yerleş-
tiriliyor. Lazer cihazından çıkan ışın yar-
dımıyla varisli bölge tamamen yakılıyor.
Benzer şekilde radyo frekansla tedavi
yönteminde de yine bir kateter kullanıla-
rak varisli damarlar içerisine radyo dal-
gaları gönderiliyor. Bu dalgaların
çıkışı esnasında oluşan ısıyla va-
risli damarlar yakılıyor.Tüm bu
yöntemlerde lokal anestezi
uygulanıyor ve hasta aynı

gün günlük yaşantı-
sına dönebili-

yor.”

Kene vakaları arttı 
Türkiye'de Kırım Kongo Kanamalı Ateşi vaka sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Kene popülasyonunun son dönemde

endişe verici biçimde arttığını söyleyen uzmanlar, özellikle tarımla uğraşanların tehlike altında olduğuna dikkati çekiyor.
Kırım
Kongo
Kanamalı

Ateşi hastalığına bağlı
ölümler her geçen gün ar-

tıyor. Hastalığın en fazla gö-
rüldüğü iller Sivas, Tokat,

Çorum ve Yozgat. Bu illerde son
dönemde artan kene popülasyonu ve

vakalar endişe verici. Hasta sayısının
2020 yılına göre yüzde 30-40 oranında

arttığını belirten Halk Sağlığı Uzmanı Prof.
Dr. İlhan Çetin, "Şu ana kadar biz Sivas'ta

200'e yakın vaka tanısı konan var. Hala 2 servisi-

miz Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalarına ayrıl-
mış durumda. Asıl ürkütücü olan kısım vahşi hayata
yakın alanlarda kene popülasyonu çok ciddi 5-6 kat
daha fazla artmış olması." dedi.

Küçük önemlemlerle korunabilirsiniz 

Vakaların büyük kısmını tarım ve hayvancılıkla
uğraşanlar oluşturuyor. Alınacak küçük önlem-
lerle ise keneden korunmak mümkün.Pantolon-
ların paçalarını çoraplarının içerisine almalarını
önerdiklerini ifade eden Çetin, kenelerin yüzde
70-80'inin bacaktan vücuda doğru çıktığını, dola-
yısıyla böyle bir tedbir alınarak büyük oranda en-
gellenebileceğini söyledi.

Çetin, "Uzun kollu giyecekler giyilmesi, açık renkli
özellikle beyaz giyecekler giyilmesi, mutlaka ahıra
dönen hayvanların kontrol edilip üzerlerinde kene
varsa bunu ilaçlarla bertaraf etmesi lazım." diye ko-
nuştu. Panikle yapılan yanlış müdahaleler can kayıp-

larının önemli
nedenlerinden.
Kene ısırması
durumunda hiç
vakit kaybetme-
den en yakın
sağlık kurulu-
şuna gidilmesi
gerekiyor.
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İ stanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi,
26 Mart 2021'de karara bağladığı
78 sanıklı davada, iki ağırlaştırıl-

mış müebbet, iki müebbet hapis ve çe-
şitli oranlarda hapis cezası olmak üzere
toplam 26 sanık hakkında mahkumiyet
kararı verilmişti. FETÖ elebaşı Fetullah
Gülen'in arasında bulunduğu 13 firari
sanığın dosyası ise ayrılmıştı. Mah-
keme, 4 bin 532 sayfalık gerekçeli kara-
rın yazımını tamamladı.

Adım adım ilerlediler

Gerekçede, "En başından itibaren ör-
gütsel işbirliği içerisinde yürütülen
sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Si-
lahlı Terör örgütü tarafından mensup-
ları eliyle 2007 yılında işlenen
sözkonusu cinayet öncesinden tasarla-
nıp adım adım yürürlüğe konulmak su-
retiyle gerçekleştirildiği" vurgusu
yapıldı. Kararda, "Cinayetin örgütsel
hedefe ulaşmak adına faillerinin azmet-
tirilip teşvik edilmesi, cinayetin önlen-
mesini sağlayacak delillerin, haber
mekanizmalarının ve raporların gizlen-
mesi, cinayet anına değin faillerin takip
edilip işlenmesinin sağlandığı, cinayet
sonrası delillerin karartılarak örgütün

izlerinin temizlendiği, örgüt yayın araç-
ları üzerinden belli bir amaca yönelik
yapılan yayınlarla amaca yönelik deje-
nere edilmiş bilgilerle devlet kurumları-
nın cinayetle irtibatlandırıldığı" ifadeleri
kullanıldı.

Kayıtlar yok edildi

Örgüt mensubu sanıklardan Ramazan
Akyürek, Ali Fuat Yılmaer ve Faruk Sa-
rı'nın örgütün çıkarlarını gözeterek bir-
likte hareket ettikleri, konumları
itibariyle gereken tedbirleri alıp müda-
hale etmek yerine cinayetin gerçekleş-
mesini, bunun öncesi ve sonrasında
bilgi, kayıt ve belgelerin yok edilmesini
sağladıkları kaydedildi. Planlı İstihbarat
Operasyonları (PİO) uygulaması ve İs-
tihbarat Dairesi Başkanlığında bulunan
İstihbarat Değerlendirme Projesi (İDP)
kayıtları ile tüm istihbarat ağının bulun-
duğu bilgi havuzuna ilgili verilerin kay-
dedilmesi işlemlerini yapmadıkları,
yapılan kaydı da cinayetin hemen son-
rasında sildikleri de belirtildi.

Evinde keşif yapıldı

Kendilerinden olmayan sıralı amirle-
rine bu önemli istihbari bilgileri ver-

meyip gizledikleri, emri altındakilere
tanzim ettirdikleri gerçeğe aykırı tuta-
naklarla en önemli bilgi kaynağı yar-
dımcı istihbarat elemanının istihbarat
görevinin dışına çıkarılmasını sağla-
dıkları da anlatıldı. İşleneceği bilinen
cinayetin hazırlık hareketleri ile azmet-
tirici ve faillerinin iletişim araçlarını
dinleyip fiziki takiplerini yaptırdıkları
da anlatılan gerekçede, olay tarihle-
rinde İstanbul İl Jandarma Komutan-
lığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde
Tim Komutanı Yüzbaşı olarak görevli
olan 15 Temmuz 2016'daki darbe kal-
kışmasında Jandarma Genel Komu-
tanlığı'nda yaralı vaziyette ele geçen ve
hakkındaki yargılamada "darbeye te-
şebbüs" suçundan mahkumiyetine
hükmedilen örgüt mensubu sanık
Muharrem Demirkale'nin maktulün ev
ve işyerlerinin cinayet öncesinde emri
altındakilerce keşfinin yaptırıldığı da
vurgulandı.

Samast takip edildi

Demirkale ile sanık Ali Fuat Yılmaer'in
önceye dayalı tanışıklıklarının bulun-
duğu, failin cinayet günü takip edil-
diği, bu takibi yapan kişilerin sanık Ali
Fuat ile irtibat halindeki sanık Muhar-
rem'in emir ve komutasındaki unsur
elemanları olduğu da ifade edildi. Ci-
nayetten 10-15 dk sonra sanık Muhar-
rem Demirkale ile sanık Ali Fuat'ın

telefon görüşmesi yapması ile bilgi
alışverişinde bulundukları, cinayet ma-
halliyle Levent bölgesi arasında cina-
yet öncesi ve sonrasında aynı gün
içinde sanığın uzunca bir süre ve sü-
rekli şekilde mekik dokumak şeklinde
gidip geldiğini ortaya koyan baz bilgi-
lerinin tespit olunmasıyla bu sanığın
cinayeti, öncesini ve sonrasını diğer
sanık Ali Fuat Yılmaer ile işbirliği
içinde takip ettirdiğinin anlaşıldığı kay-
dedildi.

FETÖ organize etti

Bu sanıkların işbirliği içerisinde cina-
yetin azmettirici ve faillerini destekle-
mek ve eylemi tasarlayarak mensubu
oldukları FETÖ/PDY silahlı terör ör-
gütün yıkıcı emelleri doğrultusunda ci-
nayetin işlenmesini sağladıklarının
anlaşıldığı gerekçede belirtildi.  Cina-
yet sonrası İstanbul İstihbarat Şubesi-
nin örgüt tarafından ele geçirildiği ve
uzun yıllar kamuoyunun gündemine
oturacak olan kumpas soruşturma ve
davalarının bu süreçten sonra adım
adım hayata geçirildiği anlatılan ka-
rarda, tüm bu eylemler ile birlikte
sözde operasyonlar devlet ve meşru
hükümet aleyhine, doğrudan örgütün
kurucusu ve yöneticisi Fetullah Gülen
ve oluşturduğu örgüt yönetim pirami-
dinin sevk ve idaresi, emir ve talimatla-
rıyla gerçekleştirildiği kaydedildi. DHA

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in
öldürülmesine ilişkin davanın gerekçeli kararı belli oldu.
Gerekçeli kararda, "En başından itibaren örgütsel işbirliği
içerisinde yürütülen sözde soruşturmaların FETÖ/PDY Silahlı
Terör örgütü tarafından mensupları eliyle 2007 yılında
işlenen sözkonusu cinayet öncesinden tasarlanıp adım adım
yürürlüğe konulmak suretiyle gerçekleştirildiği" kaydedildi.
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Sahte hocanın 
cezası ertelendi
Esenler'de kendisini hoca olarak tanıttığı kadınları
evliliklerini kurtarma vaadiyle dolandırdığı iddiasıyla
yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, 1 yıl 9 ay 20
gün ve bin 320 TL adli para cezasına çarptırıldı

BAKIRKÖY 23. Ağır
Ceza Mahkemesi'nde
görülen duruşmaya

tutuksuz sanık Burhan Dalğali ve
avukatı katıldı. Sanık Dalğali sa-
vunmasında, "Üzerime atılı suç-
lamaları kabul etmiyorum. Ben
kimseden para almadım, karşı
taraf bana iftira atmaktadır. Bu
olay nedeniyle ben mağdur
oldum. Beraatimi talep ediyo-
rum" dedi.

İki suçtan ceza aldı

Mahkeme heyeti, "Tekke ve Zavi-
yelerle Türbeleri Seddine ve Tür-
bedarlıklar ile Birtakım
Unvanların Men ve İlgasına Dair
Kanuna muhalefet" suçundan
sanık Dalğali'yi 4 ay 5 gün hapis
cezası ile 500 TL para cezasına
çarptırdı. Mahkeme heyeti, sanı-
ğın sabıkasız oluşu ve bir daha
suç işlemeyeceği kanaati oluştu-
ğundan hükmün açıklanmasının
geri bırakılmasına karar verdi.
Sanığa, "Dini inanç ve duygula-
rın istismar edilmesi suretiyle ni-
telikli dolandırıcılık" suçundan da
1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve
820 TL adli para cezası verildi.
Mahkeme heyeti, aynı gerekçe-
lerle bu cezayı da erteledi.

İddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı-
lığınca hazırlanan iddianamede,

müşteki Ebubekir B.'nin eşi
Sema Nur B. ile sorunlar yaşa-
dığı, bir tartışma üzerine de
eşine 3 defa 'Boş ol' dediği belir-
tilerek, "Dini nikah tazelemek"
isteyen müştekinin sanık Bur-
han Dalğali'yi çağırdığı belirtili-
yordu. Müştekilerin evine giden
sanığın, "Böyle nikah düşmez.
Siz tövbe edin. Sizin nikahınız
düşmedi." dediği anlatılan id-
dianamede, sanığın nasihat ve
telkinleri karşılığında müştekile-
rin her birinden 1600 lira, top-
lamda 3 bin 200 lira aldığı
kaydediliyordu. Sanık Dalğa-
li'nin Ebubekir B.'ye "Ayrı oda-
nız var mı? Eşinle baş başa
görüşmemiz lazım." dediği ifade
edilen iddianamede, müştekile-
rin ayrı odalarının olmadığını
söylemesi üzerine sanık Dalğa-
li'nin çiftin evinden ayrıldığı ak-
tarılıyordu. Dalğali'nin
çevresindekilerin kendisine iti-
bar edilmesi için birtakım dini
kisveleri kullandığı belirtilen id-
dianamede, sanık hakkında
'Dini inanç ve duygularının is-
tismarı suretiyle dolandırıcılık'
ve 'Tekke ve Zaviyelerle Türbe-
leri Seddine ve Türbedarlıklar
ile Birtakım Unvanların Men ve
İlgasına Dair Kanuna muhale-
fet' suçlarından 2 yıldan 7 yıl 3
aya kadar hapis cezası isteni-
yordu. DHA

Aracıyla takla attı
Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybettiği otomobil, yönlendirme tabelalarına
çarparak, takla attı. Yaralı sürücü, kaldırımda 
oturarak ambulansın gelmesini bekledi

KAZA, Cevizli Ma-
hallesi Tugay Yolu
Caddesi girişinde

saat 10.00 sıralarında mey-

dana geldi. Bağdat Caddesi
üzerinde giden Cihangir Çetin,
kullandığı 58 ACA 681 plakalı
otomobilin direksiyon hakimi-
yetini kaybederek refüjdeki yön
tabelalarına çarptı. Otomobil
takla atarken, yaralanan sü-
rücü, çevredekiler tarafından
otomobilden çıkarıldı. Yaralı
Cihangir Çetin kaldırımda otu-
rarak ambulansın gelmesini
bekledi. Çetin, daha sonra olay
yerine gelen ambulansla hasta-
neye kaldırıldı. Kazayı gören
Çetin Tartan, "Geliyordu, ters
döndü. Sonra aracın içerisinde
sıkıştı. Genç bir arkadaş çı-
kardı. Biraz şoktaydı. Muhte-
melen fren yerine gaza bastı.
Çünkü süratli bir şekilde
düştü" dedi. Polis kaza ile ilgili
soruşturma başlattı. DHA

GÖZ YAŞLARIYLA UĞURLANDI
Hakkâri Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, Fatih Camii'nde kılınan
cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi

Hakkâri İl Emniyet Müdür Yar-
dımcısı Hasan Cevher bünye-
sinde görevli polis memuru

Nasuh Çulcu'nun silahlı saldırısı sonucu
şehit oldu. Şehit Emniyet Müdür Yardım-
cısı Cevher'in Hakkâri'de düzenlenen ce-
naze töreninin ardından şehidin naaşı

defnedilmek üzere İstanbul'a getirildi.
Cevheri'n cenaze namazı kılınmak üzere
Fatih Camii'ne getirildi. Cevher'in cenaze
törenine Eşi Asude Cevher, babası Yusuf
Cevher, annesi Sevgi Cevher ve yakın
derecede akrabaları başta olmak üzere,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul

Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet
Müdürü Zafer Aktaş'ın yanı sıra çok sa-
yıda siyasi askeri ve emniyet mensubu
katılım gösterdi. Şehit Emniyet Müdürü
Hasan Cevher'in Fatih Camii'nde kılınan
cenaze namazının ardından Edirnekapı
Şehitliği'nde toprağa verildi. DHA

Annesine silah çekti
Sancaktepe'de sokak ortasında annesine silah doğrultup, darbeden kişiyi çevredekiler,
engelledi. Şüpheli Hüseyin B., gözaltına alınırken, dehşet anları kameralara yansıdı.

OLAY Genç Osman
Caddesi Beyti Sokakta
pazartesi günü yaşandı.

Hüseyin B. isimli kişi iddiaya göre
annesinden 10 bin liralık cep tele-
fonu almasını istedi. Olumsuz
yanıt alan kişi, annesi, Salise B.'yi
sokakta darbetmeye başladı. Hüse-
yin B., bir ara belindeki silahı anne-
sine yöneltti. Bu sırada olayı
görenler Hüseyin B.'ye müdahale
etti. Hüseyin B., kendine müdahale
eden bir kişiyi de dövmeye çalıştı.

Her zaman yapıyor

Daha sonra annesini de yanına
alan Hüseyin B. uzaklaştı. Durum
polise bildirildi. Polis ekipleri, Hü-

seyin B.'yi gözaltına aldı. Şüpheli,
ekip otosuna götürülmeye çalışılır-
ken, çevredekilerden biri şüpheliye
sopayla vurdu. Oğlunun saldırısına
uğrayan anne Salise B. ise "Her
zaman bunu yapıyor. Evlat işte,
atsan atılmıyor" dedi. Polisin olayla
ilgili soruşturması sürüyor.

O anları anlattılar

Olaya müdahale eden çevre sakin-
leri, yaşananları anlattı. Ferhat
Yılan, "Önce 'Gel buraya' şeklinde
bağırdı ve ileriye doğru götürdü.
Yaşlı bir amca vardı, önce o uya-
rıda bulundu. O sırada aniden an-
nesine saldırdı ve vurmaya başladı.
Tabi belinde tabanca vardı. Kimse

yaklaşmıyordu. Amca sinirlendi,
'Yürü, anneye vurulur mu' dedi.
Ondan sonra gitti geldi ve amcayı
itelemeye başladı. Dövdü, yere dü-
şürdü. Sonra çekti silahı kafasına
dayadı. Ondan sonra polisin geldi-
ğini haber alınca buradan gitti. Sa-
nırım silahını sakladı" dedi. 
Ahmet Alan ise "İstediği parayı ve-
remeyince 'bulacaksın' diye döv-
müş. Belinde kuru sıkı silah var.
Millet de korkudan müdahale ede-
miyor. Tabi ben de kuru sıkı oldu-
ğunu da biliyorum. Aldım geldim,
silahı eve bıraktı. Ama tekrar geri
gelince halk saldırmış orada. Polisi
aradım geldiler, aldılar" şeklinde
konuştu.  DHA
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SU KRIZI OLABILIR!

Şehitlerin anısına 
bağış kampanyası

Muhtarlar
unutulmadı

HaiN darbe girişiminin engellenmesinin ve
yazılan kahramanlık destanının beşinci yı-
lında Kızılay gönüllüleri, şehitleri yad etmek
için etkinlikler gerçekleştirecek. Kızılay kan
bağışı ekipleri şehirlerin meydanlarında ku-
racağı kan bağış alanlarında, şehitlerin anı-
sına kan bağışlarını kabul edecek. Kızılay’ın
şubeleri, üyeleri, profesyonel birimleri, gö-
nüllüleri ve Kızılay gençliğiyle milletin ya-
nında olduğunu belirten Türk Kızılay Genel
Başkanı Dr. Kerem Kınık, “15 Temmuz’da
yaşanan hain darbe girişiminin üzerinden
beş yıl geçti. Vatanı korumak için can veren
tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyo-
ruz. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.
Ülkenin geleceğine kasteden saldırıların bir
daha yaşanmaması için tüm Kızılaycılar
olarak hep nöbette olacağız” ifadesinde bu-
lundu.

Afetlere karşı eğiteceğiz

Afetlerin olumsuz etkilerini azaltmaya katkı
sağlamak için de çalışıldığını anlatan Genel
Başkan Kınık, “Milletin, beşeri veya doğal
her türlü afete dayanıklılığını arttırmak için
çalışıyoruz. Kızılay olarak, doğal afetlerde ol-
duğu gibi beşeri afetlerden de en az zararla
kurtulmanın en etkin yolunun “afet bilinci-
nin” geliştirilmesi olduğunu savunuyoruz.
Bunun için de 2030 hedeflerimiz arasında
yer alan “Toplumsal Dayanıklılık” stratejimi-
zin temelini afetlere karşı eğitim almış gençli-
ğimizle sağlamlaştıracağız. Mukavemeti
güçlü toplumların, gerek doğal gerekse beşeri
afetlerin üstesinden daha kolay geleceğine
inanıyoruz” diye konuştu.

KarTal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel
adına, Kartal’ın 20 mahalle muhtarlarını tek
tek ziyaret eden Muhtarlık İşleri Müdürü
Banu Kocadağ, kendilerine Başkan Gökhan
Yüksel’in bayram mesajını ve selamlarını
iletti. Özellikle pandemi sürecinde Kartal’a
artı değer katacak proje ve çalışmalarda
önemli bir yol kat etiklerini dile getiren Koca-
dağ, bu sürecin sorunsuz geçmesinde muh-
tarların rolünün oldukça kıymetli olduğuna
vurgu yaptı.

Çalışmalar sürüyor

Başkan Gökhan Yüksel’in katılımcı demok-
rasi anlayışı ile her ay bir araya geldikleri
Muhtarlar Toplantısı’nın ilçede yürütülecek
çalışmaların planlama sürecine olan katkısı
üzerinde duran Banu Kocadağ: “Kartal’ın
muhtarları olarak büyük bir özveri ile çalış-
malarınızı sürdürüyorsunuz. Her ay gerçek-
leştirdiğimiz toplantılar sayesinde Kartallı
komşularımızın öneri, talep, şikâyet ve bek-
lentilerini ilk elden tespit ediyor ve sizlerle
birlikte çözüm önerileri geliştiriyoruz. Kartal
Belediyesi olarak büyük bir sorumluluk bi-
linci ile çalışan siz değerli muhtarlarımıza
olan desteğimizin devam edeceğini söyleye-
rek Kartal Belediye Başkanımız Sayın Gök-
han Yüksel ve şahsım adına Kurban
Bayramı’nızı kutluyorum" dedi.

