
Eyüpsultan'da geçen hafta kar-
şıdan karşıya geçerken minibü-

sün çarpmasıyla metrelerce savrulan
ve hayatını kaybeden Buse Pervin 
Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp,
“Evimde her yerde hayali var kızımın.
Eve girmek istemiyorum. Gel desem
gelemez, kalk mezarından gel desem
gelemez. Sadece adalet istiyorum”
dedi. Acılı baba,
“Kızım karan-
lıktan korkardı,
üşüdüğü
zaman soğuk-
tan da çok 
rahatsız olurdu.
Işıklar onun
için hala yanı-
yor” diye feryat
etti.  I SAYFA 3
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ADALET İSTİYORUM

Kızım için hala 
ışıklar yanıyor!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
15 Temmuz 2016 gecesi 

gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 
yıldönümü nedeniyle İstanbul’da  
gerçekleştirilen anmalara katıldı. 
Esas olanın devlet ve millet olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, Mustafa
Kemal Atatürk’ün, “Egemenlik kayıt-
sız şartsız milletindir” sözünü hatırla-
tarak, “15 Temmuz’un bize yaşattığı
en kıymetli duygunun, işte o ‘egemen-
lik kayıtsız, şartsız milletindir’ duygu-
sunun en derinden hissedilmesidir”
dedi.  I SAYFA 10
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EGEMENLİK MİLLETİNDİR

Anma töreninde 
önemli hatırlatma

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

HABERİN

DEVAMI

SAYFA
14’TE

Avcılar'da son 2 yıl içeri-
sinde bin 500'e yakın

bina kentsel dönüşüm kapsa-
mında boşaltılarak yıktırılıyor.
Yıkım firmaları, inşaatı üstle-
nen şirketlerle bu yapılardaki
kapı, pencere, kalorifer peteği
gibi parçaların yanı sıra moloz-
ların arasındaki inşaat demir-
leri karşılığı anlaşarak yıkıma
geçiyor. Bürokratik işlemlerin
tamamlanması için 3-4 ayı

bulan yıkım sürecinin tamam-
lanması beklenirken, bu binalar
atık malzeme toplayıcılarının
uğrak yerlerinin başında geli-
yor. İddiaya göre büyük bö-
lümü Afganistan'dan gelen atık
toplayıcılar girdikleri boş bina-
ların duvarlarındaki elektrik
kablolarından, su tesisatındaki
borulara kadar buldukları sata-
bilecekleri her parçayı söküp
götürüyor. I SAYFA 9
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KAPLAMALARI BiLE SÖKÜP ALDILAR

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda 
konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin ve

demokrasiye gönül verenlerin zaferi olduğun söyledi. Erdoğan, “O
gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını

ödeyemeyiz” dedi. Erdoğan 15 Temmuz günün
kimsenin önemsizleştiremeyeceğinin de altını
çizerek “2023'e, eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve

kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türkiye'nin viz-
yonu ve heyecanıyla girmek istiyoruz” şeklinde ko-

nuştu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise 15 Temmuz
şehitleri ve ailelerine  Allahtan rahmet diledi ve tüm terör örgütlerine
karşı aynı kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını çizdi. I SAYFA 7
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Büyükçekmece Mimarsinan 
Devlet Hastanesi'nin hemen yanı

başında bulunan çimento fabrikası 
mahallelinin tepkisine neden 

oldu. Fabrikanın sanayi bölgesine
taşınmasını isteyen mahalle 

sakinleri, özellikle yaz aylarında
her tarafın toz duman olduğunu,

hem sağlık hem de çevre
açısından bu duruma el atılması

gerektiğini söyledi

KAHRAMANLARIN 
HAKKI ÖDENMEZ!
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GENÇLER
UNUTMAZ

AKBABA GiBi
CÖKTÜLER!

Maltepe Belediyesi ile Özbekis-
tan’ın Kaşkaderya şehrinin yönetim
merkezi olan Karshi Belediyesi,
kardeş belediye protokolü imzala-
mak için program yapmış.
Biz de Türkiye'den 4 basın men-
subu olarak bu protokole şahitlik
ettik.
Doğrusu Ali Kılıç'ın Özbekistan
gezi davetini aldığımda biraz 
gönülsüzdüm.
Ancak gezi sonrası iyi ki de gitmi-
şim, gezmişim, görmüşüm dedim.
Özbeklerin doğallığına, samimiye-
tine, sıcaklığına, Türk sevgisine
hayran kaldım.

Bir Karapapak Türkü olarak ata
yurtlarımızdan birisini daha gezme
keyfini yaşadım.
Tarih geçmiş hakkında bugünlere
hitap eden ilimdir.
Bu günler ise yarınlara hizmet
eder.
Tarihçi, filozof ve sosyo-
log İbn Haldun’un
şöyle bir sözü vardır:
"Su suya nasıl ben-
zerse, bir milletin 
geleceği de 
geçmişine öyle
benzer."

Mehmet Mert gezi yazısı sayfa 16'da 

Beylikdüzü Belediyesi’nin dü-
zenlediği 15 Temmuz anma-

sında konuşa Beledidye
Başkanı Mehmet

Murat Çalık, “De-
mokratik hukuk

devletinde, devle-
tin sahibi millet-

tir” dedi. 5’TE

DEVLETİN sAHİBİ 
MİLLETTİR

BİR MİLLETİN GELECEĞİ GEÇMİŞİNE BENZER!

Bağcılar Belediyesi tarafından
düzenlenen 15 Temmuz 

Demokrasi ve Milli İrade etkinlikle-
rine çocuklar ile gençler Bağcılar
Meydanı’nı doldurdu. Gençler elle-
rinde meşalelerle coşkulu bir yürüyüş
düzenlerken 15 Temmuz yazılı tişört-
ler giyinen minikler de protokolün
önünde yerini alıp gece boyunca
müzik eşliğinde bayrak salladı. Bele-
diye Başkanı Çağırıcı, “O geceden
sonra ihtilallerin de tarihe karışacağı
yeni bir Türkiye’nin başlangıcını hep
birlikte yaşadık” diye konuştu. I SAYFA 4
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MİLLİ İRADE ETKİNLİĞİ

15 Temmuz’a 
sahip çıktılar

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr Melih Bulu, Resmi

Gazete'de yayımlanan Cumhurbaş-
kanı kararı ile görevden alındı. 
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne
vekaleten üniversitenin öğretim üyele-
rinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci
atandı. Boğazi-
çili akademisyen-
ler ve öğrenciler,
Melih Bulu’nun
rektör olarak
atanmasına yö-
nelik protestola-
rını 6 aydan fazla
bir süredir
devam ettiri-
yordu. I SAYFA 5
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6 AY GÖREVDE KALDI

Prof. Melih Bulu 
görevden alındı

Melih Bulu

Türk Sinemasının yaşayan 
efsanesi Cüneyt Arkın, Büyük-

çekmece Belediyesi tarafından Türk
sinemasının 107'inci yılı nedeniyle 
düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinin
konuğu oldu. Gecede gördüğü yoğun
ilgi karşısında zaman zaman duygusal
anlar yaşayan usta sanatçının duygu-
larını “utanmasam ağlayacağım” 
şeklinde anlattı. Belediye Başkanı
Hasan Akgün ise “Kendisi bu ülkeye
çok büyük emek verdi. Sinemada, 
kültürde, sanatta, karşı duruşuyla
örnek oldu” dedi. I SAYFA 5
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BÜYÜK USTA DUYGULANDI

Utanmasam 
ağlayacağım!

Erzurum'dan Kurban Bayramı
için İstanbul'a gelen 31 yaşın-

daki Emrah Acar, 1,5 yıldır baktığı 
1 tonluk boğası ile yatıyor. En iyi 
dostum dediği 3 yaşındaki boğaya
7 ay dağda, ardından da ahırda bakan
Acar, boş kaldığı zamanların çoğunu
'Kral' adını verdiği boğa ile ilgilenerek
geçiyor. Acar, “Onu çok seviyorum.
Çok uysal bir hayvandır. Kendim
bakıp besliyorum. Onunla birlikte çok
mutlu oluyorum” dedi. I SAYFA 5
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ÇOK UYSAL BİR HAYVANDIR

Kral ile birlikte 
yatıp kalkıyor!

BURASI iÇiN BiR GELiR KAYNAĞI
Çimento fabrikasının kaldırılmasını istemeyen mahalleliler ise mennuniyetlerini dile getirdi. Fabrikadan memnun olduğunu belirten İbrahim Demiralay,
“İnsanlar iflas eşiğine geldi. Bize hiçbir zararı yok. Ben 35 yıldır buradayım. Bir zararını görmedim” dedi. Mustafa Alper ise “Fabrikanın çevreye bir 
zararını görmüyorum. Yıllarca orada çalıştım ve emekli oldum. Burası için yüksek bir gelir kaynağı. Hastane de  fabrika da kapanmasın” diye konuştu. 

Temeli atıldığı günden beri 
konumu tartışılan Büyükçek-

mece Mimarsina Devlet Hastanesi 
yeniden gündeme geldi. Çimento fab-
rikasının hemen yanı başında inşa
edilen hastanenin tam karşısında ise
mezarlık bulunuyor. Hatanenin yapımı
sırasında çok sayıda itiraz gelmiş, “Çi-
mento tozları arasında hastalara nasıl
şifa dağıtılacak?” sorusu sorulmuştu.

Hastanenin hemen yanıbaşında faali-
yetini sürdüren çimento fabrikasının
kaldırılacağı da gündeme gelmişti.
Fakat aradan 8 yıl geçmesine rağmen
ne fabrika kaldırıldı ne de so-
runlara bir çözüm üretildi.
Damga'ya konuşan mahalleli,
toz duman içinde kaldıklarını,
bu soruna çözüm bulunması
gerektiğini söyledi. 

ç
TOZLAR ARASINDA NASIL ŞiFA DAĞITACAK?