İstanbul'da barajların doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 daha fazla. Ancak uyarıda
bulunan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Meteoroloji Mühen-
disi Adil Tek, "Önümüzdeki 6 aydan sonraki periyot için su krizi olma olasılığı yüksek gözüküyor" dedi

İ stanbul'da barajlardaki su seviyesi 8
Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken
kuraklık alarmı verilmişti. Ancak bahar

ayları ve haziranın yağışlı geçmesi baraj do-
luluk oranları artırdı. İstanbul barajlarının
bugünkü doluluk oranı yüzde 71.32'ye
ulaştı Barajların doluluk oranı geçen yıl aynı
günde yüzde 61.55 olarak gerçekleşmişti.

Yağışlar azalıyor

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) barajla-
rın doluluk oranları ve yağışları değerlendi-
ren Adil Tek, "Bir kurak dönem geçirdik,
ardından yağışlı bir dönem geldi. Dünya
iklim sistemine baktığımızda aslında tek
bizim bölgemizle alakalı değil, dünyanın her
yerindeki olaylar birbirini etkiliyor. Bunlar-
dan en önemlilerinden bir tanesi de pasi-
fikte meydana gelen güney salınımı denilen
bir salınım var, 'El Nino' ve 'La Nina' denili-
yor bunlara. 'El Nino' dönemlerinde bizim
bölgelerimizi biraz daha kurak oluyor, ya-
ğışları azalıyor. 'La Nina' döneminde ise ya-
ğışlar artıyor. Aslında dönem dediğimiz
bazen birkaç ay sürebiliyor, bazen birkaç yıl
sürebiliyor. Bu dönemlerin biz şu anda 'La
Nina' dönemindeyiz. Bu dönemde de yağış-
larımız artmış vaziyette ve barajlardaki do-
luluk oranları artış durumda, genel olarak
böyle değerlendirebiliyoruz. Bunun küresel
iklim sistemiyle olan bağlantısı böyle ama
tabi dinamik olarak baktığımızda kuzeyli
akışları biraz daha fazla aldık" dedi. 

Üretimde sıkıntı oldu

"Avrupa üzerinde oturan bir yüksek basınç
var teknik olarak açıklamak gerekirse. O
yüksek basıncın taşıdığı serin havalar var,
haziran'da mevsim normallerinin altında
geçen bir sıcaklık oldu, daha yeni yeni sıcak-
lık değerleri yükselmeye başlıyor" diyen Tek,
"Kuzeyli akışlarla birlikte özellikle Marma-
ra'da, Batı Karadeniz'de ve Kuzey Ege'de
yağışlar ortalamaların üzerine çıkmış vazi-
yette. Ama yurdun orta ve doğu kesimleri
için aynı şeyleri söyleyemiyoruz. Oralarda
biraz daha mevsim normallerinin az altında
kaldı bu değerler. Hatta hububat üretimine
de yansıdı, buğdayların boyları çok fazla

yükselmedi yeterli yağışları alamadığı için.
Zirai üretim açısında biraz sıkıntılar oluştu
bu sene için. Marmara açısından yağışlar
ortalamaların üzerinde seyretti" ifadelerini
kullandı. 

Bayram sıcak geçecek

Adil Tek, önümüzdeki dönemde İstanbul'u
nasıl bir tablonun beklediği konusunda ise
şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu hafta
sıcaklıklar artıyor, bayramı oldukça sıcak
geçireceğiz. Türkiye genelinde sıcak bir

hava var. Ama bunun ardından Ağustos ve
Eylül ayları özellikle Marmara ve Batı Ka-
radeniz için mevsim normalleri altında sı-
caklık değerleri var, yağışlar ortalamalar
civarında. Bu şuna işaret ediyor, yaz döne-
minde olmamıza rağmen dolu riski, sel
riski, kısa süreli kuvvetli yağışlar riski bulu-
nuyor. Belki 10 günlük periyotta bunlar gö-
rünmüyor olabilir ama Ağustos, Eylül
ayları içerisinde görülme ihtimali yüksek.
Su tüketimi yazın doğal olarak biraz daha
artıyor. Bu oranların birkaç puan altına

düşebilir. Ama yaza bu yüksek doluluk
oranlarıyla girmiş olmak önemli özellikle
Marmara, İstanbul açısından. Önümüz-
deki Eylül ve Ekim ayları için kendi aylık
yağış normallerinde yakın planda bir su sı-
kıntısı gözükmüyor. Ama tabi ki uzun vade
de özellikle küresel iklim değişikliğinde
bahsettiğimiz şu günlerde, şu zamanlarda
birkaç ay için böyle gözükse de, önümüz-
deki yıllar için, önümüzdeki 6 aydan son-
raki periyot için su krizi olma olasılığı
yüksek gözüküyor" DHA

Gaziler için özel bir gün
15 TEmmUz hain darbe girişiminin 5. yı-
lında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği
15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Et-
kinlikleri devam ediyor. 4 gün sürecek
programın ikinci gününde şehit yakınları
ve gaziler Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş
Halk Sarayı’nda konuk edildi. Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve
İlçe Müftüsü Celal Büyük misafirleri yalnız
bırakmadı.  Çağırıcı, eşleri ve çocuklarıyla
yemeğe katılan davetlilerle yakından ilgi-
lendi. Çocuklar da Lokman amcalarının
yanına gidip keyifli sohbet ettiler. Yemeğin
sonunda şehitler için toplu dua edildi. Ye-
mekten sonra davetliler Bağcılar Mey-
dan’da şair Dursun Ali Erzincanlı’nın

konuk olduğu programa katıldı. “Türkiye
Geçilmez” temalı kısa film gösteriminin ar-
dından bir konuşma yapan Kaymakam El-
divan, “Ne olursa olsun bizim bilmemiz
gereken, anlamaz gereken şey öncelikle
kendi milli birlik ve bütünlüğümüzü kay-
betmemek. 15 Temmuz’da bunları yaşadık.
Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla Türki-
ye’nin her yerinden vatandaşlar sokaklara,
meydanlara akın etti. Dış güçlere karşı ve-
rilen savaş bitmedi bitmeyecek” dedi. Baş-
kan Çağırıcı ise şunları söyledi: "15
Temmuz gecesini unutmadık. O geceki
coşkuyla bugün olduğu gibi şehitlerimizi
unutmayacağız ve unutturmayacağız. Ge-
lecek nesillere çok daha güzel bir Türki-
ye’yi inşa etme yolunda,
Cumhurbaşkanımızın yolunda tüm hızıyla

çalışmalara devam ediliyor. Zaten sıkıntı
da burada. Tarihe baktığımızda ne zaman
Türkiye ayağa kalkmaya başlasa ne zaman
dünya mazlumlarını sahiplenmeye kalksa
birileri hemen düğmeye basıyor. İçimizde
buldukları ihanet şebekeleriyle, darbelerle
bu ülkeyi geri götürmenin gayreti içinde ol-
dular. Ama bu millet 15 Temmuz’da öyle
bir destan yazdı ki bu ülkede Kurtuluş Sa-
vaşı ruhunun kıyamete kadar yaşayacağını
göstermiş oldu."

Duygusal anlar yaşandı

Konuşmalardan sonra sahneye çıkan Erzin-
canlı, okuduğu Nat-ı Şerif’le duygusal daki-
kalar yaşattı. Erzincanlı’nın özellikle en çok
sevilen “Bedir” ve “Otuz Kuş” şiirleri alanı
dolduran vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

22. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür
ve Sanat Festivali, Covid -19 salgınının devam

etmesi nedeniyle yabancı ülkelerden kısıtlı sayıda
kültür ve sanat elçisinin katılımıyla gerçekleşecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bir-
lik Günü’nde tüm Türkiye’de kan
bağışı organizasyonu düzenleyecek
olan Kızılay, meydanlardaki kan
bağışı çalışmasıyla “milli birlik”
ruhuna dikkat çekecek

Kartal Belediyesi yaklaşan Kurban
Bayramı’nda muhtarları unutmadı
ve pandemi döneminde büyük
emek harcayarak özveri ile çalışan
muhtarların bayramını kutladı

UNESCO’ya bağlı CIOFF’un (Uluslararası
Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar
Organizasyon Konseyi) A Kategorisi’nde
yer alan Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası
festivali olma özelliğini elinde bulunduran
Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kül-
tür ve Sanat Festivali 24 – 31 Temmuz ta-
rihleri arasında gerçekleşecek. 7 kez
“Dünyanın en iyi kültür ve sanat festivali”
seçilen Uluslararası İstanbul Büyükçek-
mece Kültür ve Sanat Festivalinin omurga-

sını oluşturan “Uluslararası Altınköprü
Halk Dansları Yarışması” gibi önemli orga-
nizasyonlar bu yıl dijital ortamda online
olarak gerçekleşecek. 65 ülkeden 367 sanat-
çının katılımı ile gerçekleşecek festivalde 5
sergi ve 2 konser programının yanı sıra
Uluslararası Heykel Sempozyumu, uluslar-
arası El Sanatları Çalıştayı – Atölye Bay-
ramı, Uluslararası Altınköprü Çağdaş
Dans Yarışması, Uluslararası Altınköprü
Halk Dansları Yarışması ve Uluslararası

Kukla Gösterileri yer alacak.

Gösteriler nefes kesecek

Festival kapsamında bu yıl gerçekleşecek
konserlerde ise Fatih Erkoç ve İskender
Paydaş ve Senfoni Orkestrası sahne alacak.
Uluslararası pek çok önemli etkinliğe ev sa-
hipliği yapacak olan 22. Uluslararası İstan-
bul Büyükçekmece Kültür ve Sanat
Festivali görsel etkinlikleriyle de fark yarata-
cak. 28 Temmuz Çarşamba günü Sinanoba

sahilinde gerçekleştirilecek olan denizde
kortej, su ve dans gösterisinin festivale
damgasını vurması bekleniyor. Ayrıca Ulus-
lararası Güler Ertan Fotoğraf Yarışması
Sergisi, Kasmeh Art Group Sergisi İran
Tahran Üniversitesi Saman Rashidi Sergisi,
Mehmet Tarakçı ve Mehmet Çetinkaya
“Velvet Art” sergisi, Muhsin Divan “Zaman
Zaman” saat kolleksiyonu sergisi gibi
önemli sergiler festival boyunca sanatsever-
leri ağırlayacak.

FESTİVAL KAPILARINI AÇIYOR

BARAJLAR GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 10 DAHA FAZLA DOLU ANCAK UZMANLAR UYARIYOR

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, 15 Temmuz’un yıldönümü sebebiyle düzenlenen etkinlik-
ler kapsamında şehit yakınları ve gazilerle dolu bir gün geçirdi. Misafirlerini onur yemeğinde ağırlayan
Çağırıcı daha sonra birlikte şair Dursun Ali Erzincanlı’nın programında şiir ve naat dinledi

İSTANBUL BARAJLARININ DOLULUK ORANI
İstanbul barajlarının doluluk oranları ise bugünkü güncellemeyle Terkos yüzde
76.6, Sazlıdere yüzde 39.51, Pabuçdere yüzde 31.33, Önerli yüzde 96.29, Kazan-
dere yüzden 44.14, Istırancalar yüzde 27.5, Elmalı yüzden 88.62, Darlık yüzde
76.61, Büyükçekmece yüzde 66.66 ve Alibeyköy Barajı yüzde 45.89 oldu.
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G üngören'de Tozkoparan
ve Mehmet Nesih
Özmen Mahallesi'nin

10.4 hektarlık kısmı 20 Nisan
2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı
kararnamesi ile riskli alan ilan
edildi. Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı, 30 Eylül 2020 tarihli riskli
alana ilişkin imar planlarına onay
verdi. Geçtiğimiz aralık ayından
itibaren de evlere yıkım ve tahliye
tebligatları gönderilmeye baş-
landı. Bu sırada kriz çıktı.
Evlerini kaybetmek istemeyen va-
tandaşlar yıkım kararına tepki
gösterip eylemler yaptı. Evleri bo-
şaltmayan vatandaşların elektriği
ve suyu kesilerek bir kez daha
mağdur edildi. Mahalle sakinleri
‘riskli alan’ kararının ve imar

planlarının iptali için hukuki mü-
cadele başlattı. Mahalle sakinleri
hukuki mücadeleyi kazanınca
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, böl-
gede devam eden kentsel dönü-
şüm projesinin diğer etapları için
devreye girdi ve yeni düzenleme-
ler yaptı.

Durdurma kararı çıktı

Bakanlık, bölgenin 3.03 hektarlık
bölümünü 12 Temmuz 2021 ta-
rihli kararı ile ‘rezerv yapı alanı’
yani yeni konut alanı ilan etti.
Sözcü'nün haberine göre bu karar
doğrultusunda hazırlanan planlar
13 Temmuz günü askıya çıkarıldı.
Plan açıklama raporunda İstan-
bul 3. İdare Mahkemesi'nin riskli
alan kararı doğrultusunda hazır-

lanan 30 Eylül 2020 tarihli imar
planlarının yürütmesini durdur-
duğu, karar doğrultusunda gerekli
düzenlemeler yapılarak hazırla-
nan yeni imar planları onay aşa-
masındayken de Danıştay 6.
Dairesi'nin riskli alan kararının
yürütmesini durdurduğu belirtildi.

Planlar hazırlandı

Bunun üzerine de yapımı tamam-
lanarak hak sahiplerine teslim
edilme aşamasına gelen 1. etap-
taki kentsel dönüşüm çalışmaları-
nın, tahliye-yıkım-proje
çalışmaları tamamlanarak düzen-
lenen yapı ruhsatlarına istinaden
ihale ve yapım aşamasına gelen
2. etaptaki kentsel dönüşüm çalış-
malarının önünün açılması ve

kira yardımları konusunda vatan-
daşların mağdur olmaması için
rezerv yapı alanı kararı alındığı ve
yeni plan hazırlandığı ifade edildi.

Yol iptal edildi

Yeni imar planlarında 944 ada
498 parselde yapımı tamam-
lanma aşamasına gelen 1. etap
ile 1102B bloklarının bulun-
duğu alandaki eski yapıların yı-
kılması sonucu oluşan ve
yapımı başlamak üzere olan
2.etap ‘konut’ alanı olarak ta-
nımlandı. Eski Bayındır Blokla-
rının bulunduğu bölge ise
ilköğretim alanı olarak plan-
landı. Mahkeme kararı doğrul-
tusunda konut alanında emsale
esas inşaat alanının yüzde 5'inin

ticari amaçla kullanılabileceğine
ilişkin not iptal edildi. Onun ye-
rine, riskli alanın geneline yöne-
lik Emlak Konut GYO
tarafından hazırlanan projede
bölge nüfusunun ihtiyacı olan
günübirlik kullanımların karşı-
lanabilmesi için zemin veya
açığa çıkan bodrum kat seviye-
sinde kuaför, terzi gibi dükkan-
lar yer alabileceğini ilişkin
düzenleme yapıldı. Özel mülki-
yetteki bazı binalar yıkılıp ka-
mulaştırılarak yapılacak 20
metre en kesitli yol da yüksek
kamulaştırma maliyeti nede-
niyle iptal edildi. Konut ala-
nında emsal 2 ve 1.70 oldu.
Yükseklik de 9 kat ve 7 kat ola-
rak belirlendi.

İstanbul’da kentsel dönüşüm krizi 
yaşanan Güngören Tozkoparan 
Mahallesi’nde Danıştay tarafından 
“riskli alan” kararı iptal edilince Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı devreye girdi. Bakanlık,
alanda yapımı tamamlanarak teslim
aşamasına gelen ve yıkımı tamamlanarak
ihaleye çıkmak üzere olan diğer etaplar-
daki kentsel dönüşüm çalışmalarının önünü
açmak için 3.03 hektarlık alanı 'rezerv
(yeni) yapı alanı' ilan etti.

BAKANLIK 
DEVREDE!

İşgal kaldırıldı
Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Çakmak Mahallesi'nde yer alan ve 15 dönüm
alan üzerindeki futbol sahasını kapalı yüzme havuzu inşaatı için yıktı. Gelen tepkiler 
üzerine açıklama yapan Yıldırım, yıllardan beri kamu arazisini işgal eden işletmeye 
gerekli tebligatın yapıldığını, sonuç alınmaayınca da yıkıldığını açıkladı

Ümraniye Belediye Baş-
kanı İsmet Yıldırım, Çak-
mak Mahallesi

Tavukçuyoulu Caddesi'nde yer alan
kamu arazisini işgal eden işletmeyi
yıktı. Çakmak Spor Kulübü yetkilileri-
nin tepki göstermesi üzerine bir açık-
lama yapan Yıldırım, "Çakmaklı
Mahallesi'nde hazine arazisini hiçbir
anlaşmaya bağlı olmaksızın senelerce
işleten özel işletmeye yönelik gerçek-
leştirilen yıkım, hukuki kararlar sonun-

cunda tamamlanmıştır. Yılarca kamu
arazisinmi işgal eden işletme yönetici-
lerine gerekli tebligatlar iletilmiş, süreç
yasal kurallar gereği işletilmiştir" açık-
lamasını yaptı. 

Dikkate almayın

Başkan Yıldırım, "Yılıma başlanılan
alanda Gençlik ve Spor Bakanlı-
ğı'mızla iş birliği içinde uluslararası or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapacak
tam olimpik yüzme havuzu inşa edile-

ceğini ve bulunan bölgede çocukları-
mızın mağduriyet yaşamamaları adına
Ümraniye Trabzon Millet Bahçesi'nde
de donanımlı bir spor tesisinin yapıla-
cağının müjdesini paylaşıyorum" dedi.
Hukuki sürecin dışında iftira dolu id-
dialarla zihinleri bulandıran açıklama-
ları yapanların dikkate alınmamasını
isteyen Yıldırım, "Alınan kararların ve
projelerin Çakmaklı Mahallesi sakinle-
rine hayırlı olmasını diliyorum" temen-
nisinde bulundu. 

Gram taviz 
verilmeyecek
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 
nedeniyle bir mesaj yayımlayan Başkan Volkan
Yılmaz, “Bu topraklar üzerinde çirkin emelleri
olan herkes bilmelidir ki; Türk milleti asla teslim
olmayacak, asla yıkılmayacak ve egemenlik
anlayışından bir gram taviz vermeyecektir" dedi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle
bir mesaj yayımladı. Başkan Yılmaz, "Devleti-

mizin değişik kademelerine ve TSK içerisine sinsi emel-
lerle sızan FETÖ’cü hainler tarafından gerçekleştirilen
darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. İrademizi esaret al-
tına almaya çalışan hain iş birlikçiler 15 Temmuz gecesi
tankları milletin üzerine sürmüş, Türkiye Büyük Millet
Meclisini bombalamış, namlularını masum sivil vatandaş-
ların üzerine doğrultmuştur. Menfur saldırının hemen aka-
binde ise eşine az rastlanır bir devlet-millet dayanışması
yaşanmıştır. Tarih tekerrür etmiş; mazisi destanlarla dolu
faziletli milletimiz şanına yakışır bir mücadele örneği gös-
tererek bu işgal teşebbüsüne boyun eğmemiş, gözünü
yummamış ve düşmanın hevesini kursağında bırakmıştır.
Tanklara, toplara bedenlerini siper eden, çıplak elleriyle
işgale geçit vermeyen, iman dolu kalpleriyle o karanlık ge-
ceyi aydınlatan kahramanlarımız, milletimizin geleceğinin
karartılmasına müsaade etmemiştir. Aynı şekilde Silivrili
hemşerilerimiz de birliğimize kasteden hainlere karşı mu-
kavemet göstererek sokaklara dökülmüş, demokrasiye
sonuna kadar sahip çıkacaklarını net bir şekilde göster-
miştir" dedi. 

Nöbetimiz devam edecek

Meajında, "Bu topraklar üzerinde çirkin emelleri olan her-
kes bilmelidir ki; Türk milleti asla teslim olmayacak, asla
yıkılmayacak ve egemenlik anlayışından bir gram taviz
vermeyecektir. Buna yeltenenler binlerce yıldır olduğu gibi
Türk milletinin gücü karşısında çaresiz kalacak, Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi geldikleri gibi gidecekler-
dir" ifadelerine yer veren Yılmaz, "Bizler, ‘Milleti yöneteni
millet belirler’ düşüncesinden hareketle; demokrasi nöbe-
timize, vatanımızı korumaya, egemenliğimize vurulmaya
çalışılan zincirleri bir bir kırmaya, cesaret ve kararlılıkla
devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 5. yıl dönümünde; ca-
nını bu vatan uğruna gözünü kırpmadan feda eden tüm
şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükran-
larımı sunuyorum" diye konuştu. 

İstanbul Gazeteciler Derneği
(İGD) Yönetim Kurulu, 15
Temmuz Demokrasi ve Birlik

Günü'nü nedeniyle bir açıklama yaptı.
İGD Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıkla-
mada, "Türkiye 15 Temmuz 2016 tari-
hinde parlamenter demokrasiye yönelik
darbe girişimiyle karanlık bir geceyi ya-
şamıştır. Yüce Türk Milleti, bu karanlık
gecede, kahramanlığıyla tüm
dünyaya demokrasi dersi
vermiş ve ülkemizi
uçurumun kenarın-
dan almıştır. Ülke-
mizdeki tüm basın
yayın organları,
uğradıkları bas-
kınlara rağmen,
darbe girişiminin
karşısında durmuş,
yayınlarıyla iktidarın,
muhalefetin, halkın sesi

olmayı başarmıştır. İstanbul Gazeteciler
Derneği Yönetim Kurulu olarak, bu hain
girişime sebep olanları, bu hainliğe göz
yumanları, destek verenleri, aktif olarak
görev alanları, kurşun sıkanları, bomba
atanları, kan kusanları, ekmeğini yiyip
suyunu içtikleri ülkelerine ihanet eden-
leri lanetliyoruz. Kahraman 15 Temmuz
şehitlerimizi rahmet ve minnetle anar-

ken, kahraman gazilerimize ve
o gece hainleri kısa sürede

etkisiz hale getiren gü-
venlik güçlerimize
sonsuz teşekkürleri-
mizi sunuyoruz. Bu
hain girişime karşı
onurlu bir direnç or-
taya koyan Türk ba-
sınını ve yürekli

meslektaşlarımızı da
gönülden kutluyoruz.

Demokrasiye müdahale

kabul edilemez. Bizler başta barış, de-
mokrasi ve insan hakları olmak üzere,
insanlığın evrensel değerlerini, çok ses-
liliği ve farklılıklara saygıyı savunuyoruz.
Türkiye'nin bir daha böyle karanlık gün-
ler yaşamamasını dileyerek, basın ve
düşünceyi ifade özgürlüğünün gerçek-
leştiği bir Türkiye umudu ile; 15 Temmuz
Demokrasi ve Birlik Günü’nünü kutluyo-
ruz" ifadelerine yer verildi. 

Demokrasi dersi verdik



B akan Muş, Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclis-
leri İstişare Toplantısı'na katıldı.  Muş,

2020 yılında küresel ekonomide yüzde 3,3'lük
tarihsel aralma yaşanırken, dünya mal ticare-
tinde ise küçülmenin yüzde 5,3 olduğunu be-
lirtti. Bakan Muş, aşılamanın hızlanması ve
2021 yılına ilişkin öncü göstergeler ile küresel
ekonomide toparlanmanın devam ettiğini belir-
terek, "Ülkemiz 2020 yılında pandemiye rağ-
men yüzde 1,8’lik oranında bir büyüme
gerçekleştirmiştir. Dünyada Çin'den sonra bü-
yüyen sadece ülkemizdir. 2021 yılı ilk çeyre-
ğinde net ihracat ve yatırımların katkısıyla
yüzde 7 oranında büyüyerek G-20 içinde
Çin'den sonra en hızlı büyüme performansını
sergiledik. İhracatımız son 12 aylık döneminde
200 milyar dolar seviyesine ulaşarak cumhuri-
yet tarihinin rekorunu kırmış durumda. Uzun
yıllardır ülkemizin büyüme ile birlikte önemli

gündem maddelerinden biri de cari açık mese-
lesidir. Cari açığımız da büyük oranda enerji it-
halatımızla alakalıdır. Karadeniz’de çok önemli
keşifler yapıldı. Önümüzdeki dönemde başka
müjdelerin de geleceğini öngörüyoruz. Bura-
daki kaynakların ekonomimize kazandırılma-
sıyla katma değerli ihracat ve yatırımların
desteklediği büyümemizle birlikte düşünüldü-
ğünde cari açığın orta vadede ülkemizin gün-
deminden düşeceğine inanıyoruz. İnşallah
attığımız adımlarla göreceksiniz ki gelecek ne-
sillerin gündeminde Türkiye’nin cari açık prob-
lemi olmayacak. Biz bu cari açık sorununu
Türkiye'nin gündeminde çıkarmış olacağız"
diye konuştu. 

Kasıtlı gündemde tutuyorlar

Bakan Muş, son günlerde bazı basın yayın or-
ganlarında  'erken seçim' çağrılarının yapıldı-
ğına değinerek, "Tam ekonomide pandemi

sonrası açılma süreci başlamışken, Türkiye ih-
racatta rekorlar kırarken, sanayide çarklar hızlı
dönmeye ve üretim artmaya başlamışken bazı
çevreler tarafından erken seçim söylemi dillen-
dirilmeye başlanmaktadır. Bu söylemin eko-
nomi ve piyasaları olumsuz etkilemek için
kasıtlı olarak gündemde tutulduğunu gayet iyi
biliyoruz. Türkiye'de erken seçimi gerektirecek
ne ekonomik ne de siyasi bir koşul mevcuttur.
Türkiye'nin erken seçim tartışmaları ile kaybe-
decek bir dakikası bile yoktur. Bugüne kadar
büyük işlere imza atan hükumetimiz 2023’e
kadar daha birçok dev projeyi hayata geçirecek,
siz iş dünyasının da katkıları ile Türkiye ekono-
misini daha da büyütecektir. Birileri Türkiye'yi
90'ların kısır tartışmalarına çekmeye çalışabilir,
gazete manşetleri ile erken seçim tartışmaları
açabilir fakat biz bu tartışmalarla Türkiye'ye
vakit kaybettirmeyeceğiz. Türkiye'yi bu anlam-
sız gündemlerle meşgul etmeyeceğiz" dedi. 
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Tarihe not düşülecek
5 Temmuz’un 5’inci yılında ihracat rakamlarına ilişkin bilgi veren TİM
Başkanı İsmail Gülle, “Bu yıl ihracatımızı inşallah 200 milyar dolar 
seviyesini aşacağız. 2020 ve 2021 yılları tarihe not düşülecek. Türkiye’nin
ekonomi ve ihracat tarihi için son derece önemli bir yıllar olacak” dedi.

İhracatını en çok artıran
sektörlerin başında mücevher,
makine, zeytin, zeytinyağı ve

çimentonun geldiğini söyleyen Gülle,
“Son 5 yılda Rusya, Ukrayna, Azerbaycan
ve ABD’de ihracatımızı en çok artırdığı-
mız ülkelerde ilk sırada yer alıyor” diye ko-
nuştu. 15 Temmuz’un 5’inci yılında
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Baş-
kanı İsmail Gülle, ihracatın geldiği noktayı
değerlendirerek, 5 yıl içinde öne çıkan sek-
törleri ve en çok ihracat yapılan ülkeleri
açıkladı.

Pandemiden az etkilendik 

Türkiye’de ihracatın artması için önemli
mücadeleler verildiğini, sahiplenildiğini
söyleyen Gülle, “15 Temmuz Türkiye için
bir daha yaşanmaması gereken bir gündü.
Türk halkı günün sonunda iradesinin de-
mokrasiden yana olduğunu gösterdi. İhra-
cat ailesi olarak bizler endişe dolu bir gece
yaşadık ama sabahında herkes işinin ba-
şındaydı. Üretim kesintisiz devam etti. Bu
anlayış çok önemli, 2016 yılında yıllık ihra-
catımız 149 milyar dolar seviyesindeydi.
Yıllık ihracatımızı 2019’da 181 milyar do-
lara getirdik. Hedefimiz 200 milyar doları
geçmekti. Pandemi başladı, ihracatımız
169 milyar dolara geriledi ki bu topar-
lanma ve az etkilenme açısından önem-
liydi” değerlendirmesinde bulundu.

Hedef 200 milyar dolar

Hem ilk 6 ayda hem de 2020’nin ikinci
yarısında görülen tabloya göre yıl so-
nunda ihracatın 200 milyar ve üze-
rinde gerçekleşeceğini
öngördüğünü belirten Gülle,
“2020 ve 2021 yılları tarihe not
düşülecek. Türkiye’nin ekonomi
ve ihracat tarihi için son de-
rece önemli bir yıllar olacak.
Yurt dışında artan talebin
devam edeceğini öngörü-
yoruz. İhracatın daha
fazla ithalatı karşıladığı

bir oranda daha büyük yatırım ve büyü-
meyle, hedeflenen rakamın üstüne çıkaca-
ğımızı görüyoruz. Eğer bu yıl 200 milyar
doların üstünde ihracat gerçekleştirirsek,
2023 yılı ihracat hedefindeki rakamın çok
üzerinde olacağız” ifadelerini kullandı. Ül-
kenin potansiyeline dikkat çeken Gülle,
“Bu dönemde tedarik zincirinin kopma-
ması ve dünyanın tek tedarik zincirli üre-
tim merkezinden çıkıp da çoklu tedarik
zincirine geçmesiyle Türkiye, daha büyük
potansiyele sahip olacak. İhracatta daha
büyük rakamlara doğru gideceğimizi gö-
rüyoruz” dedi.

İhracatını artıran sektörler 

Son 5 yılda, sektörel bazda ihracatını en
çok artıran sektörlere yönelik İsmail Gülle,
“Yüzde 55 artışla mücevher, yüzde 42’lik
artışla makine, zeytin-zeytinyağı ve çi-
mento, seramik ve toprak ürünleri, yüzde
41’lik artışla gemi ve yat ve yüzde 39’luk
artışla çelik sektörleri öne çıktı. Çelik sek-
törü pandemi öncesinde sorunlar yaşayan
bir sektördü. Fakat pandemi sonrasında
Türkiye şu anda mevcut kapasitesini so-
nuna kadar kullanarak üretim yapıyor.
İlave yatırımlar da oluyor, sektörün ihra-
catı haziran ayında yüzde 100 artırmış du-
rumda. Bu da bizi son derece
sevindiriyor” diye konuştu.
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BUYUMEDE 
REKOR KIRDIK

Alacaklıya mesaj sınırı 
Varlık yönetim şirketlerinin kuruluş ve faaliyetlerine ve alacaklarına ilişkin esasları belirleyen BDDK
yönetmeliği yenilendi. Buna göre, borçlunun finansal tüketici olduğu hallerde, borçluya ulaşılamadığı
durumlarda, arama sayısının günde en fazla üç, mesaj sayısının ise bir ile sınırlı tutulması zorunlu olacak

VarlıK yönetim şirketlerinin
kuruluş ve faaliyetlerine ve
varlık yönetim şirketlerince

devralınacak alacaklara ilişkin süreç ve iş-
lemlere ilişkin esasları belirleyen Bankacı-
lık Düzenleme ve Denetleme Kurulu
(BDDK) yönetmeliği yenilendi.

Sermayesi 50 milyon olmalı

Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayım-
lanan varlık yönetim şirketlerinin kuruluş
ve faaliyet esasları ile devralınacak alacak-
lara ilişkin işlemler hakkında yönetmeliğe
göre, kuruluşların anonim şirket şeklinde
kurulması, nakden ve her türlü muvazaa-
dan ari olarak ödenmiş sermayesinin 50
milyon TL’den az olmaması, hisse senetle-
rinin tamamının nama yazılı ve nakit kar-

şılığı çıkarılması, her bir şube için 1 milyon
TL tutarında ödenmiş sermayeye sahip
olması gerekiyor.

Nakde çevirebilecekler 

Varlık yönetim şirketleri; sigortacılık alanı
dışında faaliyet gösteren kaynak kuruluş-
ların ana faaliyet konularından doğan ala-
cakları ve diğer varlıkları ile sigortacılık
alanında faaliyet gösteren kaynak kuruluş-
ların yalnızca kredi sigortası hizmetinden
doğan alacaklarını devralıp devredebilecek
ve bu alacakları tahsil edebilecek. Şirketler,
varlıkları nakde çevirebilecek veya bunları
yeniden yapılandırarak devredebilecek.
Şirketler, alacağını veya diğer varlığını dev-
raldığı banka veya diğer mali kurumlar
kredi tanımına uygun bir kredi ilişkisi ku-

ramayacak. Varlık yönetim şirketlerinin,
alacaklarından dolayı edinmek zorunda
kaldıkları iştirak payları dışında iştirak edi-
nebilmesi BDDK iznine tabi olacak.

Üç arama bir mesaj  

Yönetmeliğe göre, devralınan alacağın
borçlusunun finansal tüketici olduğu hal-
lerde varlık yönetim şirketleri tarafından;
borçluya ulaşılamadığı durumlarda,
arama sayısının farklı telefon hatlarından
yapılan aramalar da dâhil günde en fazla
üç, mesaj sayısının ise bir ile sınırlı tutul-
ması zorunlu olacak. Borçluya ulaşıldığı

ve konunun aktarıldığı durumlarda ise
borçlunun kayıt altına alınmış rızası bu-
lunmadıkça bir sonraki aramaya kadar as-
gari beş iş gününün geçmesi gerekiyor.
Borçlu olduğuna dair varlık yönetim şirke-
tinin elinde somut belgeler olmadıkça bor-
cunu kabul etmeyen, herhangi bir
uzlaşmayı reddeden ve kesinlikle aranmak
istemediğini açıkça ifade eden kişiler ara-
namayacak.Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği dün itibarıyla faaliyette bulunan varlık
yönetim şirketleri durumlarını 6 ay içinde
yönetmeliğin diğer hükümlerine uygun
hale getirecekler.

Kebap yine zirvede 

Kadının çalışma hayatına ka-
tılımının artması ve hafta sonu
yemek pişirmek yerine online

yemek siparişi verme alışkanlığının giderek
arttığı Türkiye’de yeme içme tercihleri de
değişiyor. Yaşanan bu tercih değişikliği, yıl-
lık ortalama 3 milyar lira civarında gelir
elde eden online yemek servisi sektörünün,
cirosunu da yaklaşık 7 milyar TL’ye çıkar-
mış durumda. Medya Takip Merkezi
(MTM) dün 14 Temmuz Kebap Gü-
nü’nde , 2020 ve 2021’in ilk 6 aylık dönem-
lerinde yazılı basın, televizyon, internet ve
sosyal medyada en çok bahsi geçen yemek-
leri incelediği araştırmanın sonuçlarını
açıkladı. Pandemiyle restoranların paket

servisine başlamasının ardından medyada
yapılan aramalar, yemek tarifleri ve sofra
paylaşımları Türkiye’nin yemek tercihleriyle
ilgili önemli bilgiler içeriyor.  Araştırmaya
göre yazılı basın, televizyon, internet ve
sosyal medyada hamburger, pizza, pide ve
lahmacuna olan ilgi düştü. Türk mutfağı-
nın önde gelen lezzeti kebap ise, bir önceki
yılın gözdesi pizza ve hamburgeri geride bı-
rakarar 2021’de zirveye yerleşti. 

Türk mutfağının önde gelen lezzeti kebap, 2021’in ilk 6 ayında yüzde 9 talep artışıyla birlikte ‘Tercih Edilen
Yemekler’ listesinde hamburger ve pizzayı geride bıraktı. Yurt dışında sosyal medya ve basında bahsedilen
kebap, yerli ve yabancının mobil yemek uygulamalarında ve restoranda en çok sipariş ettiği yiyecek oldu

KKTC’ye 500 milyon 

dolar Kredİ
Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuri-
yeti’ne 500 milyon dolara kadar
kredi sağlayacak. Krediyle ilgili

karar bugünkü Resmi Gazete’nin mükerrer sayı-
sında yayımlandı. Milletlerarası Andlaşma başlı-

ğıyla Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep
Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti tarafından Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti’ne 500 milyon Dolar tutarına kadar kredi

sağlanmasına ilişkin olarak 24.06.2021 tarihinde imza-
lanan ekli Kredi Anlaşmasının yürürlüğe girmesine
karar verilmiştir.”

Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş,

Türkiye'nin Çin'den
sonra en hızlı  büyüyen

tek ülke olduğunu
söyledi.  Son bir senede

200 milyar dolar 
ihracat yapıldığını 

aktaran Bakan Muş
'Cumhuriyet tarihininin

rekorunu kırmıs
durumdayız” dedi

Mehmet Muş
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YALANIN CITASINI 
YUKSELTIYORLAR!

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski, yeni tüm
arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tutmak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı karşı
tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu unutmamalıyız.Yaptıklarımızı, yapacaklarımızı
anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası bitsin. CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yükseltiyor.
Bunların gerçek yüzünü milletimize göstermek boynumuzun borcudur” dedi

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
TBMM'de partisinin gurup toplantı-
sında gündeme ilişkin açıklamalar

yaptı. Erdoğan'ın gündeminde 2023 seçimleri
ve muhalefet partileri vardı. 

Taciz, tecavüz, istismar

Konuşmasında sık sık CHP'ye yüklenen Er-
doğan 'taciz,tecavüz,istismar' iddalarında bu-
lundu. Erdoğan konuşmasında şunları
aktardı: “Biz hiçbir zaman vatandaşımızın ka-
pısına seçimden seçime giden bir parti olma-
dık olmayacağız. Eski, yeni tüm
arkadaşlarımız ile sahayı güçlü bir şekilde tut-
mak zorundayız. Boş bıraktığımız her alanı
karşı tarafın yalan ile iftira ile doldurduğunu
unutmamalıyız.Yaptıklarımızı, yapacakları-
mızı anlatacağız ki, bu yalan ve iftira dalgası
bitsin. CHP yalan ve iftira çıtasını sürekli yük-
seltiyor. Bunların gerçek yüzünü milletimize
göstermek boynumuzun borcudur. Sadece
hakikati göstererek sergilenen oyunu bozaca-
ğız. CHP’nin içinde saklanamaz hale gelen,
taciz, tecavüz, istismar skandallarını saklamak
için başlattığı karalama kampanyalarını bun-
ların başlarına geçireceğiz.”

Birtek bizim derdimiz millet 

Erdoğan AK Parti'den başka ülkede milleti
düşünen başka parti olmadığını kaydetti. Si-
yasi müsilaj olduğunu ve bunun önüne geç-
mek için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan şöyle
devam etti: CHP ve şürekası kendilerince ya-
kaladıkları fırsatları değerlendirmek için yalan
çıtasını sürekli yükseltmek suretiyle milletimi-
zin zihnini bulandırmaya çalışıyor. Onların
gündemlerinin peşine takılmayacağız. Müm-
künse sıkıntısını çözerek, gönlünü alarak va-
tandaşımıza kendisine verdiğimiz değeri
gösterecek duruşu ortaya koymamızdır. AK

Parti’yi millet kurmuştur, bu partinin tek sa-
hibi millettir diyoruz. Milletin partisine yakı-
şan, milletin içinde olmaktır. Nasıl kıyılarımızı
işgal eden müsilajın üstesinden geliyorsak si-
yasi müsilajı da aynı şekilde etkisiz hale getire-
ceğiz. İnsanımız eğitimden sağlığa, ulaşımdan
enerjiye, enerjiden spora kadar her alanda yıl-
lardır özlemini çektiği eserlerle bizim dönemi-
mizde buluştu. Türkiye’nin bugünü gibi
geleceğini de inşa edecek yegane siyasi yapı
yine burasıdır. Türkiye’nin hak ve özgürlükler
alanını genişletme konusunda ihtiyaçları mı
var? Bunu yapacak olan biziz. Cumhur İtti-
fakı ve AK Parti olarak bizden başka derdi
millet olan başka bir siyasi kadro yoktur. Biz
hiçbir meseleyi, talebi görmezden gelmedik,
gelmiyoruz.”

Kendi işimize bakacağız 

CHP'yi faşizm özlemiyle yanıp tutuştuğunu
ifade eden Erdoğan partililerini de çalışmala-
rını çaldıklarını iddia ederek uyardı: Satıp da-
ğıtmakla suçlayan ve politikadan
anlamadıklarını ifade Erdoğan Tek taahhütleri
var olanı satmak, dağıtmak olan zihniyetin ül-
kenin hangi meselesine çözüm üreteceğinin
muhasebesini milletimizle birlikte yapmalıyız.
Kimi belediyelerin bakanlıklarımızın yaptıkları
çalışmaları sahiplenme çalışmalarına karşı
dikkatli olmalıyız. Her türlü hırsızlık kötüdür.
Siyasi hırsızlık, hizmet hırsızlığı daha da kötü-
dür. Karşımızda hâlâ yalan, çarpıtma dışında
politika yöntemi bilmeyen, tek parti faşizminin
özlemiyle yanıp tutuşan bir muhalefet var. Biz
kimin ne dediğine bakmayacağız. Biz kendi
işimize bakacağız. Biz derdi millet olan, derdi
insan olan, ülke olan, hizmet eseri ve yatırım
olan bir partiyiz. Böyle bir ittifakız. İnşallah
2023’te Cumhur İttifakı olarak halkımızın kar-
şısına bu anlayışla çıkacağız.”

Din kisvesiyle 
sömüremeyecekler 
15 Temmuz'un 5. yıldönümü nedeniyle FETÖ
yapılanmasına da değinen Erdoğan örgütün
dini sömürdüğünü ifade etti ve “FETÖ'yü son
mensubu etkisiz hale gelene kadar takip ede-
ceğiz. Din kisvesi altında bu milleti sömüren-
lere de prim vermeyeceğiz, bu da böyle
bilinsin. Kutsallarımıza saldıranlara prim ver-
meyeceğiz. Meclisimiz, Külliyemiz buralarda
o gece kaç evladımız şehit oldu. Tüm şehitle-
rimize Allah'tan rahmet diliyorum” dedi. 