Mahalle sakinlerinden Kamber Bağdeci, hastane ve
çimento fabrikasının yan yana olmasının hem çevre

hem de sağlık açısından zararlı olduğunu belirtirken,
Yunus Güreli, “Biz burada lokanta işletmecisiyiz. En büyük
zararı tozu” dedi. Murat Bozkurt isimli vatandaş ise
“Fabrika buradan kalksa sorun çözülmüş olacak” diye
konuştu. “Camımız çerçevemiz toz içinde” diyen bir
diğer mahalleli Hicran Konakçı da “Tozdan dolayı 
çamaşır asamıyoruz” tepkisini gösterdi. Fatma 
Erdoğan isimli bir ev hanımı ise “Pencerelerimi
açamıyorum. Her gün temizlik yapmak zorunda 
kalıyorum. Evimiz, çevremiz toz içinde kalıyor.
Nefes alamıyoruz” ifadelerini kullandı. I SAYFA 8
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EViMiZ TOZ iÇiNDE, NEFES ALAMIYORUZ

ZEHRA ÇELİK
BARIŞ KIŞ

ÖZEL HABER

Şehitler için
yola çıktılar

15 Temmuz darbe girişimi-
nin yıl dönümünde moto-

sikleti üzerinde şehit olan Yılmaz
Ercan'ın anısına 251 motosiklet-
liyle 251 şehidi anma programı
düzenlendi. ali Ali Yerlikaya,
“Darbecilerin üzerine motor süren
ve şehit olan Yılmaz Ercan karde-
şimiz ve onun şahsında Boğaz
Köprüsü'nde şehit olan 34 karde-
şimiz ve 251 bütün şühedamızın
aziz hatıraları için oraya gidiyo-
ruz” diye konuştu.  I SAYFA 9
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Ankara'da bisikletiyle evine dönerken, bir otomo-
bil sürücüsünün arkadan çarpması sonucu ha-

yatını kaybeden Umut Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafından anıldı. I SAYFA 3
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BiSiKLETLi PROTESTO

Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan

KAHRAMANLARIN 
HAKKI ÖDENMEZ!
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Avcılar'da kentsel dönüşüm
kapsamında boşaltılan binanın
dış kaplamaları ile içindeki
birçok malzeme çalındı.
Binanın yıkımını üstlenen 
Barış Yaşar, “Dışarıdan gelen 
bu kişiler akbaba gibi çöküp
her malzemeyi alıp 
götürüyorlar” dedi

TOZ DUMAN 
ARAsıNDA sıFA!



COLORADO Eyalet Üniversitesi’nden
(CSU) araştırmacılar, fiziksel aktivitenin
beyindeki hücreleri birbirine bağlayan

beyaz cevherini yenileme yeteneği üzerinde olumlu
bir etkisi olup olmadığını görmek için 60 yaşın
üzerindeki insanları inceledi. Haftada en az üç kez
40 dakikalık yürüyüşlere çıkmanın beynin beyaz
maddesini yenilediğini ve bilişsel olarak kişiyi
güçlü tutmaya yardımcı olabileceğini buldular.
Araştırmanın sonuçları, yaşlı insanlara beyinlerini
sağlıklı ve aktif bir şekilde tutmanın basit bir yo-
lunu sunuyor.

Hafızada iyileşme gözlendi  

Beyaz madde, beynin ve omuriliğin kısımlarını
sinir liflerine bağlayan beynin en geniş ve en derin
kısmındaki doku. Sağlıklı bir beyaz cevher daha iyi
hafızaya, daha iyi problem çözmeye ve artan biliş-
sel yetenekleri de beraberinde getirir. NeuroImage
dergisinde yayınlanan araştırma için ekip, 247 katı-
lımcıyı gözlemledi. Katılımcıların her biri 60-80
yaşları arasında olan ve günlük yaşamlarında çok
az şiddetli fiziksel aktivite gerçekleştiren kişilerdi.
Araştırmacılar, katılımcıların sınırlı aktivitelerine
rağmen hala yeterli düzeyde bilişsel yeteneğe sahip
olduklarından emin olmak istediler ve ardından
onları üç farklı gruba ayırdılar. İlk grup, katılımcı-
ların düzenli olarak esnedikleri ve az fiziksel efor
gerektiren rutinler uyguladıkları bir programa tabi
tutuldu. İkinci grupta, haftada üç kez 40 dakikalık
yürüyüşe çıktılar. Son gruba ise haftada üç kez, fi-
ziksel ve zihinsel olarak en zorlayıcı görevlerden
biri olarak görülen dans egzersizleri verildi.

Beyaz cevheri küçülttü

Katılımcılara çalışmalar başladığından ve çalışma-
lardan altı ay sonra beyaz cevherlerinin sağlığının
ve işlevinin incelendiği beyin taramaları yapıldı.
Son iki grupta yer alanlar, programa altı ay katıl-
dıktan sonra daha sağlıklı beyin ve beden işlevleri
gösterdiler. fiziksel olarak daha zinde hale geldiler.
Ayrıca araştırmacılar, beyinlerinin MRI taramala-
rında beyaz cevherlerinin de yenilenmiş gibi görün-
düğünü buldular. Yürüme grubunun parçası
olanlar en iyi sonuçları gösterenler oldu ve hafıza
sınavlarında da en iyi performansı sergilediler. Ak-
tivitesi oldukça durgun olan ilk gruptaki kişilerde
ise beyaz cevherlerinin küçüldüğü görüldü ve bazı
bilişsel testlerde de daha kötü performans göster-
diler.

Gençlerde henüz denenmedi

Çalışmanın ortak yazarı ve CSU’da nörobilim ve
insani gelişme profesörü olan Dr Agnieszka
Burzynska, The New York Times’a beyaz madde
üzerine çok fazla araştırma yapılmadığını söyledi:
“Bazı bilim insanları, sadece birkaç yıl öncesine
kadar beynin yapısının yaşam boyunca değişebile-
ceğine bile inanmıyorlardı.” Araştırmacılar, bu ça-
lışmanın sonuçlarının genç insanlar için de geçerli
olup olmadığından emin değiller, ancak insanlara
sağlıklı kalmak için aktif bir yaşam tarzı yaşamala-
rını tavsiye ediyorlar. Burzynska, The Times’a ver-
diği demeçte; bulguların beynin beyaz maddesini
korumak için kalkmak ve hareket etmek için güçlü
bir neden verdiğini söylüyor.
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Yürümek hafızaya
çok iyi geliyor

Fazla şeker komaya sokuyor
Kurban Bayramı’nda çocukların aşırı et ve şeker tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr.
Akif Çelik, ailelere uyarılarda bulundu. Çelik, “Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve kronik böbrek hastalığı, yüksek tansiyon gibi sağlık sorunları
olan çocuklarda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyunun azalmasına hatta komaya dahi neden olabilir” dedi
ÇAMLICA Medipol Üniversitesi Hasta-
nesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bö-
lümü’nden Uzm. Dr. Akif Çelik,
bayramlar gibi özel günlerde değişen
beslenme rutinine bağlı olarak birçok
sindirim probleminin yaşandığını belir-
terek “Bayramlar vasıtasıyla toplumda
birliktelik ruhu artar, milli bilinç oluşur
ve sosyal ilişkiler gelişir. Ama doğum
günleri, bayramlar gibi özel kutlamalar
ve etkinliklerde aşırı besin tüketimi, dü-
zensiz beslenme alışkanlıklarına ve sin-
dirim sorunlarına neden olabilir.
Bayramlarda ve özel etkinliklerde ço-
cukların beslenmesi, ailenin diğer birey-
lerinden farklı değildir. Sağlıklı
beslenme önerileri tüm aile için geçerli-
dir. Makro besin ögelerimiz yağ, kar-
bonhidrat (şeker) ve proteinlerden
oluşur. Vücudumuz ve metabolizma-
mız günlük dengeli oranda protein, yağ
ve karbonhidrata gereksinim duyar, bu
dengenin herhangi bir şekilde bozul-
ması sağlığımızı olumsuz etkiler. Gün-
lük alınan enerjinin yüzde 50-55’inin
karbonhidrattan, yüzde 10-15’inin pro-
teinden, yüzde 30-35’inin de yağlardan
gelmesi önerilir” diye konuştu. Aşırı
şeker tüketiminin ishale neden oldu-
ğuna da değinen Çelik, şöyle devam
etti: “Günlük harcadığımız enerjiden

daha fazla kaloriyi almak ve aşırı besin
tüketimi kısa dönemde kabızlık, kusma,
karın ağrısı, ishal gibi sindirim sorunla-
rına neden olur. Uzun vadede ise obe-
zite, kalp ve damar hastalıkları,
hipertansiyon gibi ciddi sağlık sorunla-
rına neden olabilir. Aşırı şeker tüketimi-
nin de ishal yaptığı bilinir. Özellikle
doğum günleri ve bayramlarda aşırı
şeker tüketiminden kaçınmak gerekir.
Şeker hastalığı, karaciğer yetmezliği ve

kronik böbrek hastalığı, yüksek tansi-
yon gibi sağlık sorunları olan çocuk-
larda aşırı şeker tüketimi, kan şekerinin
aşırı ve ani yükselmesine, vücut suyu-
nun azalmasına hatta komaya dahi
neden olabilir. Yağlar en yavaş sindiri-
len makro besindir. Yağlı yiyecekler özel
günlerde genellikle keyifli bir kaçamak
olarak tüketilir. Aşırı yağ tüketimi kısa
dönemde şişkinlik, hazımsızlık, mide
krampları, ishallere neden olduğu gibi

uzun vadede ise kalp ve damar hasta-
lıklarına yol açabilir."

Protein kaçağına dikkat

Fazla protein alımının da zararlarına da
işaret eden Çelik, “Vücudumuzun yapı
taşı proteinlerden oluşur. Proteinler vü-
cudumuz için önemli bir makro besindir.
Özellikle kırmızı veya beyaz et, yumurta
ve tahıllar başlıca protein kaynaklarıdır.
Aşırı protein tüketiminin böbreklerimizin
çok daha fazla oranda süzme yapmasına
ve ardından da idrarda protein kaçağına
yol açtığı gösterildi. Protein ağırlıklı bes-
lenmenin protein yıkımının son ürünü
olan ürik asidin eklemlerde birikimi so-
nucu oluşan Gut hastalığına neden ol-
duğu da bilinir. Ayrıca çoğunlukla
bağırsaklarımızda yaşayan ve vücudu-
muz için sağlıklı olan mikroorganizmalar
vardır. Bu canlıların, sindirim sistemi ve
bağırsak sağlığı üzerine, bağışıklık siste-
minin güçlenmesine ve metabolizmamı-
zın düzenlenmesi gibi birçok faydalı
görevleri vardır. Bağırsak mikrobiyomu
olarak adlandırılan bu canlıların sayısı,
dengesiz ve tek makro besin ağırlıklı bes-
lenme gibi durumlarda hızla azalır ve za-
rarlı mikroorganizmaların sayısı artar.
Bu nedenle sağlığımız olumsuz yönde 
etkilenir” ifadelerini kullandı. 
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P rostat büyüdüğünde yaşanan

idrar şikayetlerinin hastanın gün-
lük yaşamını zorlaştırdığına dik-

kat çeken Hattat Klinik’ten
Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim
Hattat, “Hayat kalitesini düşürür. İdrar
şikayetleri sertleşme sorunu, erken bo-
şalma ve cinsellikte başarısızlık korkusu
yaratabilir. Yapılan incelemelerle prostat
büyümesinin ne boyutta olduğu, iyi
huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu
anlaşılabilir. İyi huylu prostat büyüme-
sinde tıkanıklığın derecesine göre ilaçlar
veya cerrahi işlemler gibi hastaya uygun
tedavi seçilebilir. Son yıllarda kullanılan
teknolojik tedaviler ve lazerler en az yan
etki ile prostat büyümesini başarıyla te-
davi eder” diye konuştu. Erkeklerin pro-
stat olma korkusu yaşadıklarını aktaran
Prof. Dr. Hattat, “Bir hastalık zanne-
dilse de prostat aslında erkeklerde bulu-
nan bir salgı bezi. Kestane
büyüklüğündeki bu bez mesanenin tam
altında yer alıyor ve idrar kanalını çevre-
liyor. Dolayısıyla prostat dokusunda bü-
yüme olduğunda idrar yolu şikayetleri
gelişiyor. İşte bu yakınmalar ve prostatın
iyi huylu büyümeleri halk arasında ‘pro-
stat olmak’ olarak biliniyor” dedi.