Hedef 23 Haziran
Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılıklarının
devam ettiğini söyledi ve “Milletimiz ne diyorsa
onu hayata geçirmek için tüm imkanları kullan-
dık. Karşı çıktıkları hangi hzimet varsa hepsini
de önce ve en çok kullananlar kendileri olmuş-
tur. Buradaki mesele muhalefet etmek adına
karşı çıkmak adına engellenmek istenen proje-
ler adına samimiyetsiz yaklaşımın milletimize
en iyi şekilde aktarılmasıdır. Biz Cumhur İttifakı
olarak bu yola kararlı şekilde çıktık. Ve hedef
2023 Haziran” dedi. 

Tıpış tıpış gideceksin!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral

Akşener, partisinin TBMM’deki
grup toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a “Memleket bunlara

teslim edemeyiz” sözlerine
karşılık veren Akşener, “Tıpış

tıpış gideceksin. Bizim
Cumhurbaşkanı adayımız,

Türkiye Cumhuriyeti'nin 13'üncü
Cumhurbaşkanı olacak. Kesin

bilgi, yayalım” dedi. 

İyİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşe-
ner'in gurup toplantısı konuşmasındaki
gündeminde tütün işçileri, fındık üretimi

ve bugün 5. yıl dönümü olan 15 Temmuz Darbe giri-
şimi vardı.  Akşener, Kurban Bayramı öncesi Et ve
Süt Kurumu’na da tavisyelerde bulundu ve hem bü-
yükbaş hem küçükbaşlar için kurban bayramı döne-
mine özel karkas kesim referans fiyatı ilan edilmesi
gerektiğini söyledi. 

Suçu üstüne alan yok 

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener sözlerine 15
Temmuz Darbe Girişimi ile giriş yaptı ve 5 yıldır so-
rumluların suçlarını üstlerine almadığını, FETÖ'nün
siyasi ayağının araştırılması ile ilgili teklifleri reddetti-
kelerini ifade etti: “Yarın, 15 Temmuz hain FETÖ kal-
kışmasının 5’inci yıl dönümü. Milletimiz
meşrutiyetten bu yana tercihini demokrasiden ve milli
iradeden yana kullanmıştır. Darbecilere en ağır siyasi
bedelleri ödetmiştir. Bu millet, 15 Temmuz’da göster-
diği destansı duruşla, demokrasi yoluna nasıl baş
koyduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu vesile ile 15
Temmuz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve rahmetle
anıyorum. Bizler önce iktidarın 15 Temmuz felaketin-
den ders alacağını umduk maalesef bu
umudumuz boşa çıktı. ‘Kandırıldık’
deyip ellerini yıkayıp çekip gittiler.
Ders almadıkları gibi ‘FE-
TÖ’nün siyasi ayağını araştıra-
lım’ önerilerini reddettiler.
Aradan 5 sene geçmiş, yetki
var sorumluluk yok. Suç var
ama üstüne alan yok. Beraber
yol yürünmüş, kurumlar payla-
şılmış, günahın tövbesi dışında 
siyasi bedeli yok.”

Gaflete, zihniyete bakın 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın “Memleketi bun-
lara teslim edemeyiz” çıkı-
şını “şaşırtıcı” olarak
değerlendiren Akşener ko-
nuşmasına şöyle devam
etti. “Bu devleti teslim aldı-
ğını sanıyor biliyor musu-
nuz? Seçim kaybedince
de teslim edeceğini dü-
şünüyor. Şu gaflete, zih-
niyete bakar mısınız?

İktidar olmak milletin verdiği bir yetkidir. O nedenle
iktidar teslim edilmez, devredilir. Millet işareti verdi-
ğinde bu iş biter. Hiçbir güç o yüce kararın üzerinde
değildir. Millet iradesi ile probleminiz varsa, aklınız-
dan başka şeyler geçiyorsa benden sana tavsiye çok
uzaklara gitme, yakın tarihimize bak. Millet irademi-
zin nasıl bir sel olduğunu açıkça görürsün. Sayın Er-
doğan, günü geldiğinde Türkiye’yi kimin
yöneteceğine sen değil milletimiz karar verecek.”

Kürsüden üfürmekle olmaz

İyi Pari Lideri Akşener'in en keskin eleştirileri fındık
üretimi üzerinden oldu. Rize'li olan Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a “Rizelilik kürsüden üfürmekle olmaz” diye
seslenen Akşener fındık üreticilerinin sorunlarına da
değindi: “Taban fiyatı açıklamakta gecikilirse, üretici-
nin kaybı büyük olur. Ziraat Odalarımızın yaptığı he-
saplamalara göre, 2021 yılı için, fındığın kilo başına
maliyeti, 22 lira 85 kuruş. Senin ekibin yan gelip yat-
tığı için, mecburen benim uzman arkadaşlarım
oturdu çalıştı. Artan maliyetleri, dolar kurunu, refah
payını, enflasyonu, ve de en önemlisi, bu yıl dünya-
daki rekolte düşüşünü göz önüne aldığımızda, bu yıl
için, kilo başına 35 lira uygun olacaktır. 35 liralık fiyat,
hem hareketlenecek piyasaların hem emeğin hem de

bu alanda dünya devi olmanın hakkıdır. Sayın Er-
doğan; Rizelilik, kürsülerden üfürmekle olmaz.

Rizelilik, Karadenizli fındık üreticisini, yabancı
şirketlere ezdirmeyerek olur.” 

Tıpış tıpış gideceksin

“Ben milletimin ayağına gidiyorum onların
dertlerini dinliyorum” diyen İYİ Parti Lideri

Meral Akşener, “Müteahhitlerin uçar-
ken, borç içinde yüzen insanımız ne
yapsın? Danışmanların beş maaş,
11 maaş alırken 1100 lirayla ev ge-

çindiren emeklimiz ne yap-
sın? Ya çıkacaksın

milletimize olanı bi-
teni anlatacaksın ya
da tutmadığın söz-
lerin, uçuruma sü-
rüklediğin
ekonominin hesa-
bını vereceksin. Ya
anlatacaksın ya da
tıpış tıpış gidecek-
sin” ifadelerini
kullandı. 

Türkiye’ye moral olacağız
Ayyildiz Hareketi Lideri Ümit Özdağ yeni kuracağı partinin kurucu
üyelerinden 7 ismi tanıttı.  İktidarı ve muhalefeti eleştiren Özdağ
yeni kuracakları partiyle “Türkiye'ye moral olacağız” dedi

İstanbul Hilton
Basın Toplantısı
düzenleyen Ayyıl-

dız Hareketi Lideri Ümit
Özdağ yeni kuracakları parti-
nin çalışmaları hakkında bilgi
verdi ve Türkiye'de en büyük
ikinci partinin kararsızlar ol-
duğunu söyledi. AK Parti'yi ül-
keyi kötü yönetmekle
suçlayan, muhalefetide yeter-
sizlikle itham eden Özdağ
“Saray rejimi ülkemizi bu
kadar ağır bir krize sürükle-
miş olmasına rağmen, rejimin
19 seneden bu yanan Türki-
ye'yi yöneten AKP hala birinci
parti. En büyük 2.parti karar-

sızlar partisi.  Bir ülke ancak
bu kadar kötü, bu kadar zarar
vererek yönetilebilir. Buna
rağmen hala AK Parti hala bi-
rinci parti ve kararsızlar kinci
parti ise Türkiye'de ciddi bir
muhalefet sorunu var demek-
tir.” yorumu yaptı. 

Atatürk'ün
çizgisindeyiz

Farklı siyaset anlayışlarının
Türkiye'ye moral olacağını be-
lirten Bozdağ şöyle devam tti:
Ayyıldız Hareketi, cepheleşen
Türk siyasetinde düşman cep-
heler dışında demokratik bir
seçenek oluşturma girişimidir.

Biz mevcut cephelerin dışında
siyaset yapıyoruz. Biz nefret
siyaseti ile, çatışan kimlikler
siyaseti ile, gerilim Biz Ata-
türk çizgisinde Türk milliyetçi-
liğini Türkiye'ye hizmet için
moral güç kaynağı olarak gö-
rüyoruz. Biz Atatürk çizgisinde
Türk milliyetçiliğini Türk halkı-
nın refah ve demokratik geli-
şimi için enerji üreten kaynak
olarak görüyoruz.  Bizim milli-
yetçiliğimiz diğer milletlerle
boks müsabakasında yenmek
değil, maraton yarışında ge-
ride bırakmayı hedefleyen
Atatürk çizgisinde Türk milli-
yetçiliğidir.” dedi.

1. Doç.Dr. Tuğrul Kıhtır
Estetik Cerrah Türk tarihçisi
ABD Estetik Cerrahi Derneği
eski yöneticisi
2. Doç. Dr. Esra Özsüer

Yunanistan tarih, kültür ve 
siyaseti konusunda 
Türkiye'nin önde gelen 
uzmanlarından
3.Avukat Sevdagül Tuncer

4.Avukat Ayla Ülük
5.Avukat Burak Mengü
6.Salim Kabasakal
7.İlkim Yüksel 
Akademisyen

Ayyıldız Hareketi'nin 7 kurucu üyesi ise şu isimler oldu:

Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip 
Erdoğan 
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B ütün sorunların anası bir sorun: Kürt Sorunu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Diyarbakır’a git-
mesi ile birlikte uzun süredir yokmuş gibi dav-

ranılan “çözüm süreci” yeniden tartışılmaya başlandı.
Bilinmeli ki eğer bu güvenlikçi anlayışla gidilirse daha
çok tartışılacaktır bu konu...

Niye böyle diyoruz? Nedeni belli; bir bellek hatırlat-
ması bize sorunun cevabını net biçimde verecektir: Bu-
güne kadar;. 60’in üzerinde hükümet,.12
cumhurbaşkanı,. 28 başbakan (ki artık bu sistem de o
da yok) değişti.. Bu konuda 70’in üstünde resmi rapor
hazırlandı,. 28 TBMM Komisyonu kuruldu.. 4000 bin
civarında köy ve mezra boşaltıldı.. Devletin resmi ra-
porlarına göre 17 bin faili meçhul yaşandı.. 3,5 milyon
insan yer değiştirdi, göçe zorlandı.. 1000’lerce operas-
yon yapıldı. On binlerce insan öldü...

. Trilyonlarca lira harcandı.

. Birileri zenginleşti, Türkiye ise yoksullaştı.

. Ama sorun çözülmedi, çözülemedi. 
Birincisi samimiyet yoktu, ikincisi her seferinde nihai

çözümün askeri olduğu düşünüldü. Çözüldü mü? Hayır.

Bu sorun askeri yöntemlerle çözülemez
Onca zamana, can ve mal kaybına rağmen sorun çö-

zülemedi. Bu anlayışla, baskıyla, sindirmeyle, öldür-
meyle çözülemez de. Eğer bu anlayışla çözülebilseydi
şimdiye kadar çözülürdü. Demek ki bu yol yol değil. Ak-
sine bu tutum gelecekte olası bir çözümü daha da ağır-
laştırıyor hatta gittikçe rehin alıyor, başka boyutlara
itiyor.

Einstein, “delilik, aynı şeyi tekrara tekrar yapıp
farklı sonuçlar beklemektir” diyor. O halde bu sorunu
birden fazla kez aynı mantıkla çözemeyenlerin bunu
tekrar tekrar denemesinin manası ne? Birilerine siyasi
rant ve ikbal sağlamak mı? O değilse başka neye ya-
radı?

Oysa Kürt sorunun çözülmesi bir ülke meselesi; biri-
lerinin milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı
seçilmesinden daha önemli ve çok daha kıymetli. Sorun
çözüldüğünde birileri değil ülke refaha kavuşacak. De-
mokratik haklar ihya olduğunda kimsenin haklarında
bir eksilme olmayacak bilakis yaşam standartları daha
da yükselecektir.

Peki o halde bu sorun nasıl ele alınabilir, neyle ve
nasıl çözülebilir? 

İki tür adım şart
Sorunun çözümü iki tür adım atmayı gerektirir. Bun-

lardan ilki psikolojik, ikincisi somut adımlardır. 
Psikolojik adımlar, öncelikle;
. İyi niyet göstermeyi,
. Samimiyetle davranmayı,
. Barış dilini kullanmayı,
. Empati yapmayı ve
. Bölünme paranoyasından arınmayı ve kurtulmayı

gerektirir.
Bu dört adım çözümün psikolojik alt yapısını hazırla-

yacak olan zihni değişime tekabül eder. Ancak, bu “zih-
niyet değişikliği” gerçekleştikten sonra somut adımlar
atılabilir. Somut adımlar son tahlilde dil ve idare siya-
setiyle ilgilidir.

Psikolojik alt yapı hazırlandıktan sonra atılacak
somut adımlar ise bellidir. Amerika’yı yeniden keşfet-
meye gerek yok, kırk yıldır tartışılıyor, herkes bunların
ne olduğunu aşağı yukarı biliyor. Kısaca somut adımları
özetlersek; 

. Anadilde eğitimin önündeki engellerin kaldırılması,

. Kültürel haklarım ihyası,

. Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve

.Şok ekonomik tedbirlerin uygulanmasıdır.
Bütün bunların gerçekleşmesi için de olmazsa olmaz

“toplumsal barışın” sağlanmasıdır. Bunu sağlamak ise
siyaset kurumunun görevidir.

Barışı sağlamak ülkeyi yönetenlerin en temel görevidir
Çünkü siyasetin tartışmasız üç işlevi ya da görevi

vardır. Bunlar;
1-Üretimi artırmak, 
2-Üretilenin hakça bölüşümünü sağlamak,
3-Bunların barış ve huzur ortamında gerçekleşmesini

sağlamaktır.
Barış ve huzur olmadan refah olmaz, olsa da bir işe

yaramaz. Çünkü ekonomik istikrarın alt yapısı siyasi is-
tikrara dayanır. Siyasi istikrarın de üzerine oturduğu
saç ayağı demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hak-
larına saygıdır ve bunun adı toplumsal barıştır.

Düşünün, zengin bir ülkede yaşıyor olsanız bile her
gün cenazeler gelse, yani evin içinde kavga gürültü olsa

orada huzur olur mu? Olmaz. Olmuyor nitekim. 
Hepimiz yorulduk bu beceriksiz siyasetten. Sorunu

çözmesi gerekirken, kendisi çözülmesi gereken bir
sorun haline gelen bu güvenlikçi, statükocu politikalar-
dan. Her gün cenaze görmekten, ölüm rakamları dinle-
mekten, insanı sayılara indirgeyen mantıktan, ölü
sayıcılıktan.

Ölüm bile yoruldu bu işten
Evet, artık yeter, ölüm bile yoruldu bu işten; şimdi en

güzel şiir barıştır ve bu yüzden aslolan barışı gerçekleş-
tirmektir.  Hala ölü sayıcılıktan sonuç bekleniyor ve bu-
radan bir siyasi zafer çıkarılmak isteniyor. Bu tarih
bilmezlik daha doğrusu tarih bilincinde yoksunluk, ta-
rihten ders çıkarmamak nereye kadar.

Eğer ölümler çözseydi tarihsel sürece baktığımızda
onlarca ölüm, katliam yaşandı. Şimdiye kadar çözü-
lürdü, geriye bir şey kalmazdı. Ama çözmedi, ölmek, öl-
dürmek çözemez de.. Aksine düşmanlığı besler, kopuşu
hızlandırır. 

Çağımızda önemli olan hamasi nutuklarla insanları
ölüme göndermek değil yaşatmaktır. Sormak lazım; her
seferinde “İnsanı yaşat ki devlet yaşasın” diyen siyasi-
ler  neden bu sözün gereğini yerine getirmiyorlar?

Barış iyidir, hem de en iyisi. Savaş, çatışma ise her
bakımdan kötüdür. İyi savaş olmadığı gibi kötü barış da
yoktur. Savaş, çatışama açlık yokluk, yoksulluk demek-
tir. Ölüm demektir. Göze göz demektir. Göze göz ise
dünyayı kör eder. 

O yüzden; şiddet ve çatışma mantığı terkedilmeli. Di-
yalog ve müzakere ile sorunlar ele alınıp çözüme kavuş-
turulmalıdır, diyoruz. 

Diyalog ve müzakere şart
Bazı siyasi partiler diğerini adeta şeytanlaştırıp düş-

manlaştırıyor. Ben onunla diyaloga girmem diyor. Bu
tavır yanlıştır, hatalıdır. Bakın dünyaya müzakere ve di-
yalog, karşıtlar hatta düşmanlar tarafından yapılıyor.
Dostlar neden müzakere masasına otursun ki? Onların
arasında zaten diyalog ve dostluk var. Bu iş olmayanlar
arasında gerçekleştirilir ki düze çıkılsın. O yüzden bu
sığ mantıktan tarafların kurtulması lazım. Gerekirse
sorunun çözümü için fedakârlık yapması lazım. 

Bu sorunun şiddetle silahla çözülemeyeceğini 2013
de Diyarbakır’da HDP temsilcileri Öcalan’ın mektu-
bunu okuyarak dile getirmedi mi? O zaman onlar da
gereğini yapmalıdır. İktidarın da HDP’yi meşru siyaset
kulvarının dışına sürmesi yanlıştır. Bugün bölgeden en
yüksek oyu alan bir partiyi kapatırsanız o taktirde ki-
minle diyalog kuracaksınız? 

HDP’nin de ben falanla, filanla görüşmem savları
yanlıştır. Sorun çözülecekse şeytanla bile masaya otur-
malıdır. Bu öyle duygulara ya da bir takım sivri çıkış-
lara kurban edilecek bir mesele değil. 

Kürtlerin sorunu varsa bu sorunu çözmek için her-
kesle masaya oturmalı ve çözüm için ne gerekiyorsa
yapmalılar. Zaten diyalog karşılıkla fedakârlık ve taviz-
lerle orta bir noktada anlaşmak ve uzlaşmak demektir.
Yoksa bu ortam ne zamana kadar böyle sürecek? 

Taraflar bunu bilince çıkarmalı ve yaşama geçirmelidir.

Çözümün anahtarı eşitliğin sağlanmasındadır
Bu sağlanırsa geriye özgürlüklerin ihyası, eşitliğin

sağlanması kalıyor. O noktada eşitlik ile özgürlükler
meselesinin yasal ve anayasal güvenceye alınması söz
konusu... Bu sorun kanımca son tahlilde bir eşitlik me-
selesi olarak karşımıza çıkıyor.

Bu bağlamada herkes sadece askerlik yaparken,
vergi verirken değil, ana dilini kullanırken de eşit olmak
istiyor... Üstelik anadile ilişkin hak sadece siyasi değil,
aynı zamanda insani ve vicdani bir meseledir.

Unutulmamalı ki; sözde eşitlik kardeşliği sağlamaz,
ama hukuksal eşitlik kardeşliği sağlayabilir. Ne yazık ki
bugüne kadar bir çok lider buna talip olarak ortaya
çıktı ama sonunu getiremedi!

Demirel’den Erdoğan’a uzanan süreç
O halde sormak lazım: Mademki mezarlıklarda kav-

gasız, savaşsız, sınırsız, vizesiz bir ceset kardeşliği olu-
yorsa; bunu oraya gitmeden, yaşarken başarmak neden
bu kadar zor? Bu nedenle de adı ne olursa olsun, çözüm
ısrarla denenmelidir, barış savunulmalıdır. Fakat ne
hikmetse yönetenler bunu hep söylüyorlar ama işi so-
nuca götürmek için gereğini yapmıyorlar.

İşte bazı örnekler:
. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, başbakan

olarak 1992'de SHP Genel Başkanı İnönü ile Diyarba-
kır’a gidip “Kürt realitesini tanıyoruz” ifadesini kullan-
mıştı. Tanıdığı realiteye bir daha sahip çıktığına kimse
tanık olmadı.

. Başbakan Mesut Yılmaz takvimler 16 Aralık
1999'u gösterdiğinde Diyarbakır’a gelmiş, yaptığı ko-
nuşmada “Geçmişe artık sadece yanlışlarımızdan ders
almak için bakmalıyız ve aynı yanlışları tekrarlamama-
lıyız. Avrupa Birliği'ne üyeliğimize giden yolun Diyarba-
kır'dan geçtiğine inanıyorum” ifadelerini kullanmıştı.
Ancak ne o bu sözün ardından iktidar koltuğunu göre-
bildi, ne de Türkiye AB’ye üye olabildi. 

. Devlet Bahçeli, bir açıklamasında Yılmaz’ın bu sö-
züne göndermede bulunarak “Biz o Diyarbakır’dan
geçen yolu Ankara’da kesmesini biliriz!” demişti. Bah-
çeli’nin öncülü Alparslan Türkeş ise o dönemlerde çıkan
Kürt raporlarına ve Orhan Doğan’ın “Türkiye mozaiği”
benzetmesine atfen “Ne mozaiği ulan! Mermer, mer-
mer!” ifadelerini kullanmıştı. 