40'lı yaşlara dikkat 

Prostat büyümesinin her erkekte mey-

dana gelen doğal bir durum olduğu-
nun aktaran Prof. Dr. Hattat, “40’lı
yaşlardan itibaren erkek vücudunda
oluşan hormon değişimleri prostatı
büyütüyor. Yani gerçekten de her erkek
hayatının belli bir noktasında ‘prostat’
oluyor. Ancak bu büyüme erkeklerin
sadece üçte birinde tedavi gerektirecek
boyuta ulaşıyor. Ailesinde prostat bü-
yümesi olanlar bu hastalığa daha sık
yakalanıyor. 60 yaşındaki erkeklerin
yarısından fazlasında prostat büyü-
mesi bulunuyor. Prostat büyüdüğünde
ve idrar yolunu sıkıştırıp can sıkıcı
idrar şikayetlerine yol açtığında tedavi
de şart oluyor” diye konuştu.

İdrar sıkıntısı belirti

Prostatın iyi huylu büyümesinde belir-
tiler yavaş yavaş yıllar içinde arttığın-
dan birçok erkeğin ciddi tıkanıklıkları
olsa bile buna alışabildiğine dikkat
çeken Prof. Dr. Hattat, “Erkekler bu
belirtileri ‘normal’ kabul edebiliyor.
Yine de prostat büyümesinde sık id-
rara çıkmak, zor idrar yapmak, idrara
başlarken bir süre beklemek, idrarı
kesik kesik boşaltmak, tuvaletten çık-
tıktan çok kısa bir süre sonra tekrar
idrar hissi duymak ve mesanenin tam
boşalmadığını hissetmek en sık görü-
len yakınmalar arasında. Bunlara ani

idrar sıkışmalarını, idrar kaçırma ve
geceleri idrar hissiyle uyanmayı da ek-
leyebiliriz. İdrar sıkıntıları olan erkek-
lerin vakit kaybetmeden bir uzmana
danışması gerekiyor” ifadelerini kul-
landı.

Son teknolojik tedaviler 

Prostat büyümesi tedavisinde, büyü-
müş olan prostat dokusunu ortadan
kaldırıp idrar kanalındaki tıkanıklığının
giderildiğini belirten Prof. Dr. Hattat,
“Bu tıkanıklığın derecesi ise hangi te-
davinin seçileceği konusunda ana fak-
tör.  Günümüzde iyi huylu prostat
büyümesini çeşitli ilaç tedavileri, cer-
rahi işlemler veya ısı terapileri ile gide-
rebiliyoruz.  Hafif tıkanıklarda ilaçlar
etkili olabilirken, daha ileri durum-
larda cerrahilere yönelebiliyoruz. Son
yıllarda geliştirilen lazer tedavileri ise
en son teknolojik çözümleri sunuyor.
Örneğin çok yüksek enerji kullanılarak
prostatı buharlaştıran lazerlerde, has-
talar işlemden birkaç saat sonra evle-
rine gidebiliyor ve günlük yaşamlarına
birkaç gün içinde başlayabiliyor.
Sonda ihtiyacı en aza indiriliyor, kan
sulandırıcı kullanan hastalarda ilacın
kesilmesi gerekmiyor. En güzeli de
idrar sıkıntıları 24 saat içinde büyük
ölçüde rahatlıyor” dedi.

Prostat bezinin idrar fonksiyonla-
rının yanında cinsel yaşamı da
olumsuz etkilediğinin altını çizen
Prof. Dr. Halim Hattat, “İyi huylu
prostat büyümesinde yaşanan
idrar şikayetleri cinsellikte korku
yaratabiliyor. İdrar sorunu yaşa-
yan erkek, bunun beraberlik esna-
sında olmasından çekinerek
cinsellikten soğuyabiliyor. Cinsel
isteksizlik ve başarısızlık korkusu
başlayabiliyor. Tüm bunlar sert-
leşme problemine yol açabiliyor.
Yine uzun vadede erken boşalma
da görülebiliyor. Bu nedenle özel-
likle 40 yaş üzerinde yaşanan cin-
sel fonksiyon sorunlarında prostatı
kontrol etmek gerekiyor. Prostat
büyümesinde uygulanan tedavi-
lerde de mesaneye geri boşalma,
meni hacminde azalma, isteksizlik,
sertleşme problemi gibi yan etkileri
daha az olanları seçmek cinsel ha-
yatı koruyor” diye konuştu.

SERTLEŞME
PROBLEMİ 

Dönemsel olarak ürolojik muayene ve PSA kontrolleri yaptırmak prostat büyümesini erken
dönemde teşhis şansı tanıyor. Üro-Androloji Uzmanı Prof. Dr. Halim Hattat, “40’lı yaşlardan
itibaren erkek vücudunda oluşan hormon değişimleri prostatı büyütüyor” dedi ve özellikle
ailesinde prostat hastalığı olanların kontrollerini aksatmaması gerektiğini söyledi. 

60-80 yaş aralığındaki 247
katılımcıyı gözlemleyen yeni
bir çalışma, yürüme gibi fizik-
sel aktivitelere katılmanın,
beyni olumlu bir şekilde
etkileyebileceğini buldu.
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA



15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.
yılı sebebiyle Bağcılar Belediye-
si’nin organize ettiği 15 Temmuz

Demokrasi ve Milli İrade etkinliklerinin 3. günü
renkli görüntülere sahne oldu. Akşam saatlerinde
toplanan AK Parti Bağcılar İlçe Gençlik Kolları
mensupları, Çarşı Caddesi’nde yürüyeme başladı.
Coşkulu kalabalığa Bağcılar Kaymakamı Mustafa
Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağı-
rıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe
Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da eşlik etti.
Ellerinde meşalelerle yürüyen gençler, kimi zaman
tekbir getirdi kimi zaman slogan attı. İlçe sakinleri-
nin de alkışlarla destek verdiği yürüyüş Bağcılar
Meydanı’nda sona erdi. Gençleri burada çocuklar
ellerinde Türk bayraklarıyla karşıladı. Üzerlerinde
15 Temmuz yazılı tişört bulunan minikler, protoko-
lün önünde sahneye en yakın noktada yerini aldı.

Bu vatan bölünmeyecek

Yaptığı konuşmada 15 Temmuz öncesi ve sonra-
sını değerlendiren Kaymakam Eldivan, “15 Tem-
muz bize çok şey anlatıyor. İnsanlar zeki ve başarılı
da olsa en büyük şey vatanını milletini seven nesil-
ler yetiştirmek. Bu etkinliklerle birlikte 15 Tem-
muz’da yaşananları unutmayacağız ve
unutturmayacağız. Burada çocuklarımızı, gençleri-
mizi görmek bizi ziyadesiyle memnun ediyor.
Çünkü bunun nesilden nesle devam etmesi lazım”
dedi. Ülkenin dört bir tarafından şahlanışla darbe
girişiminin bertaraf edildiğini söyleyen Çağırıcı ise
“O geceden sonra ihtilallerin de tarihe karışacağı
yeni bir Türkiye’nin başlangıcını hep birlikte yaşa-
dık. Yeni yetişen nesiller inancıyla, imanıyla kıya-
mete kadar bu ülkede ezanı susturmayacak,
bayrağı indirmeyecek ve vatanı böldürmeyecek in-
şallah” diye konuştu.

Esat Kabaklı sahne aldı

Daha sonra sahneye çıkan sanatçı Esat Kabaklı
sevilen türkülerini seslendirdiği bir konser verdi.
Alandaki vatandaşlar da “Ölürüm Türkiyem”,
“Malazgirt” ve “Bil Oğlum” gibi popüler eserleri
sanatçıyla birlikte söyledi. Kabaklı, konserin kapa-
nışını sahnede çocuklarla birlikte “Bu bayrak” tür-
küsünü söyleyerek yaptı. 
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KARTAL Belediyesi, koronavirüs sürecin-
den en fazla etkilenenler arasında yer alan
çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktivi-

teler ile geçirmelerini sağlamak amacı ile yaz boyu
devam edecek birbirinden renkli ‘Mahalle Etkinlikleri’
organize etti. Çocukların aileleri ve akranları ile bera-
ber doyasıya eğlendikleri etkinliklerin ilki, yenilenme
çalışmaları tamamlanan Yakacık Bayram Demirkol
Parkı’nda gerçekleşti.

Ozan Turhal sahne aldı

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın eşsiz doğası bu
kez çocuklar için hazırlanan çeşitli gösterilere, oyun-
lara, yarışma ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Her
yaştan çocuğun katıldığı etkinlikte minikler kendileri
için hazırlanan eğlenceli ve eğitici aktivitelerle unutul-
maz bir gün geçirirken, aileleri de parkın yenilenen
yürüyüş parkurunda spor yapıp, kafeteryasında din-
lenerek temiz havanın tadını çıkardı. Sanatçı Ozan
Turhal’ın mini konseri eşliğinde düzenlenen animas-
yon, palyaço, sihirbaz gösterileri, çuval yarışı, san-
dalye ve mendil kapmaca, yumurta taşıma, balon
şişirme, birdirbir, akıl oyunları, grafiti, karikatür çi-
zimleri çamur atölyesi, uçurtma atölyesi, yüz boyama
atölyesi gibi birbirinden eğlenceli oyun, yarışma ve
atölyelerle Kartallı minikler, eğlencenin yanında aynı
zamanda öğrenmenin de keyfini doyasıya yaşadı.

P olitika tek başına bir hiçtir. Onun 
varlığı insan ile gerçekleşir.
İnsansız bir toplumu ya da onun te-

melin de yükselen değerler bütünlemesini
yok sayamayız.

Politika, toplumsal yapı içinde ki grupla-
rın (azınlık ve çoğunluğun) çıkarlarını ve
amaçlarını belirlediği devlet organlarında
veya devletin toplumsal ve ekonomik yapısı-
nın bir yansımasıdır.