. Necmettin Erbakan da Kürtlerin gönlünü okşamak-
tan geri durmamış, okullarda okutulan Andımızı tepki
göstererek “Okullarda çocuklara ‘Ne mutlu Türküm di-
yene’ diye bağırtıyorlar. Bu yanlış, Türk böyle derse
Kürdün de ne mutlu Kürdüm deme hakkı doğar” cüm-
lelerini kurmuştu. 

Ölümü halen tartışılan geçmiş Cumhurbaşkanla-
rından Turgut Özal ise son röportajında “Türkiye’nin
bu meseleyi çözmesi lazım, bu mesele çözülmeden
büyük bir devlet olamayız… Onun için diyorum ki bu
mesele çözülecektir. Çözülmeye mahkûmdur… Bu
çözüm ise eski vatan millet Sakarya hikâyeleri ile
olamaz.” 

. Şimdiki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Ağustos 2005'te Diyarbakır'daki bir mitingde başba-

kan olarak yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geldiği
noktadan geri adım atılmayacağını, demokratik sü-
recin geriye doğru işlemesine izin verilmeyeceğini be-
lirterek, “Kürt sorunu benim sorunumdur. Her
sorunun çözümünün adresi biziz. Daha fazla Demok-
rasi, daha fazla hukukla çözeceğiz" demişti. 

. Erdoğan Kürt sorunu ile ilgili pozitif açıklamala-
rını ilerleyen yıllarda da sürdürdü. 2009 yılında
“Kürt sorununun çözümü için yeni bir çalışma baş-
lattık” demiş, 2010'da ise “Ben bir Başbakan olarak
Kürt sorununu savunuyorum ve savunmaya da devam
edeceğim” ifadelerini kullanmıştı. 

. 2011'den sonra ise Erdoğan ağız değiştirmeye
başladı. O yıl “Bu ülkede artık Kürt sorunu yoktur.
Kabul etmiyorum. Bu ülkede Kürt kardeşimin sorunu
var, ama Kürt sorunu artık yok” demiş aynı yılın so-
nunda ise “Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, PKK so-
runu vardır” söylemine dönmüştü. 

.2015'te ise Kürt sorunu ile ilgili kalın bir vurgu
yapıp “Kardeşim ne Kürt sorunu ya?” sözleriyle si-
yaset tarihine geçmişti. 

Darda olan here yolu dener
Ancak son tahlilde bir şey var: Biden yönetimi

Kürt sorunun demokratik yollardan çözülmesini isti-
yor. Erdoğan da iktidarını sürdürmek için Biden’le
yakınlaşmaya ihtiyaç duyuyor. Afganistan’a ABD ye-
rine asker göndermek de bu minvalde okunmalı.  

Kaldı ki pragmatik bir lider olarak Erdoğan MHP
ile birlikteliği bozup başka senaryolara da kayabilir.
Bunlardan biri de yeniden HDP ile yakınlaşmaktır. O
nedenle Katırcıoğlu’nun bu minvalde sarf ettiği söz-
lerini yabana atmamak gerekir. 

Nitekim Erdoğan’ın “çözüm sürecini biz bozma-
dık, 2005 yılında söylediklerimizin arkasındayız” çı-
kışı bu ipuçlarıyla yüklü ve bir de bu açıdan okumalı 

Özetlersek;
. Cari hükümet bu sorunu yıllarca çözüyormuş gibi

yapıp çözmedi.
. Demirel 1992’de Diyarbakır’a gidip Kürt realite-

sini tanıyoruz dedi orda kaldı.
. Mesut Yılmaz 1999’da AB’nin yolu Diyarba-

kır’dan geçer dedi bir türlü bu yoldan geçemedi. 
. Tansu Çiller Bask Modelinden bahsettikten sonra

bir daha bu sözleri ağzına almadı.. Ağar “düz ovada
siyasetten” bahsettikten sonra siyasetten silindi...

. Erdoğan Ağustos 2005 yılında Diyarbakır mey-
danında “Kürt sorunu herkes gibi benim de soru-
numdur. Bu sorunu daha fazla hukuk, daha fazla
demokrasi ile çözeceğim” dedi ama çözmediği gibi,
bir süre sonra “sorun yok” deme noktasına geldi.

Bu ne iştir bilen var mı gerçekten? “Çözüm süre-
cini HDP bozdu” sözlerine bir de bu tarihi perspek-
tifle bakın.

İktidara gelen herkes başta “çözeceğim” diye or-
taya çıkıyor ama (her ne hikmetse!) sonra birden
vazgeçiliyor, vaz geçmekle de kalınmıyor tam tersi
bir istikamete giriliyor. Sizce de bu durum dikkat çe-
kici değil mi?. (Bu olgu ayrıca üzerinde durulması
gereken bir konu)

Prof Dr. Ahmet ÖZER 
YÜZLEŞMEK...! 

ahmet.ozer@toros.edu.tr1

Gelelim muhalefete. CHP son zamanlarda kurduğu
“Doğru Masası çalışmalarıyla bölgeye bir hareketlenme
getirdi ve bu bir süredir CHP’ye olan ilgiyi daha da artırdı.
CHP iyi bir strateji izlerse bu seçimde bölgenin bazı büyük
illerinden (Diyarbakır, Van, Mardin gibi) milletvekili de çı-
kartabilir. Bu da sorunun çözümüne katkı sağlar. 

Fakat muhalefet bu konuda iki noktada biraz tutuk dav-
ranıyor: Bir Kürt sorunun çözümüne dair görüşlerini net
biçimde ortaya koymaktan çekiniyor. İki, iktidar koalisyo-
nun HDP’yi adeta kriminalize edip muhalefet birliğinin dı-
şına atma tuzağına düşüyor. 

Denebilir ki İyi parti var. İyi de zaten ittifak görüşlerini
aynileştirecek değil ki?  Tersine herkes görüşünü koruduğu
taktirde kendi cephesindeki oyları alabilecek. Yani muhale-
fet partileri birbirine benzemeyecek, herkes kendi mahalle-
sine hitap edecek, çok farklı alan ve düşüncelerde olan
oylar asgari ölçü ve ilklerde birleşilen bir program etra-
fında toplanma mahareti gösterecek ve başarılı olunacak. 

Asgari birleşilen noktalar da belli: Sistem değişsin ve
gelecek olan demokratik olsun, Kürt sorunu çözülsün.
Bunun için hiçbir partinin kendi görüşlerinden hatta birbi-
rilerine bakışlarından feragat etmesi gerekmez. 

Başarı için bu şart, aksi taktirde sonuç almak zorlaşır,
hatta bundan da öte mümkün olmaktan çıkar. Oysa siyaset
ihtimal dahilinde olanı mümkün kılma sanatıdır. Muhale-
fetin başarılı olması için bu hüneri göstermesi gerekir. 

Türkiye geldiği noktada bir yol ayırımında;
ya bu sorunu çözerek demokratik dünyadaki
saygın yerini alacak ya da onu siyaset malze-
mesi olarak ha bire kullanıp sonunda gelişme-
miş üçüncü dünya devletlerinin yanına
savrulmaktan kendini kurtaramayacak. 

Şimdi muhalefet çözüm vaatlerini cesurca
dillendirmeli.  Fakat özellikle CHP şu eleştiriyi
de dikkate almalı: “Yerelde CHP’yi büyük kent-
lerde iktidara taşıyan ve gelecek seçimde de se-
çimin anahtar partisi olan HDP ile yan yana
durmaktan bile korkan bir muhalefet Kürt so-
rununu çözebilir mi?” Bu sorular soruluyor.
“Giden gitsin ama gelen de bizi kör bıçakla
beklemesin” mealinde bir söz söylemişti. S. Sü-
reye Önder, bu HDP’nin ne düşündüğünü göste-
riyor. 

Başta CHP olmak üzere muhalefet şöyle bir
yanlışa düşmemeli: “Nasıl olsa HDP AKP’ye
karşı, biz ne yaparsak yapalım bize oy vermeye
elleri mahkûm” Bu büyük bir hata olur. Bir ta-
raftan AKP MHP koalisyonu CHP’yi HDP’den
uzaklaştırmak için çeşitli tuzaklar hazırlarken
öbür taraftan kendileri bu tuzağa düşmemeli.

Ve bir tespit: Çok partili yaşama geçildikten
bu yana bölgede birinci ya da ikinci olmamış

hiçbir parti iktidar olamamış. O halde, muhale-
fet iktidar olmak istiyorsa bu sorunu nasıl çöze-
ceğini cesaretle deklere ederek öyle seçime
gitmelidir.

Bilinmeli ki; bu sorunu çözenler halkın kal-
bine altın harflerle kazınacak ve sorunu çözmüş
bir Türkiye beş on yıl içinde bölgesinin en güçlü
ve saygın demokrasisi olacaktır.

ÇÖZÜM VE DİYARBAKIR ZİYARETİ?

MUHALEFET CESUR OLMALI YOL AYIRIMI VE ÇÖZÜM İRADESİ
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beylİkdüzü Belediyesi, hiz-
mette fırsat eşitliği ilkesiyle
projelendirdiği Gezici Hizmet

Otobüsleri’nden birini daha ilçeye ka-
zandırdı. 7’den 70’e tüm vatandaşların
kitaba ulaşabilmesi için hayata geçirilen
Gezici Kütüphane’nin ardından Mobil
Sağlık Aracı da yola çıktı. Beylik Pazar
Alanı’nda gerçekleşen açılış törenine,
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık’ın yanı sıra projenin hayata
geçmesine katkıda bulunan Muya Ano-
nim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı
Özkan Acar, siyasi parti temsilcileri,
muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören
kapsamında, Florya Medikal Park Has-
tanesi’nin katkılarıyla 13 yaşındaki Se-
rebral Palsi hastası İbrahim Demir için
özel hazırlanmış bisiklet ile 6 yaşındaki
özel gereksinimli Emirhan Akıncı’ya
sağlanan medikal malzeme desteğini
Başkan Çalık takdim etti. 

Ayağına götüreceğiz

Açılışta konuşma yapan Belediye Baş-
kanı Çalık, “Beylikdüzü’nde mutluluğu

planlarken çok değerli sanayici dostları-
mız da bizleri destekliyor. Bu noktada
Özkan Bey ve ailesine destekleri için çok
teşekkür ediyoruz. Mobil Sağlık Aracı

ile birlikte Beylikdüzü’nün daha deza-
vantajlı mahalle ve sokaklarında hizmeti
vatandaşın ayağına götüreceğiz. Bu
proje inşallah erken tanı ve teşhiste va-

tandaşlarımızın işine yarayacak. Yaptı-
ğımız her iş bugüne nefes yarınlara
umut olmaya devam edecek.” ifadelerini
kullandı. Başkan Çalık, açılış kurdelesi-
nin kesilmesinin ardından otobüsü de-
taylıca gezdi. 

Çözüm üretilecek

Açılışı yapılan Mobil Sağlık Aracı, bele-
diye bünyesinde verilen sağlık hizmetle-
rine çeşitli nedenlerle erişemeyen
vatandaşlara hizmet götürecek. Farklı
lokasyonlarda belirli sürelerde buluna-
cak hizmet otobüsünde, pek çok sağlık
hizmetinin yanı sıra Sağlık İşleri Mü-
dürlüğü’nün verdiği hizmetlere yönelik
bilgilendirmeler de yapılacak. Mobil
Sağlık Aracı içinde verilmesi mümkün
olmayan hizmetler ise gerekli yönlendir-
meler ve vatandaşlardan alınan talepler
doğrultusunda Sağlık İşleri Müdürlüğü
hizmet binasında yerine getirilecek. Aynı
zamanda ilçedeki özel sağlık kuruluşları
ile yapılacak anlaşmalar sonucunda va-
tandaşların farklı tür ve nitelikteki sağlık
ihtiyaçlarına da çözümler üretilecek. 

Beylikdüzü Belediyesi,  Gezici Hizmet Otobüsleri’nden biri olan Mobil Sağlık Aracı’nı hizmete açtı. Proje ile Beylikdüzü’nde
yaşayan tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine kolayca erişebilmesini hedeflediklerini belirten Beylikdüzü Belediye
Başkanı Mehmet Murat Çalık, “Mobil Sağlık Aracı ile birlikte hizmeti vatandaşın ayağına götüreceğiz" dedi. 

Mobil araç yola çıktı
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E senler Belediyesi, geçmişe özlem
duyan vatandaşları, Dörtyol
Meydanı’nda nostaljik bir yolcu-

luğa çıkardı. Klasik otomobil sevdalıları-
nın beğenisini toplayan Açık Hava
Klasik Otomobil Sergisi ve Grup Retro-
büs konseri ile devam etti. Sergiye ilgi
bir hayli fazlaydı. 70'e yakın klasik oto-
mobilin sergilendiği etkinlikte vatandaş-
lar araçlarla fotoğraf çektirmek için
birbirleriyle yarıştı.

Büyük bir zevk

Sergiye otomobiliyle katılan klasik oto-
mobil tutkunu Ömer Faruk Kaleli, “Kla-
sik otomobillere 13-14 yaşımdan bu
yana ilgim var. Her aracı nostaljiye çe-
virmeye çalışıyorum ama olmuyordu. 6
ay önce aracımı aldım ve şu an kullanı-
yorum. Yolda kaldığım zamanlar oldu,
çok uğraştım ama yolda aldığım keyfi ve
zevki en kaliteli bir araçta bile alamıyo-
rum. Bu aracı kullanırken aldığım zevki
hiçbir şeye değişmem. Bazen bu araca
bu masraf yapılır mı? Bu kadar uğraşılır
mı? Diyorlar ama ben bu araçla ilgilen-
mekten zevk alıyorum. Vatandaşın da il-
gisi çok fazla yolda durduran, otoyolda
korna çalan, sağa çekip fotoğraf çekin-
mek isteyenler oluyor” dedi. 1980 yı-
lında gelin arabası olarak kullandığı

aracın farklı bir rengi ile sergide karşılaş-
tığını ve çok duygulandığını belirten
Hacer Hanım ise “Çok güzel ve mü-
kemmel bir sergi. Bugün bizler eski gün-
leri yeniden yaşıyoruz. Arkamdaki sarı
aracın mavi renklisi benim gelin ara-
bamdı. 1980 yılında o araçla gelin ol-
muştum. Şimdi o günleri yad ettim”
diye konuştu. 1957 model chevrolet be-
lair model aracıyla sergide yer alan
Kemal Çobanoğlu da “Çocukluğumdan
bu yana otomobillere ilgim var. Bu araç-
ların içerisinde büyüdük, seviyoruz. Bu
başka bir duygu ancak bu araçları kul-
landığınızda onu anlarsınız” dedi. Yeşil-
çam’ın unutulmaz filmlerinden
Sultan’da kullanılan aracın aynısı olan
1976 model minibüsüyle sergiye katılan
Ümit Aktaş, “Yaklaşık 9 sene önce bu
işe başladım. Bu ilk klasik aracım ve ilk
göz ağrım. Aracım Sultan filminde kul-
lanılan aracın aynısı, 1976 model bir
araç. İçerisinde bulunan aksesuarlar bile

o filmde kullanılan aksesuarlarla aynı”
ifadelerini kullandı.

Sadece 7 tane var

Türkiye’de 7 tane bulunduğunu belirten
klasik minibüsünün vatandaş tarafından
yoğun ilgi gördüğünü anlatan Levent
Dikbaş ise “Bu araçlardan bir tanesi
bizde bulunuyor. Bu araca gözümüz gibi
bakıyoruz. Bu tür etkinliklere katılıp ar-
dından otoparka çekiyoruz. Herkes yolda
bu araca selam veriyor ben de selamlara
karşılık vermekten iki kere korna yaktım.
Trafikte seyir halindeyken çok fazla ilgi
var. Vatandaşın ilgisi gayet yoğun” ifade-
lerini kullandı. Sergiyi gezen Sevim Yıl-
dırım da “Benim zamanımın otomobilleri
hepsi çok güzel. Torunumla birlikte gezi-
yoruz hepsini çok sevdik. Eskileri hatırla-
dım bugün ve hala o devri istiyorum. O
devri çok seviyorum. Şu araçların güzelli-
ğine bakar mısınız? Görünüşleri bile çok
hoş” açıklamalarında bulundu. DHA
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SON SAYFA

15 TEMMUZ;
Bir kahramanlık hikayesi

15 Temmuz 2016'da Fethullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) / Paralel
Devlet Yapılanması (PDY) tara-

fından düzenlenen hain darbe girişiminin üzerin-
den bugün 5n yıl geçti. Hain darbe girişiminin
üzerinden 5 yıl geçti ancak 251 vatandaşın şehit
olduğu, 2196 vatandaşın da gazi olduğu karan-
lık gecede yaşananlar hafızalardaki tazeliğini ko-
ruyor. Bu kara günde Şehit Ömer Halisdemir'in
yazdığı gibi onlarca kahramanlık öyküsü ortaya
çıktı ve darbe girişimi durduruldu. 

Hain darbe girişimi büyük bir mücadele ve di-
reniş ile engellendi. Halkın öncülüğü ve güvenlik
güçlerinin desteğiyle FETÖ/PDY tarafından dü-
zenlenen darbe girişimi saatler içerisinde berta-
raf edildi. Darbe girişimi ileri boyutlara
ulaşmadan engellendi ancak 15 Temmuz gece-
sinde onlarca şehit verildi. Vatandaşların tankla-
rın önünde dimdik durduğu ve birçok
kahramanlık hikayesinin yazıldığı 15 Temmuz'da
hayatınıkaybeden şehitlerimize bir kez daha Al-
lah'tan rahmet diliyoruz. 

15 Temmuz'un en büyük kahramanı hiç kuşku-
suz milletimizdir. Bu nedendle 15 Temmuz'un iyi
anlatılıp değerlendirilmesi gerekir. Bir daha bu
tür ihanetlerin yaşanmaması için uyanık olma
zorundayız. 15 Temnmuz'u siyasetin kısır alanın-
dan kurtarıp, geleceğimize ışık tutan bir fener
gibi algılamalıyız. 

FETÖ

FETÖ dünya tarihinde başka bir benzeri olma-
yan bir terör örgütü. Her ne kadar Haşhaşilere
benzetilsede çok daha aktif ve kapsamlı olduğu
bir gerçek. Böyle bir örgüte karşı savunma me-
kanizmanızı çok güçlü olması gerekir. Bir kere
Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan her-
kes bu örgütü iyi anlamalı, operasyonlarına karşı
teyakkuz halinde olması gerekir. 
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Tarihe tanıklık eden 

klasik otomobiller, Esen-
ler Dörtyol Meydanı’nda

vatandaşları nostaljik bir
yolculuğa çıkardı. Mo-

deli, 1950’lerden 80’lere
kadar uzanan araçlardan
oluşan Açık Hava Klasik
Otomobil Sergisi yoğun

ilgi gördü. Sergi alanında
gerçekleştirilen Retrobüs

konseri ise vatandaşa
keyif dolu anlar yaşattı.

HER DÖNEME AİT
ARAÇLAR YER ALDI

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü
Hüseyin Cerrahoğlu ise vatandaşın mut-
luluğuna tanıklık ettiklerini anlatarak,
“Bugün burada gülen yüzleri gördükçe
bizler de çok mutlu olduk. Vatandaşımız
mutlu bizler de mutluyuz. Her döneme
ait araç var. Bizim davet ettiğimiz araçla-
rın yanı sıra bir de etkinliği duyup gelen-
ler oldu” değerlendirmesinde bulundu.
Sergiyi ziyaret eden vatandaşlar Grup
Retrobüs konseri ile Yeşilçam’ın unutul-
maz şarkılarına eşlik etti.

MarMaraDenizi Koruma Eylem Planı Ko-
ordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Çevre
ve Şehircik Bakanı Murat Kurum başkanlı-

ğında tamamlandı. Beşiktaş'ta bulunan Cumhurbaşkan-
lığı Çalışma ofisindeki toplantı basına kapalı olarak 3
saat sürdü. Bakan Kurum, Marmara Denizi Koruma
Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'ndan sonra düzenle-
diği basın toplantısında, "Bugün de yine; kendilerinin im-
zalarıyla oluşturulan Koordinasyon Kurulu'muzun ikinci
toplantısını gerçekleştirdik. Hep birlikte Marmara Denizi
Eylem Planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları, kat
ettiğimiz aşamaları ve geldiğimiz noktayı müzakere ettik,
yeni kararlar aldık" dedi.  Marmara deniz yüzeyindeki
müsilajın kapladığı alan 3,5 hektara düştüğünü söyleyen 

Bakan Kurum, "Marmara Denizi'ndeki küçük ölçekli ba-
lıkçılara verilecek desteği bir önceki yıla göre iki katına 2
bin -2 bin 900 liraya çıkardık. Bu kapsamda, Tarım ve
Orman Bakanlığımızla birlikte, ilave olarak 4,2 milyon
lira ödeme yapacağız. Sağlık Bakanlığı tarafından bu-
güne kadar yüzme suyu alanlarında herhangi bir sorun
tespit edilmedi. Yüzme suyu alanlarındaki müsilaja yöne-
lik toksikolojik ve patolojik analizleri yaptık ve olumsuz
herhangi bir duruma rastlamadık. Yani vatandaşlarımız
gönül rahatlığıyla denize girebilirler, güven içerisinde balık
yiyebilirler" diye konuştu. Bakan Kurum, sözlerine şu şe-
kilde devam etti: "Mart-Temmuz ayları arasında yapılan
uydu gözlemlerinde müsilajın alan büyüklüklerini çıkar-
dık. Yaptığımız denetimlerle 175 işletme ve 11 gemiye
toplamda 23.5 milyon lira ceza uyguladık. 52 işletmeyi de
çevre mevzuatına aykırı fiilleri nedeniyle faaliyetten men
ettik."