Politika yaşamımızı belirleyen etkenler
manzumesidir. Bu temelde o bir güçtür. Poli-
tika devlet ve toplum içinde yönetmeyle-yö-
netilmeyle görülür. Yönetenler, yönetilenlerin
yaşamsal çıkarlarını göz ardı etmeden uygu-
lamalı ki politikanın yaşamsal olarak doğru-
luğu kanıtlansın.

Konfüçyus, “Yönetenlerle, yönetilenler
arasındaki ilişki rüzgârla ot arasındaki iliş-
kiye benzer. Rüzgâr esince otlar eğilmek zo-
runda kalır, fakat rüzgâr aralarından esip
geçer(onları sökmez)”, der.

Politika, dürüst insanların yalan söyleme-

den, olayları abartmadan veya küçümseme-
den dile getirip çözmeye çalışanların işidir.
Keza politikacı dün ile bugün arasındaki çe-
lişkileri, sorunları ve ihtiyaçları kavrayıp
onlara çözüm üretecek ama bir zanaatçı
gibi aynı şeyi tekrar etmekle değil, bir sa-
natçı gibi duygunun, güzelliğin, tasarının
anlatımında kullanılan yönetenlerin tamamı
gibi üstün yaratıcı olmalı. Yoksa Prusya
Kralı Friedrich ll.’ nin belirttiği gibi, “Ulus-
ları yöneten insanların çoğunda ağır basan
özellik ne yazık ki, düzenbazlık, kötü niyet
ve ikiyüzlülüktür” der.

İnsanlar düşünen ve üreten olduklarına
göre, istemlerini de günün koşullarına göre
politik olarak gündeme getirir. Yaşanan sü-
reçte ekonomik durum, sosyal ihtiyaçlar ve
arzular doğanın koşullarını dikkate alır.
Aristo insana,”politik hayvan” demiş, İbn-i
Haldun’da “bütün hayvanlar arasında,
insan yetkesiz edemeyen tek yaratıktır” der.
Demek ki bizi diğer canlılardan ayrı 
koyan onları kendi çıkarlarımız için 

kullanmamızdır.
Politika bir sanattır. Onu her önüne gelen

yapamaz, o beceri, yetenek, eğitim ve yük-
sek düşünce değeri ister. Politikacı sadece
kendisinin değil toplumun çıkarlarını kendi
çıkarlarıyla bütünleştirir, nalıncı keseri gibi
hep kendine yontmaz. O mesleğinde başarılı
olmuş ve onları toplum yararına kullanmaya
gayret eder.

Günümüz toplumsal yaşamında bu değer-
lere sahip olanlar değil işini bilen becerik-
sizler yönetimde. Onlar kendilerinden daha
iyi olanların yönetime gelmemesi için her
türlü yalanı ve dalavereyi mubah saymakta.
Eğer bu da yetmez ise, devletin yasalarına
kurallarına yorumlar katarak topluma
yalan yanlış bilgiler vermekte.

Politikacı, toplumun sosyal ve ekonomik
çıkarları, ihtiyaçları temelinde öneriler ya-

parak, yaşamı yaşanır hale getirir.  Toplum
kendini yönetenleri iyi tanımalı. Özellikle iyi
bir zanaat ve sanatçı ya da bilimci veya ko-
mutan-asker- mesleklerinde en iyi olabilir-
ler, ama bu toplumu yönetme durumunda
olmayabilir. Yönetici olmak için zengin
olmak yetmiyor, yetenek ve düşünce de gere-
kir. En iyisi dehadır. Dehada dolaysızlık ve
enerji yoğunluğu bulunur. Bu temelde politi-
kacının gündemi belirlemesi yukarıda yete-
neklerini saydıklarımız politikaya girmelidir.
Toplumun özel ve genel istemlerini bilip,
ekonomik-sosyal ve kültürel eğilimlerinin
geliştirilmesini amaç edinmeli.

Toplumu etkileyen iletişim araçlarını
kendi çıkarları için kullanmamalı. Hakkında
onca olumsuzluk varken toplumun en zayıf
duygularını istismar etmemeli; kendinden
öncekiler hata yaptı diye kendi hatalarına
meşru zemin yaratmamalı.

Politikacılar günümüzde gündemi belir-
lerken toplumu hiç dikkate almıyor. Kendile-
rinden söz edilsin diye en olmadık
şaklabanlıklar yapmakta. XVl.Lui ‘nin  eşi
Marie Antoinette, Fransız halkı ekonomik
bunalım ve askeri baskılar nedeniyle ekmek

bulamayınca açlık başlayıp protesto yürü-
yüşleri yapıldığında ilgisizce “ekmek bula-
mazlar ise pasta yesinler” demişti. Onun
tipolojisindeki politikacılarda toplumu tanı-
madan, sırca köşklerinde oturup, kulübede-
kinin halini anlamadan öneriler demeçler
vermekte bir sakınca görmemekte.

Politikacılar ve onlardan sebeplenen biri-
leri toplumun çoğunluğunun ekonomik geliri
en alt düzeydeyken, ithal yiyecekler, giye-
cekler aldığını kamuoyu önünde görgüsüzce
açıklamakta. Gündemin önemli noktası top-
lumun genel çıkarlar olması gerekirken, o
bireysel çıkarlarını öne koymakta; kendi
yolsuzlukları ayyuka çıkmış iken kendini
acındırarak mağdur edebiyatı yaparak top-
lumun en zayıf hassas noktasını kaşıyarak
gündemi belirlerken, “gerçekleri 
saptırmakta”. 

Günümüzdeki politikacılar yani yönetici-
ler yani seçilmiş ve atanmışlar, kurumları
yani devleti yurttaşların yaşamlarını daha
da yaşanılır hale nasıl getirebiliriz diye kafa
patlatıp uğraş vermesi, gerçekleri saptırma-
dan, yalan söylemeden yapması beklenir;
peki yapıyorlar mı?

Politikada ve gündemi belirleme

Bayram öncesi 
şenlik hediyesi

ESENYURT Belediyesi ve Mimarlar Odası
Trakya Büyükkent Bölge Temsilciliği, genç
mimarları ve öğrencileri teşvik etmek ama-

cıyla öğrenci ve yeni mezunların katılabileceği online
atölye düzenliyor. Atölyede, pandemi nedeniyle okulla-
rından uzak kalan öğrenciler ve mesleğe yeni başlayan
mimarlar, yeni belediye meydanı için her kesime hitap
eden projeler üretecek. Beğenilen projeler, atölye sonra-
sında uygulamaya konularak tüm vatandaşların kulla-
nabileceği modern bir meydan oluşturulacak.

Sorulara cevap arıyoruz

Esenyurt Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğünde
görevli Mimar İnan Tokay, “Mimarlar Odası ile birlikte
düzenlemiş olduğumuz ‘Genç Mimarlar Tasarlıyor
Esenyurt Gelişiyor’ adlı online atölye çalışmalarımız;
öğretim görevlisi mimar hocalarımızla ve farklı üniver-
sitelerden katılımcı genç mimarlarla devam ediyor.
Atölyeye konu olan proje alanı, belediye binamızın
hemen yanı başında yer alan alt geçidin üzerindeki
meydandır. Atölyemizin amacı, yolun alta alınması so-

nucu oluşan kent meydanının kamusallı-
ğını artırmaya yönelik fikirler
elde etmek ve pandemi süre-
cinde okullarından uzak
kalan mimarlık öğrencilerine
mesleki katkı sağlamak. Bu
doğrultuda meydan nedir,
nasıl olmalı, her türden kulla-
nıcıya ait kılınabilir mi, ekolojik
ve sürdürülebilir çerçevede
proje alanıyla çevresini nasıl
birlikte değerlendirebiliriz, gibi
sorulara cevap arıyoruz” dedi.

Esenyurt için 
tasarlıyorlar

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 
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SAHIP CIKTILAR

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade etkinliklerine çocuklar ile gençler
Bağcılar Meydanı’nı doldurdu. Gençler ellerinde meşalelerle coşkulu bir yürüyüş düzenlerken 15 Temmuz yazılı
tişörtler giyinen minikler de protokolün önünde yerini alıp gece boyunca müzik eşliğinde bayrak salladı

2020 raporu yayınlandı
Kadıköy Belediyesi’nin, planlanan hizmetlerin ne kadar yerine getirildiğini ve kamu kaynaklarının
doğru kullanımını ölçümleyen 2020 Entegre Raporu yayınlandı. Rapor dünyada başka bir yerel
yönetim tarafından henüz hazırlanmadığı için, belediyeler arasında tek olma özelliğini taşıyor

ENTEGRE Rapor, bir kurumun
stratejisinin, performansının ve
hedeflerinin kısa, orta ve uzun

vadede ne gibi çıktılar, değerler yaratabile-
ceğinin açıklaması olarak tanımlanıyor.
İlki 2018’de yayınlanan ve 2020 yılında
güncellenen raporda hem sosyal destek,
sağlık, kültür, ekoloji, kentleşme, afet ve
acil durum gibi hizmetlerde nasıl değer
yaratılabildiği anlatılıyor hem de ilçe-
nin demografisi inceleniyor. İlki
ARGE Danışmanlık desteği ile
2018’de hazırlanan Entegre Ra-
por’un 2020 yılına ait bu güncel
versiyonunda yerel yönetimlerin
temel amacının insanların yaşam
kalitesini artırmak olduğu düşün-
cesi öne çıkıyor. Kadıköy nüfusu-
nun detaylı bir şekilde incelendiği
raporda belediyenin mevcut ola-
nakları, hedeflerin hayata
geçirilmesi için yap-
tığı çalışmalar
ve çalışmalar
sonucunda
yarattığı de-
ğerler
“OECD
Daha İyi
Yaşam En-
deksi” ve
“Birleşmiş
Milletler
Sürdürüle-

bilir Kalkınma Amaçları” ilkelerine göre
ölçümlendi.

Halk değerlendirdi

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, "Kadıköy Belediyesi’nin stratejik
yaklaşımı her zaman küresel amaçlar gö-
zetilerek, onlarla uyumlu hale getirilmiş ve

küresel gündemlerle örtüşen, o
gündemleri destekleyen bir

yaklaşımla oluşturularak
Kadıköylülerin izleme ve
değerlendirmelerine su-
nulmuştur. Yayınladığı-
mız Entegre Rapor’la
kurumumuzun gelecek
vizyonunu bütüncül bir
yaklaşımla sunuyor ve

somut göstergelerle, iz-
leme ve değerlendirme sü-

reçlerimizi
güçlendirdi-

ğimizi
düşü-
nü-

yoruz. Bu vesileyle, ‘yaşam kalitesine
değer katma’ hedefimizde katkısı olan
tüm paydaşlarımıza ve raporun oluşma-
sında emeği ve fikri geçen herkese teşek-
kür ederim" dedi.

Pandemi gölgesinde 2020

Rapora göre; Kadıköy Belediyesi’nin pay-
daş beklentileriyle oluşturduğu ihtiyaç ha-
ritasında ve yakın dönem stratejik
adımlarına yön veren “önemlilik mat-
risi”nde şu başlıklar öne çıkıyor: Sokak
sağlıklaştırma çalışmaları, ekoloji, paydaş
beklentilerinin yönetimi, katılımcılık, deği-
şen demografik yapı, inovasyon, güçlü
mali yapı, iklim krizi ve dış paydaşlarla
ilişkiler. Faaliyetlerinde özellikle bu alan-
lara yoğunlaşan Kadıköy Belediyesi,
2020’nin Covid-19 pandemisinin gölge-
sinde geçtiğini hatırlatıyor ve oluşabilecek
diğer risklere karşı da önlemlerine ra-
porda yer veriyor. Hedef gerçekleşme
oranlarının, faaliyetlerin bütçe paylarının
ve geçmiş yıllarla kıyaslanabilir somut
göstergelerin yer aldığı raporda bir dizi
değerlendirmeye de yer veriliyor. İşlevsel
kamusal alanlar, yürünebilirlik, açık alan
sosyalleşmesi, kamu hizmetlerinin dijital
alana taşınması, teknolojiden fayda-
lanma, aşırı iklim olayları, kentsel altyapı
hizmetleri, gıda krizi, sosyal sorunlar gibi
birçok alana dair vurguların yapıldığı ra-
porda “dirençlilik” kavramına işaret eden
bir dönüşümün altı çiziliyor.

Esenyurt Belediyesi, yeni belediye meydanında
her kesimin kullanabileceği alanlar 
tasarlamak için Mimarlar Odası’yla birlikte
“Genç Mimarlar Tasarlıyor Esenyurt Gelişiyor”
adlı online atölye çalışması başlattı

Şerdil Dara
Odabaşı



5İSTANBUL 16 TEMMUZ 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

B eylikdüzü Belediyesi, 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Gü-
nü’nün 5. yıl dönümü dolayısıyla

anma programı düzenledi. Büyükşehir
Mahallesi’nde bulunan 15 Temmuz
Demokrasi Şehitleri Parkı’nda gerçekle-
şen programa Beylikdüzü Belediye Baş-
kanı Mehmet Murat Çalık’ın yanı sıra;
siyasi parti temsilcileri, Sivil Toplum
Kuruluşları Temsilcileri, Belediye Mec-
lis Üyeleri, muhtarlar, gaziler ve vatan-
daşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal
Marşı’nın okunmasıyla başlayan prog-
ramda şehitler için de Kur’an tilaveti
okunarak dualar edildi. Belediye tara-
fından düzenlenen, anma etkinlikleri
günün anlam ve önemine uygun olarak
hazırlanan fotoğraf sergisinin gezilmesi
ve şehitlerin fotoğraflarına kırmızı ka-

ranfillerin bırakılmasıyla sona erdi. 

Tüm dünyaya gösterdi

Anma programında yaptığı konuşmada
demokrasinin önemine dikkat çeken
Başkan Çalık, “Ülkemizde milli egemen-
liğe yönelik darbe ve darbe girişimleri
demokrasimizin gelişimini sekteye uğ-
ratsa da, hukuk ve vicdanlarımızda
derin yaralar bıraksa da, her seferinde,
halkımız iradesini yeniden tesis etmeyi
başarmıştır. Milletçe bu darbe girişimle-
rinin sonuncusuna 15 Temmuz 2016’da
maruz kaldık. O gece, hainler tarafından
demokrasimize yönelik gerçekleştirilen
saldırıda 249 vatandaşımızı kaybettik.
Hainlerin namluları önünde dimdik
duran canlarımız, Türk halkının her ne
pahasına olursa olsun demokrasisine ve

egemenliğine sahip çıktığını tüm dün-
yaya gösterdi. Darbe girişiminin ilk da-
kikasından itibaren Türkiye Büyük
Millet Meclisi’nde grubu bulunan 4 si-
yasi partinin ortak bir bildiriye imza at-
ması demokrasimize ve egemenliğimize
tek vücut halinde cevap vermiştir. Ne
mutlu ki, ulusal egemenliğimize yönelik
bir tehdit veya saldırı olduğunda, tek
yürek olmayı başarabilen ve birlikte ha-
reket edebilen bir milletiz. Bu sayede de-
mokrasimizi ilelebet muhafaza
edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi. 

Asla unutmamalıyız

Konuşmasının devamında ayrıca Başkan
Çalık, "Devlet iktidara gelen siyasi kadrola-
rın kendi aralarında paylaşacağı bir güç
merkezi değildir. Demokratik hukuk devle-

tinde, devletin sahibi millettir. Millet adına
faaliyet gösterenler asla ve asla hizmetkârı
oldukları milletin iradesine ipotek koya-
mazlar. Bir daha Cumhuriyet’imize karşı
bu tür girişimlere hiç kimsenin cesaret ede-
memesi için, gerekli tedbirlerin alınması
büyük önem taşımaktadır. Bu tedbirlerin
başında devlet yönetiminde laiklik ve liya-
kat ilkesinin tartışmasız bir biçimde uygu-
lanması geliyor. Hafızamızı her seferinde
kanatan hain darbe girişimlerini asla unut-
mamak ve şu bilinçle hareket ermek zorun-
dayız. İradesini Türk milletine değil
cemaatlere, tarikatlara teslim etmiş olanla-
rın Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet yöneti-
minde yeri yoktur. 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü’nde; şehit olan tüm
vatandaşlarımızı rahmetle, gazilerimizi
minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.  

BüyükçEkmEcE Belediyesi Belediye-
si’nce geleneksel hale getirilen “Ustalara
Saygı Gecesi” bu yıl Türk sinemasının
dev oyuncusu Cüneyt Arkın ve ailesini
ağırladı. İlk etkinlik, koleksiyoner Dt. Ulvi
Sulaoğlu'nun 'Artist Defteri Başrolde Cü-
neyt Arkın' sergisinin açılışı ile gerçekleşti.
Gecenin finalinde ise Cüneyt Arkın’ın
“Vatandaş Rıza” isimli filminin gösterimi
yapıldı. Cüneyt Arkın, eşi Betül Cürekli-
batır ve oğlu Kaan Cüreklibatır sergiyi
gezip filmi izledi. Geceye katılarak yakın
dostu Cüneyt Arkın’a sürpriz yapan usta
sanatçı Müjdat Gezen’in film setlerinde
birlikte yaşadıkları anılara ilişkin anlattık-
ları bazen güldürdü bazen de hüzünlen-
dirdi.

Beyinler özgür olmalı

Atatürk Kültür Merkezi’ndeki film göste-
rimi öncesinde salonu dolduran hayran-
ları tarafından alkışlarla karşılanan
Cüneyt Arkın zaman zaman duygusal
anlar yaşadı. Büyükçekmece Belediye
Başkanı tarafından kendisine takdim edi-
len plaketi alan usta sanatçı duygularını
"utanmasam ağlayacağım” sözleriyle dile
getirirken şöyle konuştu: “Başkanın sa-
nata, sanatçıya bu kadar önem vermesi
çok önemli. Çünkü bir sanatın var olması
için beyinlerin özgür olması lazım. Başka-

nım da özgür beyinler yaratıyor. Başka
türlü sanat yapılmaz." 

Adını ölümsüzleştireceğiz

Cüneyt Arkın gibi bir değeri ağırlamanın
mutluluk verici olduğunu belirten Bü-
yükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün şunları söyledi: "Ülkemizin yetiş-
tirmiş olduğu Cumhuriyetimizin yetiştir-
miş olduğu en büyük sanatçılardan,
sinemamıza yön veren, örnek olan Cü-
neyt Arkın’ı İmparator’u bu akşam Bü-
yükçekmece’de Ustalara Saygı
Gecesi’nde ağırlamaktan ne kadar mutlu
olduğumuzu ifade etmeye çalışıyorum.
Kendisi bu ülkeye çok büyük emek verdi.
Sinemada, kültürde, sanatta, Cumhuri-
yet ve Atatürk ilkelerine karşı duruşuyla
örnek oldu. Kendisine bundan sonraki
yaşamında uzun sağlıklı bir ömür diliyo-
rum. Cumhuriyet’in 100’üncü yıl kutla-
maları çerçevesinde Mimarsinan
Sahili’nde yapmakta olduğumuz, yapı-
mına kısa süre sonra başlayacağımız
100. Yıl Cumhuriyet Kültür Merkezi’nin
sinema katı var. 8 ayrı sinema salonun-
dan oluşan o kata da Cüneyt Arkın Si-
nema Merkezi ismini verdiğimizi de ilk
defa burada açıkladım. Heykeliyle bera-
ber o salonda ebedi olarak ismini yaşat-
makta bizim için şeref olacaktır.”

Türk Sinemasının yaşayan efsanesi Cüneyt Arkın, Büyükçekmece Belediyesi tarafından Türk sinemasının 107'inci
yılı nedeniyle düzenlenen 'Ustalara Saygı' gecesinin konuğu oldu. Gecede gördüğü yoğun ilgi karşısında zaman
zaman duygusal anlar yaşayan usta sanatçının duygularını “utanmasam ağlayacağım” şeklinde anlattı

Utanmasam ağlayacağım!

DEVLETIN  SAHIBI 
MILLETTIR
DEVLETIN  SAHIBI 
MILLETTIR
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DEVLETIN  SAHIBI 
MILLETTIR
Beylikdüzü Belediyesi, 15 Tem-

muz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü’nün 5. yıl dönümünü 15
Temmuz Demokrasi Şehitleri

Parkı’nda gerçekleştirdiği prog-
ramla andı. Anma programına

katılan Belediye Başkanı 
Mehmet Murat Çalık, "Devlet 

iktidara gelen siyasi kadroların
kendi aralarında paylaşacağı

bir güç merkezi değildir. 
Demokratik hukuk devletinde,
devletin sahibi millettir" dedi

Şehitler Anıtı’na ziyaretçi akını
15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. 34

vatandaşın şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan anıtta şehitler için dualar edildi, selalar okundu
15 TEmmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
kapsamında 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda şe-
hitler dualarla anıldı. Şehit yakınlarının ve va-
tandaşlarının yoğun ilgi gösterdiği anıtta Kuranı
Kerim ve selalar okundu. Darbe girişiminin
5'inci yıl dönümünde anıtı ziyaret etmek için Al-
manya'dan geldiğini belirten Melisa Öz , "Ben
Almanya’da yaşıyorum. Buraya sadece senede
bir kere gelme fırsatımız oluyor ama geldiği-
mizde de her defasında yıl dönümüne denk ge-

tirmeye çalışıyoruz. Anıtın ilk açılış zamanında
da gelmiştim, çok duygulandım. Gurbette yaşa-
mamıza rağmen biz de bu darbeden çok etkilen-
dik. Almanya’da yaşadığımız halde kalbimiz
hep Türkiye’de atıyor. Ömrümüzün yettiği yere
kadar her sene şehitlerimizi anacağız" dedi.