500 km'lik tarama

Gemi Atıklarının Yönetimi Yönetmeliği'ni Ağustos ayı

sonuna kadar yayınlayacaklarını söyleyen Bakan Kurum,
"Yüzer sistem atık kabul tesisleri oluşturacağız. Böylece
gemi atıklarının geri kazanımını sağlayacak ve daha sıkı
takip altına alacağız. Şu anda müsilajı tetikleyen faktörleri
izlediğimiz nokta sayımızı 150 istasyona çıkardık. Araş-
tırma alanımızı daha da genişlettik. Müsilaj problemi
başladığı günden bu yana 234 istasyonda 40 gün bo-
yunca, çeşitli derinliklerde 500 kilometre tarama ve araş-
tırma yaptık. Bu çalışmalar sonucunda müsilajı sadece
deniz yüzeyinden temizlemedik. İlk 20 metre derinlikte
artık müsilaj yok. Sonraki 10 metrede var. Yine dipten yü-
zeye doğru gidildiğinde ilk 30 metrede müsilaj kalmadı.
Yani orta bölümde sıkışmış durumda olduğu için artık fi-
ziksel olarak toplama yapılamayacak durumda. Sevindi-
rici bir gelişme olarak ifade edeyim. Bilim insanlarımıza
göre Marmara denizinde yeni bir müsilaj oluşumu bek-
lenmiyor. İnşallah çalışmalarımızla ve doğal yollarla or-
tada sıkışan müsilaj da parçalanacak ve dağılacak.
Özellikle kentsel kirliliği kestiğimizde müsilaj tamamen
yok olacak ve bir daha geri gelmeyecek" dedi.  DHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı
Murat Kurum, "İlk 20
metre derinlikte artık

müsilaj yok. Sonraki 10
metrede var. Yine dipten

yüzeye doğru gidildiğinde
ilk 30 metrede müsilaj

kalmadı" dedi

İlk 20 metrede müsilaj yok!

İBB görevini
bize devretsin
İstanbulBüyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Tem-
muz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda söz alan İBB
MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, havaların ısınmasıyla birlikte artan sivrisinek
ve uçkun şikayetlerini İBB meclis gündemine taşıdı. Sivri-
sinek ve uçkunla mücadelede İBB’nin yetersiz kaldığına
dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz Mart ayında
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesinin Cumhuriyet Halk Partili yönetimine bir
takım uyarılarım olmuştu. Asfalt programını çok geç yap-
tınız, önümüzdeki yıl buna dikkat edin. Mezarlıklarda te-
mizlik noktasında bayram hazırlıklarının yapılamamasına
ile ilgili uyarılarımız olmuştu. Ama en önemlisi uyarımızda
larva ve uçkunla mücadele konusunda geçen yıl sınıfta
kaldıkları ama pandemi yoğunluğu dolayısıyla bu konuya
odaklanamadıkları için bunu tolere ettiğimizi söylemiştik.
Silivri Belediyesi olarak biz geçen yıl mecbur kalıp davetiye
usulüyle bir ihale yapıp Silivri Belediyesinin bütçesine
İBB’nin görev ve sorunluluğundaki bir alana girerek har-
cama yapmıştık.” dedi.

Sinek problemi ne olacak?

Konuşmasında sorunun çözümü için
öneride bulunan Başkan Yılmaz şu ifa-
delere yer verdi: “İstanbul’da vatandaş-
larımızla bir araya geldiğimde bana en
çok sorulan, ‘Bu sinek problemi ne ola-
cak?’ Sorusu oluyor. CHP komisyon
üyemize şunu söylemek istiyorum.
CHP’li belediyelerin çağrı merkezlerine
gelen şikâyetleri lütfen belediye başkanlarından istesinler.
Çağrı merkezlerine gelen 10 şikâyetten 5-6’sı sinek ve uç-
kunlarla alakalı şikâyetler. Bu sorun ortada dururken ra-
kamlar üzerinden gidersek yanılırız arkadaşlar. Ortada çok
ciddi bir sorun var. Özellikle İstanbul’un çeperinde deresi,
göleti, ormanı ağaçlığı olan ilçeler şuan sinekten sivrisinek-
ten geçilmiyor. Ben buradan bir öneride bulunmak istiyo-
rum. İBB Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu bu
görevi, yetkiyi, sorumluluğu bu işin bütçesiyle birlikte 39
ilçe belediye başkanına devretsin. Çünkü ilçe belediyeleri-
nin bu mücadeleyi yapmak için araç, gereç, teçhizat ve
personeli yok. Eğer önümüzdeki yıl bu bütçeyi bizlere dev-
reder ve bizde buna göre aksiyon alırsak İstanbul’u daha
sineksiz daha güzel günler bekler diye düşünüyorum.”  
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15 Temmuz 2016 yılında darbe
girişiminde şehit olan Erol
Olçok ve oğlu Abdullah Tay-

yip'in aralarında bulunduğu 10 şehidin o
gün giydiği kıyafetlerinin yer aldığı sergi
İstanbul Havalimanı'nda açıldı. Sergi açı-
lışına İstanbul Havalimanı Mülki İdare
Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz, İs-
tanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı
Kadri Samsunlu, 15 Temmuz Derneği
Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Turunç, İs-
tanbul Havalimanı Emniyet Şube Mü-
dürü Hüseyin Ağca ve diğer yetkililer
katıldı.  İGA ve 15 Temmuz Derneği
Vakfı'nın ortak girişimleri sonucu oluştu-
rulan sergiyi yolcular 20 Temmuz tari-
hine kadar ziyaret edebilecek. Ayrıca,
İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kont-
rol Kulesi de Türk bayrağının renkleriyle
aydınlatılacak. Törende konuşan İstan-
bul Havalimanı Mülki İdare Amiri Meh-

met İlker Haktankaçmaz, "O hain darbe
girişiminin yaşandığı gecede bu millet
Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu li-
derlik başta olmak üzere kahramanlığı ve
ruhu yeniden canlandırdı. O birlik bera-
berlik ruhuyla tankların altına yatmaktan
tutun da o kahramanlıklar sayesinde bu
ülkede bu topraklarda yaşayabiliyoruz"
dedi.

Demokrasi nöbeti tuttuk
İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Baş-
kanı Kadri Samsunlu, "2016 yılında ülke-
miz cumhuriyet tarihindeki en karanlık
gecelerden birini yaşadı. Hain darbe giri-
şimi çok büyük bir ihanet. Biz tarihi-
mizde hiçbir zaman böyle bir şeyi
yaşamadık. Yaşadıklarımız halen hafıza-
larımızda çok taze. 2015 yılında inşaatı
başlayan havalimanımızın 15 Temmuz ve
16 Temmuz haricinde çalışmaları hiçbir

zaman durmadı. Çalışanlarımı bu hainli-
ğin yapıldığı günlerde darbe girişimini
engellemek ve demokrasi nöbetine des-
tek vermek için sokaklardaydı" diye ko-
nuştu.

Bu ülke bize emanet
15 Temmuz Derneği Vakfı Başkanı İs-
mail Hakkı Turunç ise şunları söyledi:
"Bu duruşu hep beraber ortaya koyduk.
Kimse darbecilere alkış tutmadı. Bu ülke
bize emanet olarak bırakıldı. Bu toprak-
lar emanet olarak bırakıldı. Bu emaneti
bırakan insanlarda bir bedel ödeyerek bu
emaneti bıraktı. Bizden sonraki kuşak-
lara bu emaneti daha güçlendirerek bı-
rakmak istiyoruz. Bu tarihi sorumluluk.
Bunun bilincinde olan Cumhurbaşkanı-
mız ve milletimiz tankların topların tü-
feklerin uçakların karşısına gönlünde
vatan sevgisiyle çıktılar."

15 Temmuz 2016 yılında darbe girişiminde şehit olanların o gün üstlerinde bulunan kıyafetleri İstanbul Havali-
manı'nda sergilendi. Sergide Fenerbahçe formasından motosiklet kaskına kadar 10 şehidin kıyafeti yer aldı.
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HALKA ATEŞ AÇTILAR
15 Temmuz 2016'da darbeci askerler
tarafından Atatürk Havalimanı giriş-
leri tanklarla kapatılmış, kule ise as-
kerler tarafından ele geçirilmişti. O
gece hava trafik güvenliğini sağlayan
Atatürk Havalimanı Hava Trafik
Kontrol Merkezi Kule şefi Enver
Yavuz, kulede olanları ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşı-
yan TC-ATA uçağının Atatürk
Havalimanı'na inişinin ardından ya-
şananları anlattı.

Albak kuleye geldi

15 Temmuz günü darbeci askerler ta-
rafından ele geçirilen kulede o gece
şef olarak görev yapan Enver Yavuz,
"O gece ekipçe burada çalışmaktay-
dık. Saat 21.30 gibi sosyal medyadan
bazı söylentiler duymuştuk ama tabi
biz buna ihtimal vermedik. Saat
23.30 gibi iki polis eşliğinde 7-8 aske-
rin kuleye geldiğini gördük. Askerlerin
başında olan Albay, ülkenin huzur ve
selameti ordunun göreve el koydu-
ğunu söyledi. Artık sizin göreviniz
bitti kalkışları durdurun diye bir tali-
mat verdi. Tabi bu sırada Albay sü-
rekli telefonla konuşuyordu. Bazı
bilmediğimiz şeyler vardı. Biz de o sı-
rada kalkışlara devam ettik. Albay,
15-20 dakika kadar burada kaldıktan
sonra başka bir grup asker geldi. Bir
binbaşı ve birkaç asker vardı. Bu sı-
rada Albay ve yanındakiler kuleyi terk
etti. Saat 01.00'a kadar bu olay böyle
devam etti" dedi.

02:10'da kule kurtuldu

Halkın bu sırada Atatürk Havalimanı
ana nizamiye kapısına geldiğini hatır-
latan Kule Şefi Enver Yavuz, "Halk,
ana nizamiye kapısından tankları ge-
çerek kulenin önünde toplanmaya
başladılar. Bir kısım halk iç hatlar
geçip apronda bulunan eski kuleye
doğru ilerledi. Saat 01.30 gibi halk ile
birlikte özel harekat polisleri de ku-
leye geldi. Biz üst kattaydık ama as-
kerlere teslim olmaları için ciddi bir
pazarlık başlamıştı. Biz sadece sesle-
rini duyabiliyorduk. Saat 02.10'da
polis, askerleri tamamen kontrol al-
tına aldı ve kuleyi kurtarmış oldu."

ifadelerini kullandı.

Sivil kıyafet giydirdiler

Saat 02.40 sıralarında yaklaşma
kontrolden Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın uçağının Atatürk
Havalimanı'na ineceği bilgisini aldık-
larını ifade eden Yavuz konuşmasına
şöyle devam etti:
"O sırada apronda gezinmekte ve eski
kuleye giden halk vardı. Bu sırada
halkın arasından geçen askeri araç
ateş açtı ve maalesef orada şehitleri-
miz oldu. Daha sonra halk kulenin
kurtarıldığını öğrenince apronu terk
etmeye başladı. Saat 03.18'de Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
uçağı 35 sol pistine indi. Tabi ki,
Cumhurbaşkanımızın inişinden
sonra askeri jetler geldi ve yüksek hız-
lara çıkarak ses bombaları yapmaya
başladı. Bir saat geçtikten sonra
Cumhurbaşkanımızın devlet konuk-
evinde bir konuşma yapacağı bilgisi
geldi. O sırada kuleye giriş kapısında
bulunan halktan dolayı askerler dışarı
çıkartılamamıştı. Askerlere sivil kıya-
fet giydirdiler ve askerleri kuleden çı-
kardılar." Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın konuşma yapacağı
sırada Hava Harp Okulu'ndan iki he-
likopterin havalandığını ifade eden
Enver Yavuz, "Biri harp okulu civa-
rında beklerken, diğeri kuleye doğru
yöneldi ve daha sonra devlet konuk-
evine doğru gitti. Helikopterler mey-
dan doğusu diye tabir ettiğimiz
Ataköy civarı ve devlet konukevi civa-
rında sürekli uçtu. Belli süre sonra iki
helikopter askeri meydana indi. 15-20
dakika sonra helikopterler yeniden
kalkarak kuleye geldiler, daha sonra
da bölgeyi Yalova'ya doğru terk etti-
ler" şeklinde konuştu. DHA
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ontario bölgesindeki
Hamilton kentinin An-
caster Meadowlands

semtinde şüpheli, bir otoparkta
yürüyen anne ve kızının üzerine
araç sürdü. Hamilton Polisi’nden
yapılan açıklamada, “12 Temmuz
2021 Pazartesi günü, saat
21:30'da bir anne ve kızı, Ancaster
Meadowlands'daki plazadaki bir
otoparkta yürüyorlardı. Araç, ne-
redeyse anne ve kıza çarpıyordu.
Şüpheli Müslüman toplumu
hedef alan ifadeleri kullandı ve
kurbanlara yönelik tehditler sa-
vurdu. Kurbanlar caddenin karşı-
sına koştu ve çalıların arkasına
saklandı ve şüpheli onları aradı.

Şüpheli onları öldürmekle tehdit
etti. Zanlının olay yerinden kaç-
ması üzerine kurbanlardan biri
çığlık atarak koşarken görgü ta-
nıkları olaya müdahale etti” de-
nildi.

6 Haziran'da da yaşanmıştı 

Ontario bölgesinde 6 Haziran’da
20 yaşındaki saldırgan Nathanial
Veltman’ın kontrolündeki kamyon,
kaldırımda yürüyen Müslüman bir
aileyi ezdi. Saldırıda 74 ve 44 ya-
şındaki iki kadın, 46 yaşında bir
erkek ve 15 yaşında çocuk hayatını
kaybetmişti. Aileden hayatta kalan
9 yaşındaki erkek çocuk ise hasta-
neye kaldırılmıştı.

Dünyanın en prestijli organizas-
yonlarından Cannes Film Festi-
vali, uluslararası kamuoyunun

olduğu kadar suç şebekelerinin de yakından
takip ettiği bir etkinliğe dönüştü. Festivale
katılan filmlerin yıldızları ve davetliler kır-
mızı halıda şıklık yarışına girerken, göz ka-
maştırıcı kıyafetleri ve onları eşlik eden
takılarıyla bütün ilgiyi üzerlerine topluyor.
Söz konusu ilgi mücevher hırsızlarını da
harekete geçirdi.

17 bin sterlin değerinde 

2021 Cannes Film Festivali’ne katılan İngi-
liz oyuncu Jodie Turner-Smith, kırmızı ha-
lıda taktığı Gucci’nin elmaslarla süslü altın
kolyesiyle adından uzunca süre söz ettirdi.
34 yaşındaki Smith, 17 bin sterlin değerin-
deki mücevherlerinin çalınmasıyla ise
büyük bir şok yaşadı. Geceliği 2 bin 500
sterlin olan Marriott Otel’de kalan Smith’in
soygun sırasında odada olmadığı öğrenildi.
Fransız polisine şikayette bulunan Smith,
2.5 saatlik sorgunun ardından yaşadıklarını
sosyal medyada paylaştı. Yapılan ilk incele-
mede odaya herhangi bir zorlama olmadan
girildiği belirtildi.

Rusya'dan geliyorlar

The Times’ın haberine göre Smith’in ba-
şına gelenler sıradan bir hırsızlık olayı değil.
Rusya, Romanya ve Bosna Hersek’ten
Cannes’a gelen suç şebekeleri festivale
kalan yıldızları hedef alıyor. Zengin konuk-
lar gibi davranan ve otellerde oda tutan
çete üyeleri, düşük maaşlara çalışan otel
çalışanları ve güvenlik görevlilerine rüşvet
vererek odalara giriş kartını ellerine geçiri-
yor. Polisin Smith’in olayı ve hırsızlık çete-
leriyle ilgili soruşturması devam ediyor.

azerbayCan Savunma Bakan-
lığı tarafından yapılan açıkla-
mada, 13 Temmuz'da yerel saatle

21.34 ve 21.45'de Şuşa şehri civarındaki
Azerbaycan mevzilerine, Rus Barış Gü-
cü’nün yerleştiği bölgede bulunan Ermenis-
tan askerleri tarafından ateş açıldığı
bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan askerle-
rinden ölen veya yaralanın olmadığı belir-
tildi. Ermenistan Savunma Bakanlığı’na
dayandırılan haberde 1 Ermeni askerin ha-
yatını kaybettiği öne sürüldü.

Cannes Film Festivali uluslar-
arası suç şebekelerinin odak
noktası haline geldi. Kırmızı 
halıdaki yıldızları gözlerine 
kestiren Rusya, Romanya ve
Bosna Hersek'ten gelen hırsız-
lar, Cannes'da oyuncuların kal-
dığı otellerin çalışanlarına rüşvet
vererek mücevherlerini çalıyor.

Ermenistan askerleri Azerbaycan
ile aralarındaki ateşkesi ihlal ede-
rek ateş açtı. Şuşa şehri yakınla-
rındaki ateşe Azerbaycan ordusu
karşılık verdi. Reuters bir Ermeni
askerin öldüğünü duyurdu.

Fransa’da 
Cannes soygunu 

Ermenistan 
ateşkesi bozdu 

İslamofobik saldırı

Rusya’da corona’dan acı rekor

TURKIYE’YE 
MINNETTARIZ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby,
Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenli bir
şekilde işletilmesine destek verme konusunda
Türkiye'ye minnettar olduklarını söyledi.

A BD'nin Afganistan'dan çekilmeye
başlamasıyla birlikte Kabil Hamid
Karzai Havalimanı'nın korunması

konusunda gözler Türkiye'ye çevrilmiş du-
rumda. Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd
Austin arasındaki görüşmeden sonra ha-
vaalanının güvenli bir şekilde işletilmesine
ilişkin çalışmalar devam ediyor. ABD Sa-
vunma Bakanlığı Sözcüsü Kirby, Kabil
Havalimanı'nda halen Amerikan askerleri-
nin bulunduğunu ancak çekilme tamam-
landıktan sonra oradaki askerlerinin
durumunun değerlendirileceğini belirtti.
Kirby, "Havaalanında güvenliğin nasıl ola-
cağı konusunda Türklerle hala görüşme
halindeyiz, bu çabaya öncülük etmeye is-
tekli oldukları için onlara minnettarız"
diye konuştu.

Aramızda tıkanma yok 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
geçen hafta yaptığı açıklamaları hatırlatan
Kirby, konuya ilişkin başka bir soruya,
"Türklerle bazı verimli görüşmeler yaptık,

Bakan'ın meslektaşıyla yaptığı görüşmele-
rin açıklamalarını gördünüz. Aramızda
tarif ettiğiniz gibi bir tıkanma noktası yok,
Türklerle bazı modeller ve bazı gereklilik-
ler üzerine çalışma yapıyoruz" yanıtını
verdi. Kirby, Türkiye'nin Kararlı Destek
Misyonu kapsamında Hamid Karzai Ha-
valimanı'nın güvenliğini sağladığını belir-
terek, "Tüm güçler Afganistan'dan
çekilirken, Türklere başka kimlerin yardım
edeceği ve bu yardımın ne şekilde yapıla-
cağı konusunda düzenlemeler yapılması
gerekecek. Şu anda devam etmekte oldu-
ğumuz görüşmeler de bundan ibaret" de-
ğerlendirmesinde bulundu.

Memnuniyetle karşılıyoruz 

Dışişleri Bakanlığının günlük basın top-
lantısında da Türkiye'nin vereceği destek
gündeme gelirken, ABD Dışişleri Sözcüsü
Ned Price ise "Geri çekilme ve Afganis-
tan'daki daha geniş güvenlik durumuna
ilişkin, Türkiye'nin yapıcı rolünü ve ayrıca
diplomatik sürece desteğini kesinlikle
memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Kanada’nın Ontario bölgesinde 40 yaşında
bir şüpheli, aracını bir anne ve kızının üze-
rine sürerek İslam karşıtı hakaretlerde ve
tehditlerde bulundu. Polis, şüphenin 
gözaltına alındığını, olayın ‘nefret suçu’ 
kapsamında incelendiğini duyurdu.