Devletimizin yanındayız

Alahattin Yiğit ise, "Darbe girişimi kalkışması-
nın olduğu gün biz Almanya Hamburg'daydık.

Duyar duymaz konsolosluğumuza gidip bu
hain girişime karşı olduğumuzu bildirdik. Bu-
raya da geldiğimiz günden beri çeşitli senelerde
gelip şehitlerimize duamızı ediyoruz. Böyle bir
kalkışmanın bir daha olmasını istemiyoruz. Mil-
letçe devletimizin yanında olduğumuzu bildiri-
yoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz.
Kalkışmanın 5'inci yıl dönümünde de burada-
yız, inşallah zaman buldukça diğer yıllarda da
burada olacağız" diye konuştu. DHA

Boğası ile yatıyor

Prof. Melih Bulu 
görevden alındı

Erzurum'dan Kurban Bayramı için İstanbul'a
gelen 31 yaşındaki Emrah Acar, 1,5 yıldır baktığı 1
tonluk boğası ile yatıyor. En iyi dostum dediği 3 ya-
şındaki boğaya 7 ay dağda, ardından da ahırda
bakan Acar, boş kaldığı zamanların çoğunu 'Kral'
adını verdiği boğa ile ilgilenerek geçiyor. Sultangazi
Belediyesi tarafından kurulan kurban satış alanında
bulunan ikili, birlikte uyuduğu zamanlarda görenle-
rin ilgisini çekiyor.

Dert ortağı olduk

Aylarca dağlarda 'Kral' ile dert ortağı olduklarını
ifade eden Acar, "7 ay dağda, ardından da ahırda
baktım. Beraber yatıp kalkıyoruz. Onu çok seviyo-
rum. Çok uysal bir hayvandır. Kendim bakıp besliyo-
rum. Kral şuan 3 yaşında ve 1 ton ağırlığında.
Onunla birlikte çok mutlu oluyorum. Çok cana
yakın bir hayvan. İnsanları sever" dedi. "Artık kanka
olduk" diyeh Emrah Acar, "Bir arkadaş dost gibi.
Benim en iyi dostum budur şu an. Beraber yatıp be-
raber kalkıyoruz. Yanına yattığım zaman asla rahat-
sız olmaz. Rahatını bozmuyor. Kalkmak istediğimde
izin vermiyor kalkmama, sarılıyor. Aramız bu kadar
iyi" diye konuştu. DHA

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, 2547 sa-
yılı Yükseköğretim Kanunu ve 3 sayılı Cumhurbaş-
kanlığı Kararnamesi gereğince görevinden alındı.
Bulu’nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi
Üniversitesi’ne 2 Ocak 2021’de rektör olarak Prof.
Dr. Melih Bulu’yu atamasının ardından Boğaziçi
Üniversitesi’nde protesto gösterileri düzenlenmişti.
Boğaziçili akademisyenler ve öğrenciler, Melih
Bulu’nun rektör olarak atanmasına yönelik protesto-
larını 6 aydan fazla bir süredir devam ettiriyordu.
Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri rektörlüğe sırt
dönme eylemlerini gerçekleştirirken, kampüs içeri-
sinde öğrenciler tarafından yürüyüşler gerçekleşti-
rildi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve
öğrencileri, üniversite geleneği gereği rektörün Boğa-
ziçi Üniversitesi’nde profesörlük kadrosu olması ge-
rektiğini savunuyordu.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Melih Bulu,
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı 
kararı ile görevden alındı. Boğaziçi Üniversitesi
Rektörlüğü'ne vekaleten üniversitenin öğretim
üyelerinden Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı



E konomik İlişkiler Kurulu (DEİK)
Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı
ve Karanfil Group Yönetim Ku-

rulu Başkanı Murtaza Karanfil Ocak-Ha-
ziran döneminde Türkiye’den Libya’ya 1
milyar 195 milyon dolarlık ihracat yapıldı-
ğını belirtti. Özellikle bazı sektörlerin ihra-
cat rakamlarında ciddi bir artış
yaşandığını ifade eden Karanfil, “Yılın ilk
yarısında ihracatta ürün bazında mücev-
her, yaş meyve ve sebze, fındık ve mamul-
leri, çimento ve seramik, kuru meyve ve
mamulleri, tekstil ve ham maddeleri ile

madencilik ürünlerinde ciddi artış ya-
şandı” dedi.

Üst düzey ziyaretler 

Karanfil, iki ülke arasındaki ekonomik, si-
yasi ve ticari ilişkilerin bu yıl hız kazandı-
ğını belirterek, “Bizler de bu ilişkilerin
daha da ileriye götürülmesi amacıyla çe-
şitli ziyaretler gerçekleştiriyoruz. Son bir
hafta içerisinde ilk olarak Libya Başkanlık
Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi
tarafından makamında kabul edildik. İki
ülke arasındaki iş birliği fırsatlarının geliş-
tirilmesini görüştük. Ziyaretimiz çok güzel
geçti. Bundan sonraki dönem için umut

verici gelişmeleri beraberinde getireceğini
düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Libya'ya yatırım daveti

Karanfil, Libya'nın İletişim ve Siyasi İşler-
den Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar
Muhammed El-Lafi ve Libya Hükümet
Sözcüsü Muhammed Hammude ile de

bir araya geldiklerini kaydederek, “Türk iş
dünyası olarak Libya halkının temel ihti-
yaçlarının çözüme kavuşması için yoğun
çaba sarf ediyoruz. Libya’ya yardıma ha-
zırız. Karanfil Group olarak da yatırımla-
rımızı artırarak devam edeceğiz” diye
konuştu. Murtaza Karanfil, Türk iş insan-
larını Libya’ya yatırıma davet etti.
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BunA nazaran vatandaşların, vadesi 30
Nisan 2021’de gelen lakin 9 Haziran 2021
prestijiyle ödeyemedikleri “kati müsaade,

arazi müsaade, kati tahsis, kullandırma sonucu, ön mü-
saade, irtifak hakkı, kullanma müsaadesi, kira, yarar-
lanma, ek yararlanma, mesire yeri işletme hakkı kira
bedelleri” suretiyle borçları ile bu borçlarına ilişik ge-
cikme artırımı, faiz suretiyle ışık’i borçlarını yapılandıra-
rak ödeyebilmelerine ilişik düzenleme yapılmış oldu. 

Peşin ödemede indirim

Düzenleme ile kelam mevzusu borçların asıllarına rast-
gele bir indirim uygulanmayacak fakat gecikme artırımı,
faiz suretiyle borçları silinerek, bunların yerine hesapla-
nacak Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) meblağını
ödemelerine olanak sağlanacak.Yapılandırma kapsa-
mında, borçların asılları, hesaplanan Yİ-ÜFE fiyatı ile
peşin ya da 6, 9, 12 ya da
18’lik eşit taksitler ha-
linde ödenebilecek. Peşin
ödeme durumunda he-
saplanan Yİ-ÜFE fiya-
tına belirli oranlarda
indirim yapılacak. Tak-
sitle ödeme durumunda
ise tercih edilen taksit sa-
yısına nazaran Kanunun öngördüğü katsayılar uygula-
nacak.Taksitle ödeme durumunda, birinci taksitin son
ödeme zamanı 30 Eylül 2021 olarak belirlendi. Diğer
taksitler ise bu zamanı takip eden ikişer aylık periyotlar
halinde ödenebilecek.

Son müracaat 31 Ağustos

Kelam mevzusu imkandan yararlanmak isteyenlerin,
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ziraat ve Orman Bakan-
lığının ilgili merkez ya da taşra ünitelerine 31 Ağustos
2021’e kadar başvurmaları gerekiyor.

Milli Emlak'ta 
yapılandırma
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca
hazırlanan Ulusal Emlak Genel Bildirimi
yürürlüğe girdi. Milli Emlak vergilerine
peşin ödemede indirim ve 18 aya kadar
eşit taksit imkanı getirildi. 

Hu kuk Danýþman larý: 
Av. Uğur SAYANER, Av. Mustafa ENGİN

Çatalca Bölge Temsilcisi
Bahadır SÜGÜR

Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Ekrem HACIHASANOĞLU

Ga ze te miz basýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir.

Görsel Yönetmenler
Türkan ERVAN

İnternet Editörü
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü
Anıl BODUÇ

İstanbul Merkez Temsilcisi
Müge YÜCETÜRK

Avcılar Bölge Temsilcisi
Yakup TEZCAN

Tekirdağ Bölge Temsilcisi
İrfan DEMİR

Esenyurt Bölge Temsilcisi
Zehra ÇELİK

İmtiyaz Sahibi: Damga Reklamcılık ve Yayıncılık A.Ş. Adına
Mehmet MERT
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Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Libya İş 
Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, Türkiye’den
Libya’ya yapılan ihracatın Ocak-Haziran döneminde 
1,2 milyar dolara yaklaştığını söyledi. Murtaza 
Karanfil, Türk iş insanlarını Libya’ya yatırıma davet etti.

Bakanlık frene bastı 
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca otobüs firmalarının fahiş fiyatlarının önüne geçmek amacıyla kara
yolu yolcu taşımacılığı alanında tavan ücret tarifesi belirlendi. Buna göre, 101 kilometre ile 2000 ve
üzeri kilometre yol mesafesinde 84 ile 441 lira arasında değişen tavan ücretler uygulanacak.

BAkAnlıkTAn ya-
pılan yazılı açıkla-
mada, koronavirüs

salgını döneminde uygulanan
yolcu taşımacılığındaki kısıtla-
maların kademeli olarak kal-
dırılması sonrası şehirler arası
seyahatlerde artış yaşandığı
ancak bilet fiyatlarının yüksek
olduğu yönünde şikayetlerin
geldiği belirtildi. 
Bunun üzerine kara yolu
yolcu taşımacılığı alanında
uygulanmak üzere tavan ücret
tarifesi çalışması yapıldığı be-
lirtilerek, "Yolcu sayılarındaki
bu artışı fırsat bilenlerin fahiş
bilet fiyatlarıyla haksız kazanç
sağlamalarını engellemek ve
yolcuları korumak amacıyla,
karayolu yolcu taşımacılığı
alanında uygulanmak üzere 3
ay süreyle geçerli olacak tavan
ücret tarifesi belirlendi. 
Tarife Resmi Gazete'de yayım-
lanarak yürürlüğe girdi" de-
nildi. Ücret tarifesinin
kilometre esasına göre belir-
lendiği, firmaların tavan ücret
tarifesinden daha düşük üc-
retlerle taşıma yapmalarının
mümkün olduğu kaydedildi.
Buna göre, 101 kilometre ile
2000 ve üzeri kilometre yol
mesafesinde 84 ile 441 lira
arasında değişen tavan ücret-
ler uygulanacak.

Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına ek
aşı ödemesi kararı çıktı. Buna göre hekimlere
aylık 3 bin, çalışanlara 1500 TL’ye kadar ek

ödeme yapılabilecek. Ödeme 3 ay sürecek. Resmi Gaze-
te’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan
yönetmelikte şu ifadeye yer verildi: “1.7.2021 tarihinden
geçerli olmak üzere 3 ay
süreyle sözleşmeli aile
hekimlerine net aylık 3
bin TL’ye kadar, sözleş-
meli aile sağlığı çalışan-
larına net aylık 1500
TL’ye kadar Covid-19
aşısı yapılması hususu
dikkate alınarak Sağlık
Bakanlığı’nca belirlenen
tutarda ilave ödeme ya-
pılabilir.”

Aile hekimlerine 
ek ödeme müjdesi 
Covid-19 aşı uygulamasıyla iş yükleri iyice artan
aile hekimlerine 3 ay için 3 bin liraya kadar ek
ödeme kararı çıktı. Aile sağlığı çalışanlarına da
1500 TL'ye kadar ödeme yapılacak.

En emniyetli THY
Türk Hava Yollarının (THY), emniyet
denetimlerinde Avrupa'nın en iyileri
arasında yer aldığı bildirildi.

THY Genel Müdürü Bilal
Ekşi, Twitter hesabından
konuyla ilgili yaptığı açık-

lamada, her zaman emniyetli uçtuk-
larını belirtti. Ekşi, "Yabancı sivil
havacılık otoritelerince yurt dışında
son 1 yıl içinde, 31 ülkede, 46 mey-
danda, 64 emniyet(SAFA) denetle-
mesi yapılmıştır. 0.175 bulgusuzluk
oranı ile Avrupa'da en iyiler arasın-
dayız. Emniyet ve konfor ile uçuyo-
ruz." ifadelerini kullandı.

SAFA denetimleri

The Safety Assessment of Foreign
Aircraft Programme (SAFA) yabancı
uçaklara yapılan güvenlik değerlen-
dirmesi anlamına geliyor. SAFA de-
netimleri, yabancı hava yolu
işletmelerinin Avrupa Birliği (AB) ül-
keleri arasında yaptıkları operasyon-
larda diğer ülkeler tarafından uçağın
kalkışından önce gerçekleştirilen de-
netimleri kapsıyor. 
Bu işlemlerde, bakım ve uçuşa elve-
rişlilik denetimlerinden farklı olarak
hava araçlarının uçuş emniyeti konu-
sunda uluslararası gereklilikleri ye-
rine getirip getirmediğine bakılıyor.
Uçağın fiziksel durumu, kokpit ve ka-
binde uyulması gereken gereklilikle-
rin kontrol edildiği denetimlerde,
uçakla seyahat esnasında yolcuların
uçuş güvenliğini sağlayacak kuralla-
rın en üst düzeyde uygulanması
amaçlanıyor.

Tarım piyasasına şeffaf takip
Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) tarafından
hazırlanan tarımsal ürün fiyat endekslerinin tanıtım
töreni, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin
katılımıyla TOBB binasında gerçekleştirildi. 

Türkiye Ürün İhtisas Bor-
sası’nın (TÜRİB) tarımsal
ürün endekslerini yayımlamaya

başlaması dolayısıyla Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği’nde (TOBB) tanıtım top-
lantısı düzenlendi. Tarımsal ürün ticareti-
nin artmasıyla ürün borsalarının da
gelişmeye başladığını, 2017’de TÜRİB’in
kurulmasıyla tarım ürünleri ticaretinin
daha etkin bir konuma ulaştığını ifade
eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pak-

demirli, ürün borsası ile lisanslı depoculu-
ğun birbirinden ayrılmaz parçalar oldu-
ğunu belirtti. Bakan Pakdemirli, “Bu iki
yapı, ne kadar sıkı ve uyumlu çalışırsa,
üretim ve kazancın güvencesi de o boyutta
güçlenerek artacaktır. Bir gösterge aracı
olarak kullanılabilecek bu endeksler saye-
sinde, piyasanın anlık durumu şeffaf bir
şekilde ortaya konulacak ve diğer yatırım
ürünleriyle karşılaştırma imkânı da sağla-
nacak” dedi.

LIBYA’YA
YATIRIM 
CAGRISI

Murtaza 
Karanfil
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KAHRAMANLARIN 
HAKKI ODENMEZ!

TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz'un milletin ve demokrasiye
gönül verenlerin zaferi olduğun söyledi. Erdoğan, ''O gece çıplak elleriyle tankları durduran cesaret abidelerinin hakkını 
ödeyemeyiz'' dedi. Erdoğan 15 Temmuz günün kimsenin önemsizleştiremeyeceğinin de altını çizerek “2023'e, eski Türkiye'nin
alışkanlıkları ve kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türkiye'nin vizyonu ve heyecanıyla girmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

C umhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü kapsamında

TBMM'deki 15 Temmuz Şehitler Anı-
tı'nda düzenlenen anma töreninde ko-
nuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan,
sözlerine ülkenin bekası, milletin istiklali
uğruna can veren kahraman şehitlere Al-
lah'tan rahmet dileyerek başladı. Vatan ve
millet için mücadele ederken gazilik mer-
tebesine erişmiş tüm gazilere sağlıklı, uzun
ömürler dileyen Erdoğan, "Özgürlüğüne,
ezanına, bayrağına, vatanına, devletine,
geleceğine sahip çıkan milletimin tüm fert-
lerine şahsım, milletim adına şükranlarımı
sunuyorum" dedi.  

Milletimizin göz bebekleri

Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi millet
ve demokrasi için kardan aydınlık bir sa-
baha kavuşturan yiğitlerin hakkının asla
ödenemeyeceğini dile getiren Erdoğan, "O
gece çıplak elleriyle tankları durduran,
ölüm kusan silahlara meydan okuyan ce-
saret abidelerinin hakkını ödeyemeyiz. O
gece yurdu yaşatmak için can veren ama
canından aziz bildiği vatanından vazgeç-
meyen kahramanların haklarını ödeyeme-
yiz" diye konuştu. 15 Temmuz şehitlerinin,
Bedir'den Çanakkale’ye, İstiklal Har-
bi’nden Kıbrıs Barış Harekatı’na, terörle
mücadeleden yurtdışı operasyonlarına,
bütün bunlarla birlikte batıla, zalime ve
küfre karşı yürütülen hak mücadelesinin
günümüzdeki temsilcileri olduğunu dile
getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Onlar
tarihiyle büyük, değerleriyle büyük, vic-
danı, merhameti, adaletiyle büyük bir mil-
letin gözbebekleridir. Her kim bunu
gölgelemeye çalışıyorsa ülkesine, milletine,
hepsinden önemlisi o gece kanlarıyla des-
tan yazan aziz şehitlerimize ihanet ediyor
demektir" şeklinde konuştu. 

Bu ülkenin sahipleri onlar 

Erdoğan şöyle devam etti: "Biz şehitleriyle
yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan,
diri olduklarına iman eden bir dinin mün-
tesipleriyiz. Biz İstiklal Marşı’nda dahi şe-
hitliği arzulayan, şehitliği yücelten
şühedanın emanetini evlatlarına hatırlatan
bir milletiz. Her karışında bir yiğidin yat-
tığı bu güzel ülkenin asıl sahibi, şehitler ve

gazilerin başını çektiği kahramanlardır. Bu
ülkenin sahibi 'Canı, cananı, bütün varımı
alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan
beni dünyada cüda' diyen vatan aşıklardır.
Bu ülkenin sahibi eve erzak almaya değil,
'devletimize sahip çıkmaya geldik' ya Ba-
tuhanlardır. Bu ülkenin sahibi, ömrünün
baharından gök ekin gibi toprağa düşen
Abdullah Tayyip’tir. Daha 15 yaşındayken
şehadet şerbeti içen Halil İbrahim Yıldı-
rım’dır. Bu ülkenin sahibi, bir yıllık hasa-
dını, çocuklarının rızkını, gözünü
kırpmadan feda eden Kahramankazanlı
çiftçilerimizdir. Bu ülkenin sahibi, yürekle-
rinde iman, ellerinde bayraklarla hainlere
meydanları dar eden cesur kadınlardır.
Günde beş vakit ezanlarımız eğer gökyü-
zünü süslüyorsa, minarelerimizden 'Allah-
u Ekber' nidaları eksik olmuyorsa,
bağımsızlığımızın timsali al bayrağımız
780 bin kilometrekarenin her karışında gu-
rurla dalgalanıyorsa, bu millet geleceğine

umut ve güvenle bakabiliyorsa, Türkiye
hedefleri ve idealleri doğrultusunda karar-
lılıkla ilerliyorsa, bunların hepsinin geri-
sinde ölümü öldüren kahramanların canı,
kanı, gayreti, fedakarlığı vardır."

Önemsizleştiremezler 

Hiç kimsenin, özellikle Meclis çatısı al-
tında görev yapanların, 15 Temmuz gecesi
milletin verdiği şanlı mücadeleyi önemsiz-
leştirmeye hakkı olmadığına işaret eden
Erdoğan, şunları kaydetti:"15 Temmuz,
milletin, milli iradenin, demokrasiye gönül
verenlerin zaferidir. 15 Temmuz hakkın
batıla, adaletin zulme, istiklalin istiskale
galip gelmesinin adıdır. Milletimiz 15
Temmuz’daki direnişi ile hem bir darbe gi-
rişimini püskürtmüş hem de ülkemizi tes-
lim almayı hedefleyen bir işgal
teşebbüsünü engellemiştir. Genci yaşlısıyla
bu millet Türkiye’nin geçilmez olduğunu
tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir.

Milletvekillerimiz, Gazi Meclisin şanına
yaraşır bir şekilde, tepelerine atılan bom-
baları rağmen, halkın emanetini yere dü-
şürmemiştir. Bu vesileyle o gece engelleri
aşarak, tankların çevresinden dolanarak,
namluların ucundan yürüyerek TBMM’ye
gelen ve milletin vekili olmanın sorumlulu-
ğunu bihakkın yerine getiren herkese şah-
sım, milletim ve ülkem adına şükranlarımı
sunuyorum."