Coronavirüsü salgınının tekrar yükselişe geçtiği Rus-
ya'da Covid-19'a bağlı ölüm sayısında rekor kırıldı. Ül-
kede bir günde 786 kişi hayatını kaybederken Delta

varyantının da Avustralya’yı ele geçirdiği ve hastanelerin tama-
men dolduğu öğrenildi. Corona virüsü salgınına karşı aşılama
kampanyaları aralıksız devam ederken, ortaya çıkan yeni mutas-
yonlar endişe yaratıyor. Hindistan’da ortaya çıkan ve bulaşıcılığı
çok yüksek olan Delta varyantı bunlar arasında başı çekiyor. Delta
varyantı ve aşılama sürecinin yavaş ilerlemesi sebebiyle vaka sayı-
larının hızla arttığı Rusya’da güncel veriler kamuoyu ile paylaşıldı.
Resmi verilere göre Rusya’da dün 23.827 insanda corona virüsü
tespit edildi. Yetkililer ülke genelindeki toplam vaka sayısının
5.857.002 olduğunu açıkladı. Öte yandan ülkede corona virüsü
sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 786 olarak açıklandı. Bu
sayı 2020’de salgının başladığı günden beri en yüksek seviye ola-
rak kayıtlara geçti. Ülkede corona virüsüne bağlı sebeplerle yaşa-
mını yitirenlerin sayısı da 145.278’e ulaştı.
Avusturalya'da alarm veriyor 

Delta varyantı dünya genelinde etkisini artırırken, Avustralya'da
hastanelerdeki mücadele görüntülendi. Yoğun bakımdaki hastala-
rın her yaş grubundan olması durumun vahametini gözler önüne
serdi. Worldometers’ın verilerine göre Avustralya’da salgın başın-
dan bu yana 31 bin 429 vaka ve 912 can kaybı kayıtlara geçti.
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D eniz ulaşımında güvenli, konforlu ve keyifli
yolculuk sağlamayı amaçlayan İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Şehir

Hatları A.Ş, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetler üret-
meye devam ediyor. Şehir hatları vapurlarında yıllardır
hizmet veren kafeler, yeni projeyle modernize edildi ve
tarihi dokuya uygun olarak özel bir tasarımla hazır-
landı. İstanbullulara her vapurda aynı kaliteyle hizmet
sunulması amacıyla belirlenen menüde; özel hazırlan-
mış çekirdeklerden öğütülen kahveler ile çay ve tostun
yanı sıra, soğuk içecekler ve atıştırmalık paketli ürünler
satılacak.

Glütensiz ürünler 

Tercihlere ve damak zevklerine uygun glütensiz ve
vegan ürünlerin de yer alacağı Vapur Kafe’ler, suna-
cağı geniş ürün yelpazesiyle, yolculuk keyfini artırarak

bütün vatandaşlara ulaşmayı hedefliyor. Şehir hatla-
rına özel tasarlanan kırmızı çift çapalı yastık, baca ka-
lemliği, defter seti ile ciltli ve ciltsiz olarak hazırlanan
“Vapurlarıyla İstanbul” kitabı da Vapur Kafe’lerde yol-
cularını bekliyor olacak.

25 gemide hizmet

16 Temmuz’da ilk etapta 8 vapurda açılacak Vapur
Kafe’lerin kurulum işlemleri tamamlandıkça, seferdeki
25 geminin tamamında vatandaşların hizmetine sunu-
lacak. Şehir hatları, vapurların dokusu korunarak yeni-
lenen Vapur Kafe’ler için ilk kez sponsorluk
anlaşmaları da imzalandı. Paşabahçe (Şişecam) Vapur
Kafe çay bardakları sponsoru, Arzum ise Türk kahvesi
makinesi destekçisi oldu. Temmuz’da açılacak gemiler
şunlar: Beşiktaş 1, Fuat Sezgin, Moda, Nurettin Alpto-
ğan, Göksu, Gümüşsu, Durusu, Küçüksu.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1416636)

ŞOFÖRSÜZ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ
İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Şoförsüz Araç Kiralama Hizmeti hizmet 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 :2021/342835
1-İdarenin
a) Adresi :İstanbul Dünya Ticaret Merkezi(İDTM) Blokları No:10 A2 Blok Kat:17

Ofis:467 34367 Yeşilköy BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :4446234 - 2123435501
c) Elektronik Posta Adresi :info@enerji.istanbul
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :24 ay boyunca toplam 3 araç kiralanacaktır.

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

b)Yapılacağı yer :İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul 
Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk 
Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL

c) Süresi :İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlüğü İDTM İstanbul 

Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis No:467 Atatürk 
Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL

b) Tarihi ve saati :10.08.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yöne-
timdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, 
tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, 
ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil 
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği 
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu 
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri 
tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, 
ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler 
veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü araç kiralama hizmeti benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Enerji San. ve Tic. A.Ş. Genel 
Müdürlüğü İDTM İstanbul Dünya Ticaret Merkezi A2 Blok No:10 Kat:17 Ofis 
No:467 Atatürk Cad. Yeşilköy Mahallesi 34149 Bakırköy İSTANBUL adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine 
ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen 
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Araç Kiralama/0,84
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

VAPUR KAFE KEYFI
Toplu ulaşımda denizin payını artırmaya yönelik önemli adım-
lar atan İBB iştiraki Şehir Hatları, hizmet kalitesini yükseltmek

için vapurlardaki kafeleri de yeniledi. Yolculuk keyfini artıra-
cak şekilde vapur konseptine uygun olarak yeniden tasarlanan

Vapur Kafe’lerin ilk 8 tanesi 16 Temmuz’da hizmete giriyor

Çömlek hazinesi 
bulundu 
Mısır'da İlk Çağ’ın sonlarında kullanılan
ve çeşitli şekil, boyut ve renklerde çarpıcı

seramikler üreten devasa bir çömlek
atölyesi keşfedildi. Alanda çalışan 

uzmanlar, Greko-Romen kültürünün
çarpıcı bir örneği olan bir hazine ile 

kerpiç mezarları da gün yüzüne çıkardı.
Mısır'da Başkent Kahi-
re'nin Al-Beheira Valili-
ği'ndeki Tel Kom Aziza

bölgesinde çalışan arkeologlar,
farklı çanak çömlek yapım süreçle-
rine ayrılmış ayrı alanlara sahip
karmaşık bir taş yapı keşfettiler. Ar-
dından kil yoğurma alanı, şekillen-
dirme alanı, kurutma alanı ve
fırınlar, binlerce yıl önce şekillendi-
rilmiş bir çanak çömlek hazinesi ile
gün ışığına çıkarıldı. 

Mezarlarda bulundu 

Bununla birlikte atölye, uzmanların

MÖ 3. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl ara-
sına tarihlendiğini söylediği bina-
lardan oluşuyor. Alanda ayrıca,
bazıları bir silt (kumdan küçük kil-
den büyük malzeme) tabakasıyla
kaplanmış ve muhtemelen atölye-
den gelen çanak çömleklerle çevrili,
eksiksiz iskeletlere sahip kerpiç me-
zarlar da keşfedildi.

Önemli bir pencere 

Greko-Romen dönemi, MÖ 332'de
Büyük İskender'in Mısır'ı işgal et-
mesi ve kendisine firavun adını ver-
mesiyle ortaya çıkan Mısır'daki

Pers egemenliğinin sonunu işaret
ediyor. Büyük İskender'in ölümü-
nün ardından, general Ptolemy,
sonraki üç yüz yıl boyunca hüküm
sürecek olan Ptolemaios haneda-
nını kurdu.Romalılar bu dönemde,
Mısır'a taşınmaya başladılar ve so-
nunda MÖ 30 yılında ülkeyi fethet-
tiler. Roma etkisi ve kültürü eski
Mısırlılar tarafından MS 395'e
kadar benimsendi. Bu nedenle,
çömlek atölyesi, Greko-Romen dö-
neminin birkaç sembolünden bir
olarak görülüyor ve antik dünyaya
önemli bir pencere açıyor.

Kayıtlar başladı
Esenyurt Belediyesi'nin, her yıl düzenlediği toplu sünnet organizasyonu
için kayıtlar alınmaya başladı. Vatandaşlar, 6 Ağustos tarihine kadar
kendilerine en yakın merkeze gelerek başvurularını yapabilecek

esenyurt Belediyesi Sağlık İş-
leri Müdürlüğünün, her yıl ilçe-
deki ihtiyaç sahibi ailelerin

çocukları için düzenlediği toplu sünnet orga-
nizasyonunun kayıtları başladı. 4-15 yaş ara-
lığındaki çocukların kabul edileceği toplu
sünnetin başvuruları 6 ağustos tarihine
kadar devam edecek. Çocuklarını sünnet et-
tirmek isteyen aileler, muhtarlıktan aldıkları
fakirlik belgesi, veli ve çocuğun kimlik foto-
kopisi ile başvuru yapabilecek. Kayıtlar, Bağ-
larçeşme Mahallesi Hasta Nakil Şefliği,
Esenyurt Kültür Merkezi içerisindeki Engel-
liler Koordinasyon Şefliği, Kıraç Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü ve Esenyurt Belediyesi
yeni hizmet binasının  -2. katında alınacak.

Mİllİyet Gazetesi'nin Hal-
dun Taner'in anısına ger-
çekleştirdiği “Haldun

Taner Öykü Ödülü” yarışması 32’nci
senesinde de düzenlenmeye devam
ediyor. Edebiyatta isimlerini duyur-
muş olanlar kadar edebiyat dünyasına
yeni adım atmış yazarlar da yarış-
maya katılabiliyor. Yarışmanın Seçici
Kurulu’nda ise; Demet Taner, Doğan

Hızlan, Metin Celal, Prof. Dr. Han-
dan İnci, Nursel Duruel ve Mehmet
Zaman Saçlıoğlu yer alıyor. Yarış-
maya katılacak yazarlar; 1 Ocak 2020
– 31 Aralık 2020 tarihleri arasında
Türkçe yayınlanmış kitaplarının de-
ğerlendirildiği yarışmaya kendi imza-
larıyla başvurabilecek. Bunun yanı
sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve
eğitim kurumları, meslek kuruluşları,

sivil toplum örgütleri de ödül için eser
sahibinin imzalı onayıyla bir aday
gösterebilecek. Türk Edebiyatının en
saygın ödüllerinden olan Haldun
Taner Öykü Ödülü’ne başvurmak is-
teyen yarışmacıların, kitaplarını en
geç 30 Eylül 2021 Perşembe günü
saat 17.00’a kadar Milliyet Ödülleri,
Milliyet Gazetesi, Demirören Medya
Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok.
No:1 Bağcılar / İstanbul adresine
göndermesi gerekecek. Ödül olarak
bu yıl 20 bin tl belirlendi. 

En Prestijli Öykü Yarışması 

İspanya’nınGranada şeh-
rinde düzenlenen Uluslar-
arası Granada Festivali’nde

Yunus Emre’nin bestelenen eserleri ve
klasik saz semailerinden oluşan Türk
müziği konseri verildi. 2021 Yunus
Emre ve Türkçe Yılı etkinlikleri kapsa-
mında Madrid Y unus Emre Enstitüsü
tarafından organize edilen konserde
segâh, hicâz, sabâ ve hüseynî makamla-
rında bestelenen on iki ilahi formunda

eserin yanı sıra Yunus Emre’nin şiirlerin-
den İspanyolcaya tercüme edilen şiirle-
rinden örnekler okundu. Farklı
ülkelerden müzisyenlerin bir araya gele-
rek oluşturdukları İspanya merkezli
Labyrinth Ensemble müzik toplulu-
ğuna hanende olarak Madrid Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü Ersin Adıgü-
zel eşlik etti. Endülüs döneminde bir
kervansaray olarak inşa edilen ve günü-
müzde kültür-sanat programlarına ev

sahipliği yapan Corral del Carbón’da
gerçekleştirilen konser katılımcılardan
büyük ilgi gördü. İspanya’nın başken-
tinde 2018 yılından bu yana hizmet
veren Madrid Yunus Emre Enstitüsü
küresel salgın dolayısıyla 1 yılı aşkın sü-
redir çevrim içi kurslar düzenliyor.
A1’den C1 seviyesine kadar pek çok ka-
demede eğitim veren merkez, yüzlerce
kursiyere Türkçe öğretiyor. Dil öğretimi-
nin yanı sıra çeşitli kültür sanat faaliyet-
leri de düzenleyen Madrid Yunus Emre
Enstitüsü, uluslararası düzenlenen festi-
vallerde de ülkemizi temsil ediyor.

Granada’da Emre yankıları
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Süper Lig U19 Finali’nde Galatasaray ile Trabzonspor, An-
talya’da karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısını Trab-
zonspor, 17’nci dakikada Emir Yazıcı’nın attığı gol ile 1-0
önde kapattı. Karşılaşmanın 2’nci yarısında gol sesi çıkma-
yınca Trabzonspor, sahadan 1-0 galip ayrılarak şampiyon
oldu. Mücadelenin bitiş düdüğünün çalınmasının ardından

bordo-mavili oyuncular, büyük sevinç yaşadı. Ligin en iyi
teknik direktörü Trabzonspor’un hocası Hasan Üçüncü se-
çildi. Ayrıca bordo-mavili takımın kalecisi Kağan Morada-
oğlu da ligin en iyi 1 numarası oldu. Ligin gol kralı, 23
golle Galatasaraylı Eren Aydın olurken; sarı-kırmızılı ta-
kımdan Bartuğ Elmaz en değerli oyuncu seçildi.

Beşiktaş’ta TFF, UEFA ve Kamu Kurumları İlişkilerinden
sorumlu yönetici Kemal Erdoğan, “Sakatlık olmayan
bir sezon olmasını temenni ediyorum. Herkes, sonunda
hak edenin kazandığı bir lig görsün” diye konuştu.

B eşiktaş’ta TFF, UEFA Kamu
Kurumları İlişkilerden so-
rumlu yönetici Kemal Erdo-

ğan, Türkiye Futbol Federasyonu
Riva Hasan Doğan Kamp ve Eği-
tim Tesisleri’nde gerçekleştirilen
fikstür çekiminin ardından basın
mensuplarına açıklamalarda bu-
lundu. Yeni sezonun herkese hayırlı
olmasını temenni eden Kemal Er-
doğan, “Fikstür çekildi, bütün ku-
lüplerimize başarılar diliyorum.
İnşallah sakatlık olmadan, sağlıklı
bir sezon geçiririz. Taraftarımız da
sonunda 1.5 yıl sonra statlara döne-
cek. Onlar da sosyal mesafelerine
dikkat ederek, inşallah yüzde 50
kapasiteyi koruyacaklar. Sonrasında
tam kapasite ile devam edeceğiz.
Şampiyonlar Ligi’nde ülkemizi tem-
sil edeceğiz. Hem lig hem de Şam-
piyonlar Ligi’nde çok zorlu
maçlarımız olacak. Bütün takımlar
kuvvetli. Geçen sezonda baktığımız
zaman her takım her takımı yenebi-
liyor. İlk maçlara baktığımız zaman
bir derbimiz var Galatasaray ile.
Son 12 yıldır maalesef biz Galata-
saray’a ikinci yarı sonlarına doğru
deplasmana gidiyoruz. Bu da tabi
şampiyonluk yolunda giden takım-

lar için dezavantaj oluyor. Hiç de-
ğilse bu sene baktığımız zaman ligin
sonuna doğru değil, 2'nci devrenin
ortalarında deplasmana gideceğiz"
dedi. 

Herkese hayırlı olsun

"Aynı şekilde 17’nci haftada Fener-
bahçe’ye gittikten sonra Fenerbahçe
bize gelecek. Zor bir süreç olacak"
diyen Erdoğan, "Hak eden kazan-
sın, sahada oynansın. Hep birlikte
bu sezonu da en iyi şekilde bitirelim.
Bunu yaparken federasyonumuza
büyük iş düşüyor. Özellikle maç
planlama konusunda. Şampiyonlar
Ligi’nde temsil eden Beşiktaş, inşal-
lah başka takımlarda olacak. Maç
planlamasında bunları göz ardı et-
meden, karşılıklı iletişimle bunların
planlanmasında fayda var. Bu sa-
dece maç planlaması değil. Artık
yönetme değil, yönetişim diye bir
şey var. Bu işin içinde olan herkesle
fikir alışverişini çok daha sık yapıp,
ortak kararlar alınması çok çok
önemli. Oldu, bitti, yaptık ile olmaz.
Mutlaka istişarelerin yapılması
lazım. En önemlisi sporun, Türk
futbolunun gelişmesi için bunun
çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Herkese hayırlı olsun. Basın men-
supları da zor bir döneme girecek.
Size de kolaylıklar diliyorum. Sakat-
lık olmayan bir sezon olmasını te-
menni ediyorum. Herkes sonunda
hak edenin kazandığı bir lig görsün"
ifadelerini kullandı.

Gerekli hamle yapılacak

Siyah-beyazlı ekipteki transfer çalış-
maları sorulan Kemal Erdoğan,
“Yönetim kurulumuzda bir görev
dağılımı var. Ben kamu kurumları
ile olan ilişkilerden, TFF ve UEFA
ile olan ilişkilerden sorumlu üyeyim.
Tabii ki Futbol A.Ş’de yönetim ku-
rulu üyeliğim var. Biz, hepimizin ça-
lışma alanlarında herkesi rahat
bırakıyoruz. Ben şahsen, transferde
çalışan yönetim kurulu arkadaşla-
rıma ne oldu diye sık sık soru sor-
muyorum. Tabii ki merak ediyoruz.
Ancak transfer gizli yapılır. Başkanı-
mızın liderliğinde Beşiktaş’a yakışan
hamleler yapılacaktır. Dolayısıyla
onlara bu soruları sormak onların
işlerini zorlaştırır. Onların işlerinin
en iyisini yapmasını bekliyorum.
İmzalar atıldığı zaman herkes neyin
ne olduğunu görecek” şeklinde 
konuştu. DHA

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

HAK EDEN 
KAZANSIN!
HAK EDEN 
KAZANSIN!
HAK EDEN 
KAZANSIN!
HAK EDEN 
KAZANSIN!
HAK EDEN 
KAZANSIN!
HAK EDEN 
KAZANSIN!

BEŞİKTAŞ TAKTİK ÇALIŞTI
BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik di-
rektör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan
antrenman, 1.5 saate yakın sürdü. Kon-
disyon ve taktik çalışması olan antren-
man, sahada yapılan ısınma koşuları,
istasyon koşuları ve streching çalışması ile
başladı. Pas çalışması, 5’e 2 çalışması ve

dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile
devam eden antrenman, taktik programı-
nın yer aldığı uygulamalar ve yarım sa-
hada yapılan çift kale taktik maçı ile sona
erdi. Siyah-beyazlı ekip, yeni sezon hazır-
lıklarına bugün saat 10.30’da yapacağı
antrenmanla devam edecek.

Süper lig’de 2021-22 sezonun fikstür çekimi, Riva’da bu-
lunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Süper Lig’in yeni takımı Gire-
sunspor'da yönetim kurulu üyesi Metin Koç, fikstür çekimi-
nin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ligin
ilk maçında Galatasaray’ı ağırlayacak olmalarından dolayı
mutlu olduklarını söyleyen Koç, “2021-2022 sezonu hayırlı
olsun. Geçen sezon zor geçti. Bu arada bu sezonu geçirir-
ken sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Oyuncuları-
mıza, herkese teşekkür ediyorum. İlk maç, Galatasaray’ı
şehrimizde ağırlayacağız, bizim açımızdan güzel oldu” dedi. 

Görüşmeler sürüyor

Hedefin ligde kalıcı olduğunu söyleyen Koç, “Giresuns-
por 44 yıl aradan sonra lige çıktı. Amacımız dinamikleri
iyi yönetip ligde kalıcı olmak ve ligi iyi bir yerlerde bitir-
mek” ifadelerini kullandı. Öte yandan transfer çalışmala-
rının sürdüğünü söyleyen Koç, "Transfer çalışmalarımızı
yavaş yavaş, acele etmeden yapıyoruz. Oyuncularla gö-
rüşmeler sürüyor" açıklamalarında bulundu. DHA

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Metin Koç, yeni sezon
öncesi değerlendirmelerde bulundu. Koç, “Hedefimiz
ligde kalıcı olmak” açıklamalarında bulundu

Hedef ligde kalıcı olmak Fenerbahçe’yi
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Fenerbahçe’yi
istemiştim!
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Süper Lig’de 2021-22 sezonun fikstür
çekimi, Riva’da bulunan TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Süper
Lig’in yeni takımı Adana Demirspor
Başkanı Murat Sancak, fikstür çekimini
değerlendirirken, transfer çalışmaları
hakkında da bilgi verdi. Fikstür ile ilgili
değerlendirmelerde bulunan Sancak,
“Fikstürümüz çekildi. İlk maçımız, Tür-
kiye’nin güzide takımı Fenerbahçe ile
olacak. Kurada 13 numarayı çekince
Fenerbahçe’nin çıkmasını istemiştim. 6
Ağustos’ta Beşiktaş ile hazırlık maçımız
olacak. İlk maçta Beşiktaş çıksaydı ha-
zırlık maçımız iptal olacaktı. Taraftarı-
mıza sesleniyorum; Biz hazırız, siz de
hazırlanın. Güzel bir maç olsun, hayırlı
uğurlu olsun" açıklamasında bulundu. 

4 transfer daha

Transfer döneminin dikkat çeken takımı
olan Adana Demirspor’da başkan San-
cak, transferlerin devam edeceğini söy-
lerken, “Dünya yıldızı Balotelli’yi,
Belhanda’yı transfer ettik. Aslında en
önemli golcülerden birisi Britt Assom-
balonga’yı transfer ettik. Sağ bek Jonas
Svensson’un ve Lucas Castro’nun
transferini bitirdik. 4 transfer daha ya-
pacağız. İnşallah 2’nci etap kampına ye-
tiştirerek Samet hocaya teslim edip
takımın Fenerbahçe maçına hazır olma-
sını bekleyeceğiz” şeklinde konuştu. Yıl-
dız defans oyuncusu David Luiz
transferi için de Sancak, “David Luiz ile
görüşmelerimiz devam ediyor. Transferi
için hayırlısı diyelim” dedi.  DHA

Öğrencilerin, yeteneklerine ve
girişim projelerine göre burslandı-
rıldığı ApplyBAU sistemine, espor
alanında kendini geliştirmek iste-
yen üniversite adayı öğrenciler için
başvurular başladı. Dünyanın en
iyi üniversitelerinde uygulanan ve
Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Üni-
versitesi (BAU) tarafından hayata
geçirilen ApplyBAU burslandırma
sistemi, binlerce öğrenciye yete-
nekleri, girişimleri ve projeleri doğ-
rultusunda burs imkanı sağlıyor.
Espor ile eğitim hayatını birlikte

yürütmek isteyen öğrenciler için
ise ApplyBAU burs başvuruları
başladı. Bu yıl düzenlenen üniver-
site sınavına giren her öğrencinin
başvurabileceği ApplyBAU Espor
bursuna 4 Ağustos tarihine kadar
başvurmak mümkün.

Oyunculara burs imkanı

Sosyal medya, turnuva yönetimi
ve yayın yönetimi gibi birçok
alanda espor bursu sağlanırken,
öğrenci hem üniversite takımında
Türkiye ve dünyada birçok turnu-

vaya katılabiliyor hem de akade-
mik kariyerine devam etme şansı
yakalayabiliyor. 2017-2018 eğitim
döneminden itibaren burslandırıl-
manın yapıldığı sistemde, şimdiye
kadar 75 öğrenci burs aldı. Birçok
oyunda bulunan espor takımları
ile birlikte ülke içinde ve yurt dı-
şında başarılı sonuçlar alan Bah-
çeşehir Üniversitesi, hem
operasyon tarafındaki kişilere hem
de oyunculara burs imkanı sağla-
makta. Bunun yanı sıra, BAU
espor programından mezun olan

öğrenciler, sektörün önemli şir-
ketlerinde de oyun hayatına
devam etme fırsatı da yakala-
makta. 4 Ağustos tarihine kadar
devam edecek olan başvurular
için öğrenciler, www. applybau.
com/espor adresinden detaylı
bilgiye ulaşabilirler. DHA

Adana Demirspor
Başkanı Murat San-
cak, "Fikstürümüz
çekildi. İlk maçımız,
Türkiye’nin güzide
takımı Fenerbahçe
ile olacak. Kurada
13 numarayı 
çekince Fenerbah-
çe’nin çıkmasını 
istemiştim" dedi

Başvurular başladı



T opladığı hurdalarla kurduğu
takımın 2'nci Lig'e çıkması böl-
gede de büyük yankı uyandırdı.

Şimdi hedeflerinde 1. Lig var. Kuyu-
cak'a 18 kilometre mesafedeki 850 nü-
fuslu kırsal Gencelli Mahallesi'nde
yaşayan Hayati Kılıçaslan, küçük yaş-
larda futbol ve voleybolla tanıştı. İki
sporu da yıllarca yapan Kılıçaslan,
1990'da Gencelli Spor Kulübü'nü
kurdu. 2003 yılına kadar amatör lig-
lerde yer alan kulüp daha sonra kapa-
tıldı. Kulübün kapanmasına razı
olamayan Hayati Kılıçaslan, 2017'de
Gencellispor'u yeniden kurdu. Bu kez
Kadın Futbol Takımı kurarak ama-
törde mücadele verdi, ancak pandemi
nedeniyle liglere ara verildi. Sporsuz
yapamadığını belirten Başkan Kılıças-
lan, bu yıl kadın voleybolunda Bölgesel
Lig'e katılan takımların direkt 2'nci
Lig'e alınacağını duyunca Aydın'da vo-
leybol oynayan amatör sporculardan
oluşan bir takım kurdu. Yaklaşık 10 bin
lira harcayarak kurduğu takımla Böl-
gesel Lig'e katılan hurdacı Başkan,
2'nci Lig'e katılma hakkı kazanınca
büyük sevinç yaşadı.

Kuyucak'a ve spora aşığım

Hurdacı Başkan olmaktan gurur duy-
duğuna değinen Hayati Kılıçaslan,
"Kadın voleybol takımıyla Bölgesel
Lig'e katılanların 2'nci Lig'e katılma
hakkı doğacağını öğrendik ve hemen
bir takım kurdum. Aydın'da amatör ta-
kımlarda oynayan voleybolcuları Gen-
cellispor çatısı altında topladım. Üç
ayda yapılan çalışmalarla Bölgesel
Lig'e katıldık. Üç maç yaptık ezilmedik,
çok iyi mücadele ettik. Bu sayede 2'nci
Lig'e çıkma hakkı kazandık ve gurur
duyduk. 'Hurdacı başkandan 2'nci Lig
olur mu?' dediler ama oldu. 1'inci Lig
de olur, ardından Sultanlar Ligi de
olur. Ben Kuyucak'a ve spora aşığım"
dedi.

Vatandaşlar destek veriyor

Vatandaşların hurdayla destek verdi-
ğini söyleyen Hayati Kılıçaslan, "Na-
zilli-Gencelli arasında günlük 80
kilometre yol yapıyorum. Her gün 300
kilo civarında hurda topluyorum. Du-
yarlı vatandaşlar da çok destek oluyor.
Günlük ne kazanıyorsam birazını
evime ayırıyorum, gerisini Gencellis-
por'un kalkınmasına harcıyorum. He-
defim topladığım hurdaların geri
dönüşüm tesisini kurmak. Eğer bunu
başarırsam Sultanlar Ligi'ne oyna-

yacağımıza inanıyorum.
Hurda deyip geçmeyelim, bir
hurda bir nefes demektir.
Tesis kurmam için Çevre
ve Şehircilik Bakanlı-
ğı'ndan destek, kadın vo-
leybol takımı için de
Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı'ndan destek
istiyorum" diye
konuştu.
DHA
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ESENTEPE MAHALLESİ GENÇLİK VE SPOR MERKEZİ BİNASI YAPIM İŞİ
SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Esentepe Mahallesi Gençlik ve Spor Merkezi Binası Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu-
nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda
yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası : 2021/412460
1-İdarenin
a) Adresi : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK 

BULVARI NO:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124593495 - 2124593498
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@sultangazi.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4592 m² Toplam İnşaat Alanına Sahip Betonarme 

Bina Yapım İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : SULTANGAZİ İLÇESİ
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün 

içindeyer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 365 (ÜçyüzAltmışBeş) 

takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ 

MÜDÜRLÜĞÜ UĞUR MUMCU MAH. 
ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ/İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 06.08.2021 - 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 İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve 
Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan
ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk
ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar 
nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını
gösteren banka referans mektubu,
Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak 
suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya 
bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu

veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını 
göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma
uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu
üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini
sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik 
kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15
inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi
sunan istekli yeterli kabul edilecektir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan
başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan
yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve 
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde Yer Alan  B III Grubu İşler, Benzer iş Olarak Kabul Edilir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Mimarlık veya İnşaat Mühendisliği
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SULTANGAZİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ UĞUR
MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği
gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

HURDACI BASKAN 
TAKIM KURDU!

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde çocuk yaşlarda başladığı sporla iç içe yaşayan Hayati Kılıçaslan (52), günde 80
kilometre dolaşarak topladığı hurdalarla kurduğu kadın voleybol takımını 2'nci Lig'e çıkarmayı başardı

Oyunculardan Nilay
Sayar, "Kendisi fazla-

sıyla spora aşık ve spora
olan sevgisinden dolayı

tüm fedakarlığıyla ortada
olan birisi. Bize elinden

geldiğince yardımcı olmaya
çalışıyor. Bizi hep destekli-

yor ve arkamızda duruyor.
Başkan elinden geleni yapı-

yor. Biz de bu durumdan çok
mutluyuz" dedi. Takımda orta

oyuncu olarak görev yapan
Gamze Kıvrak ise, "Başkanımız-

dan çok gurur duyuyoruz. Bizleri
destekleyen herkese çok teşekkür

ederiz" şeklinde
konuştu. 
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Turnuvaya damga

VURDULAR
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Boccia
Turnuvası’nda Bağcılarlı sporcular büyük bir başarı elde etti.
Kendi kategorilerinde mücadele eden sporcular 4’ü altın, 2’si
gümüş ve biri bronz olmak üzere 7 madalya kazandı
13 TEMMUZ 2021 tarihlerinde
15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü Boccia turnuvası
düzenlendi. 18 yarışmacının
katıldığı etkinlikte Bağcılar Be-
lediyesi Engelliler Spor Kulübü
9 sporcusuyla yer aldı. Kartepe
Hergeleci İbrahim Kapalı Spor

Salonu’nda gerçekleşen ve gün
boyu süren müsabakalarda
sporcular birincilik için müca-
dele etti.

Toplam 7 madalya

Turnuva sonunda Bağcılarlı
sporculardan Niyazi Aslan,

Fatma Şahin,
Fatma Gürbüzer
ve Kenan Tüblek
birinci olarak
altın madalya ka-
zandı. Yahya
Gürbüzer ile
Kazım Erbilgin
ise ikinci olarak
gümüş madalya,
Atike Gürbüzer
ise üçüncü olarak
bronz madalya
elde etti. Bağcılar
Belediye Başkanı
Lokman Çağırıcı
da yayınladığı
mesajda “Böyle-
sine anlamlı bir
tarihte güzel bir
başarıya imza
atan sporcuları-
mızı yürekten
kutluyorum”
dedi.
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A K Parti Beylikdüzü İlçe Başkanı
Mustafa Günaydın, Beylikdüzü Be-
lediyesi tarafından bir kısmı yıkılan

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret
etti. Balıkçı Kenan Tesisleri’ndeki Deniz
Canlıları Müzesi'nin yıkılmasına tepki
gösteren Günaydın, "Beylikdüzü ile özdeş-
miş adeta simgesi olmuş bir müzeyi böyle
yıkmak gerçekten çok üzücü. Bizler esnafı-
mızın her zaman yanlarındayız ve onlara
destek oluyoruz. Olmayada devam edece-
ğiz" ifadesini kullandı. 

Tapulu mülkümüz

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi kurucusu
Balıkçı Kenan da tapulu arazisinin üzerin-
den yol geçtiğini ifade etti. Balıkçı Kenan,
"Ekrem İmamoğlu verdiği sözleri tutmadı.

Bizim tapulu arazimi alıp üzerinden yol
geçirdi. Anadolu Caddesi bizim resmi ta-
pulu malımız. 7 senedir bize yerimizi ver-
miyor. Seçim döneminde her türlü şirinliği
yaptılar ama maalesef bizleri mağdur etti-
ler. Verdikleri sözleri tutmadılar. İma-
moğlu müzemizi yıktırdı. kendi ellerimle
diktiğim ağaçları söktürdü. Anadolu Cad-
desi ve tretuvar bizim tapulu mülkümüz.
Biz yolu kapatma bahsi olunca Ekrem
İmamoğlu bize, bizim belediyeden kirala-
mış olduğumuz alanla tapulu malımız
olan Anadolu Caddesi’ni takas ederiz
dedi. Biz sizden kira almayız. Sende yolu
kapatma. Sen bizim yeri kullan bizde
senin yerini kullanalım dedi. 7 senedir
bizim arazimizi kullandılar" dedi.

Yargıya başvuracağız

Kendi arazisinin üzerine geçen yola tepki

gösteren Balıkçı Kenan, "Bizim arazimiz
üzerinden yol geçiyor. Biz vatandaşları-
mız için arazimi verdik. Yerine belediye
tarafından araziyle değiştirdik. Ama bele-
diye şimdi verdikleri araziyi bizden geri
aldı. Bizim arazimizi ise geri vermiyor.
Kendi tapulu malımızı işgal ediyorlar.
Gereken bütün yerlere başvurumuzu ya-
pacağız. Hukuki süreci başlatacağız" şek-
linde konuştu.

20 milyon lira harcadım

Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ndeki
balıkların bugünkü değeri 15 ila 20 mil-
yon arasınzda olduğunu belirten Balıkçı
Kenan, "50 yıllık emek sonucu mumya-
ları tek tek mumyalayıp çocuklarımızın,
gençlerimizin hizmetine sunduk. Gelecek
yüz yıllarda bu balıkları torunlarımızın
torunları görecek. Maddi yönden 20 mil-

yon lira harcadım. Kimseden destek al-
madan. Neden? Çocuklarımız, gençleri-
miz denizlerimizi bilsin öğrensin diye. Bir
belediye başkanı gelip müzeyi yıksın diye
değil. Sadece mumyalama işlemleri bile
2-3 milyon lira tutuyor. Müzenin bütün
işlemleri Balıkçı Kenan tarafından yapıl-
mıştır. Bu zamana kadar da ücretsiz ola-
rak halkımıza sunulmuştur" şeklinde
konuştu.

Erdoğan’a çağrı

Manevi değeri yüksek olan ürünlere sahip
çıkılması gerektiğinin altını çizen müze ku-
rucusu Balıkçı Kenan, "Cumhurbaşkanı-
mıza, bakanlıklarımıza sesleniyorum.
Burada yatan hem maddi, hemde manevi
serveti böyle öksüz bırakmayın. Destek ol-
malarını istiyorum. Çocuklarımız için, ge-
lecek nesiller için" diye konuştu.

ŞAMPİYON PARKuRDABeyoğlu Kefken Çevre
Yaz Kampı 2021 sezo-

nuna kapılarını açtı.
Turnuvalar ve müzik

dinletileriyle renkli
görüntülere sahne

olan açılış töreninde,
Survivor 2021 Şampi-

yonu Milli Güreşçi İs-
mail Balaban ve

Başkan Yıldız ‘Survi-
vor Parkuru’nda öğ-

rencilerle yarıştı.

irem Helvacıoğlu, başrolü
Özcan Deniz ile paylaştığı
'Seni Çok Bekledim' ile ek-
ranlara dönmüş ancak dizi
beklenen ilgiyi göremeyince
erken final yapmıştı. Dizi bit-
tikten sonra Özcan Deniz,
İrem Helvacıoğlu ile birlikte
yer aldıkları fotoğrafları say-
fasından sildi, rol arkadaşını
takipten çıktı. Kısa bir süre
sonra İrem Helvacıoğlu'ndan
da aynı hamle geldi. Konu
hakkında konuşan Helvacı-
oğlu, "Özcan'a kırılmadım.
Sadece anlam veremedim.
Şöyle oldu, o fotoğrafları
sildi. Fotoğrafları bir tepki
olarak silip silmediğini anla-
yamadığım için ben de fo-
toğrafları sildim" dedi. 

kurBan Bayramı tatilini İstanbul dışında
geçirmek isteyenler nedeniyle İstanbul Ha-
valimanı'na yolcu yoğunluğu artmaya baş-
ladı. Güvenlik kontrolünün ardından
terminale giriş yapan yolcular, bilet ve valiz
işlemleri için özellikle iç hat kontuarlarında
yoğunluk oluşturdu. Bayram tatilini mem-
leketi Erzurum'da geçireceğini ifade eden
Akif Gören "Tatil 9 gün ama benim 11
günlük tatilim var. Erzurum’a gidiyorum,
sağlık çalışanıyım. Tatili biraz uzattık 11

gün dinlenip geleceğiz. Biletimi de önce-
den aldığım için hiçbir problem olmadı"
dedi.  Çocuklarıyla birlikte Mardin’e giden
Tenzile Toprak ise, "Annem rahatsızdı, onu
görünmeye gidiyoruz. Bayramı da fırsat
bildik. Bir de çocuklar da yeterince evde sı-
kıldılar. Okullar da zaten biliyorsunuz,
biraz stres atsınlar. Mardin’e gidiyoruz. Fi-
yatlar da çok yüksekti. Son dakikaya da bı-
rakmadık ama bayrama yakın olduğu için
fiyatlar yüksek" şeklinde konuştu.

O SİLDİ
BEN DE
SİLDİM!

SECIM DONEMINDE 
SIRINLIK YAPTILAR
SECIM DONEMINDE 
SIRINLIK YAPTILAR
SECIM DONEMINDE 
SIRINLIK YAPTILAR
SECIM DONEMINDE 
SIRINLIK YAPTILAR
SECIM DONEMINDE 
SIRINLIK YAPTILAR
SECIM DONEMINDE 
SIRINLIK YAPTILAR

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bir kısmı yıkılan Türkiye Deniz Canlıları Müzesi’ni ziyaret eden AK
Parti İlçe Başkanı Mustafa Günaydın, "Beylikdüzü ile özdeşmiş adeta simgesi olmuş bir müzeyi böyle
yıkmak gerçekten çok üzücü" dedi. Müzenin kurucusu Balıkçı Kenan ise "Seçim döneminde her türlü
şirinliği yaptılar ama maalesef bizleri mağdur ettiler. Verdikleri sözleri tutmadılar" diye konuştu.

BARIŞ KIŞ

ilk öğrenci grubunu ağırlayan kam-
pın açılış törenine; Beyoğlu Belediye
Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kırkpınar
Başpehlivanı ve Survivor 2021 Şam-
piyonu İsmail Balaban, AK Parti Be-
yoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes
Özkan, Büyük Birlik Partisi İlçe Baş-
kanı Mustafa Yıldız ve muhtarların
yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.
Gün boyunca düzenlenen turnuva-
larla renkli görüntülere sahne olan
etkinlikte İsmail Balaban, Başkan
Yıldız ve öğrencilerle birlikte ‘Survi-
vor Parkuru’nda yarıştı. Turnuvala-
rın kazananlarına düzenlenen

törenle ödülleri takdim edildi. Spor-
tif aktivitelerin ardından öğrenciler
canlı müzik dinletileriyle keyifli vakit
geçirdi. 15 Temmuz Marşı’nın çalın-
masıyla birlikte coşku hat safhaya
ulaştığı etkinlikte, öğrenciler ellerin-
deki Türk bayraklarını sallayarak
hep birlikte marşa eşlik ettiler. Etkin-
likte ayrıca ‘15 Temmuz Fotoğraf
Sergisi’ öğrencilerin ziyaretine açıldı.

4 farklı branşta eğitim

Kefken Çevre Yaz Kampı öğrencilere
yaz aylarında eşsiz bir tatil ve eğ-
lence imkanı sunuyor. Her hafta

farklı öğrenci gruplarını ağırlayan
kampta öğrencilere; tiyatro, halk
dansları, değerler eğitimi, basketbol,
futbol geleneksel çocuk oyunları,
yüzme ve satranç başta olmak üzere
14 farklı branşta eğitimler veriliyor.
Alanında uzman eğitmenler ile bir-
likte çalışma imkânı bulan öğrenci-
ler, spor ve eğlence dolu bir hafta
geçirerek okul yorgunluklarını atıyor-
lar. Yaz boyunca binlerce öğrenciyi
ağırlayacak olan kamp, öğrencilerin
yeni arkadaşlık bağları kurarak sos-
yalleşmelerine de yardımcı olması
açısından büyük önem taşıyor.

Kadınlar
hasada
çıktı
Büyükçekmece Belediyesi Ta-
rımsal Hizmetler Müdürlüğü,
BÜTKOOP (Büyükçekmece
Tarım Kooperatifi) WFP Dünya
Gıda Programı ile ortaklaşa
gerçekleştirilen ‘Celaliye Bam-
yası Üretimi ve Yaygınlaştırma
Projesi’ kapsamında bamya
hasadı gerçekleşti.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasının ardından, memleketlerine ve
tatil beldelerine gitmek isteyen yolcular İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu

Bilimsel tarımının geliştirilmesi ve tarımda
yeni uygulamalar alanında pek çok projeye
imza atan Büyükçekmece Belediyesi çiftçi ka-
dınlara destek vermeye devam ediyor. Kaliteli
ve lezzetli bamyası ile tanınan Celaliye ma-
hallesinde kendi ürettikleri bamyanın hasa-
dını gerçekleştiren çiftçi kadınların elde
ettikleri üründen oldukça memnun. Tarım
emekçilerinin her zaman yanında olduklarını
belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.
Hasan Akgün, "Büyükçekmece’de tarım
adına önemli projeler ve çalışmalar yürütü-
yoruz. Bölgemizde tarımı çeşitlendirme ve ta-
rımla uğraşan vatandaşımızın gelirini
arttırma çalışması içerisindeyiz. Tarım adına
büyük emekler veren çiftçi kadınlarımızın her
zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

Yoğunluk erken başladı