Hepimizin ortak gururu 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin,
özellikle Türk siyasetinin 84 milyonu ilgi-
lendiren meselelerde milli mutabakat ru-
huyla hareket etmesi gerektiğine olan
inancını dile getirerek, sözlerini şöyle sür-
dürdü: "Siyasi partilerimiz, fikirlerimiz,
hayata bakış açılarımız farklı olsa da hepi-
miz aynı vatanın, aynı toprağın, aynı ikli-
min insanlarıyız. Kökenlerimiz,
görüşlerimiz ayrı olsa da hepimiz binlerce
yıllık ortak bir mazinin, inşallah kıyamete
kadar sürecek ortak bir geleceğin sahiple-
riyiz. Rengini, şehitlerimizin kanından
alan ay-yıldızlı al bayrağımız bağımsızlığı-
mızın timsalidir. Her gün 5 defa semaya
yükselen ezanlarımız, birlik ve beraberliği-
mizin remzidir. Bu sene kabul edilişinin
100. yıl dönümünü kutladığımız İstiklal
Marşı 84 milyonun ortak hissiyatının
sembolüdür. Bugün 5. seneyidevriyesini
idrak ettiğimiz 15 Temmuz destanı hepi-
mizin ortak gurur kaynağıdır. Türk'üyle,
Kürt'üyle, Çerkez'iyle, Alevi'siyle ve Sün-
ni'siyle, hasılı tüm renkleri ve farklılıkla-
rıyla Türkiye, 84 milyonun tamamının
ortak yurdu, ortak yuvasıdır."

Eski Türkiye'nin kamburları 

Yeni anayasa başta olmak üzere, Türki-
ye'nin demokrasisini güçlendirecek, refa-
hını artıracak, itibarını yükseltecek,
toplumsal barışını perçinleyecek tüm milli
meselelerde siyaset kurumunun gereken
uzlaşma kültürünü yaşatması gerektiğini
belirten Erdoğan, "Türk demokrasisinin
bir daha böyle menfur saldırılara maruz
kalmaması için sorumluluk sahiplerinin,
özellikle sorumluluk duygusuyla hareket
etmesi büyük önem arz ediyor. Cumhuri-
yetimizin 100. yılını kutlayacağımız
2023'e, eski Türkiye'nin alışkanlıkları ve
kamburlarıyla değil, inşallah yeni Türki-
ye'nin vizyonu ve heyecanıyla girmek isti-
yoruz. Siyaset kurumunun bunu
başarabilecek olgunluğa, dirayete ve basi-
rete sahip olduğuna inanıyorum. 84 mil-
yonun her bir ferdinin de bizimle aynı
inancı, aynı hissiyatı paylaştığını düşünü-
yorum.” dedi.

Tbmm başkanı mustafa şentop 15 Tem-
muz şehitleri ve ailelerine  allahtan rahmet
diledi ve tüm terör örgütlerine karşı aynı
kararlılıkla mücadele edeceklerinin altını
çizdi:  Tarihimizde çeşitli sebeplerle vatan
düşmanlarıyla işbirliği yapan hainler oldu-
ğunu biliyoruz. Türkiye'nin dış düşmanları
kimi zaman içerideki hainleri kullanabil-
mişlerdir. kazanan daima milli vatan evlat-

ları olmuştur.  bu mücadele bundan sonra
da tüm terör örgütlerine karşı artan bir ka-
rarlılıkla sürdürülecektir. Türkiye'deki dar-
becilerin ve destekçilerinin ayırt edici vasfı
milli olmamalarıdır. Gayri milli oldukları
anlaşılmasın diye milli siyaset gündemleri
maceracılıkla itham ederler. Türkiye, dün-
yanın her devleti ile müzakere yönetebile-
cek güce sahiptir.”

MÜCADELEMİZ
DEVAM EDECEK 

FETÖ 100 ülkede

dEvlETin 
içindE
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları
Vakfı (SETA) tarafından çevrim içi 
düzenlenen ‘5’inci Yılında 15 Temmuz’
konulu sempozyumun açılış konuşmasını
yaptı. Oktay “FETÖ 100'ün üzerinde 
devlete sızmış bir terör ağıdır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,
SETa'nın düzenlediği ‘5’inci Yılında 15
Temmuz’ konulu sempozyumda FETÖ'nün

devletlerin içine sızdığını ve nasıl yapılandığını an-
lattı. Fuat Oktay, en önemli dayanaklarından birinin
yargı sistemi olduğunu vurgulayarak, “bugüne kadar
ülke genelinde yürütülen ve tamamı sonuçlandırılan
soruşturmalar sonucunda toplam 289 fiili darbe da-
vası açılmıştır. bu davaların 288’i karara bağlanmış
olup, yargılaması devam etmekte olan sadece bir
dosya bulunmaktadır. karara bağlanan fiili darbe da-
vaları neticesinde 4 bin 890 sanığın mahkûmiyetine
hükmedildi. 15 Temmuz’dan bu yana ihraç edilen
hâkim ve Cumhuriyet savcısı kılığındaki terörist sa-
yısı 3 bin 968’dir” diye konuştu.

İhanetin  affı yok 

Oktay, hesap sorulmayan tek bir FETÖ’cü kalmayana
kadar bu terör örgütüyle mücadele etmeye devam
edeceklerini söyleyerek şöyle konuştu:“Pek çok ülke-
den 100’ün üzerinde FETÖ üyesi tespit edilip, Türki-
ye’ye getirilerek adalete teslim edilmiştir. Örgüt
elebaşının yeğeni Selahattin Gülen, örgütün emniyet
personelinden sorumlu mahrem imamlarından
ahmet Yiğit, TSk mahrem yapılanmasında İsmail Ok-
kalı ve FETÖ’nün Pkk ile ilişkisini sağlayan Gürbüz
Sevilay gibi isimler geçtiğimiz 7 ay içinde ülkemize
getirilen isimlerden sadece bir kaçıdır.” milli İstihba-
rat Teşkilatı’nın, FETÖ’nün Orta asya sorumlusu
Orhan İnandı’yı da adalete teslim ettiğini hatırlatan
Oktay, “FETÖ ihanetinin affı yoktur. Dünyanın nere-
sinde olursa olsun son hücresine kadar temizleyece-
ğiz. FETÖ, 100’ün üzerinde ülkede devlet içinde
yapılanmış ve devlet mekanizmalarına sızmış ulus-
lararası bir terör ağıdır. bulunduğu her ülke için 
tehdittir” dedi. 

Ayakta alkışlattı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Başkent Spor Zirvesi'nde Ankara Büyükşehir
Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ayakta alkışlattı. Kılıçdaroğlu, "O
Ankara’yı gerçek anlamda Ankara yapacak, o Ankara’yı gerçek 
anlamda Mustafa Kemal’in Ankara’sı yapacak” dedi. 

ANKARABüyükşehir Belediyesi,
Gençlik Parkı’nda Başkent Spor Zir-
vesi düzenledi. Birçok milletvekilinin

katıldığı etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Mansur Yavaş birer konuşma yaptı. 

Yavaş duygulandı 

CHP lideri Kılıçdaroğlu,  Başkan Mansur Ya-

vaş'ı ayakta alkışlattı. Kılıçdaroğlu, "O Ankara’yı
gerçek anlamda Ankara yapacak, o Ankara’yı
gerçek anlamda Mustafa Kemal’in Ankara’sı
yapacak. O Ankara’yı gerçek anlamda çağdaş
uygarlığın merkezi haline getirecek. Buna inanı-
yorum. Hepinizin huzurunda sayın başkanı-
mıza yürekten teşekkür ediyorum" dedi. O
anlarda Mansur Yavaş'ın duygulandığı kamera-
lara yansıdı.

Recep Tayyip 
Erdoğan

Mustafa Şentop
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HİZMET BİNALARI TAMAMLAMA VE ONARIMI YAPIM İŞİ BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Hizmet Binaları Tamamlama ve Onarımı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2021/411165
1-İdarenin
a)Adresi :Başak Mahallesi 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cad No:3 34306 

BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124440669 - 2126925595
c) Elektronik Posta Adresi :mucahit.biricik@basaksehir.bel.tr
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :690 adet kalem inşaat elektrik tesisat kalemi

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

b) Yapılacağı yer :Başakşehir/İstanbul
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 600 (AltıYüz) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Başakşehir Belediyesi Başak Mh 5.Etap 1.Kısım Akşemsettin Cd 

No:3 Belediye Toplantı Salonu 34480 Başakşehir/İstanbul
b) Tarihi ve saati :09.08.2021 - 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 Yönetim-
deki 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 memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen 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 kulla-
nılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka refe-
rans 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 bilanço-
nun 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 sağlan-
madığına 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 ol-
maması 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 başla-
mak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların pa-
rasal 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 % 100 oranın-
dan 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 mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) III GRUBU işler benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
A. Değerlendirme “teklif fiyatı” ile “kalite ve teknik değer nitelik” olmak üzere iki kısımda 
yapılacaktır.
A.1. Teklif fiyatı puanlaması

“Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında
teklifi en düşük istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; TP = (TFmin x 70) / TF for-
mülü ile hesaplanacaktır. Bu formülde;

TP: Teklif puanı,
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İsteklinin teklif fiyatı,
ifade eder.” Şeklinde,

A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması
“Kalite ve teknik değer niteliği puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekli-
lere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Birim Fiyat Cetveli Sıra No Mal Kaleminin Adı Kalite ve Teknik Değer Puanı
138 P.İNŞ.01 2
140 P.İNŞ.03 1,5
142 P.İNŞ.05 1,5
145 P.İNŞ.08 2
156 P.İNŞ.19 1,5
158 P.İNŞ.21 1,5
162 P.İNŞ.25 1
171 P.İNŞ.34 1
176 P.İNŞ.39 2
178 P.İNŞ.41 1
453 MEKANİK.04 1,5
458 MEKANİK.10 1,5
459 MEKANİK.11 1,5
460 MEKANİK.12 1,5
461 MEKANİK.13 2
659 BŞB.İGT.E.08 2
661 BŞB.İGT.E.10 1,5
664 BŞB.İGT.E.13 1
668 BŞB.İGT.E.17 1,5
671 BŞB.İGT.E.20 1
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından  teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam tek-
lif bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının
%90  - %110 aralığında (%90 ve %110 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda
yer alan puanlar verilecektir. Yuvarlama yapılmayacaktır. İsteklilerin teklifleri %90  - %110 aralığı dışında
kalıyorsa iş kalemleri için puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için
verilen puanların toplamıdır.
A.3. Toplam puan
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
A.4. Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli
Fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli; FDTF = (ETF x 100) / TTP formülü ile hesapla-
nacaktır.

Bu formülde;
FDTF: İsteklinin fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli,
ETF: Toplam puanı en yüksek istekliye ait teklif bedeli,
TTP: İsteklinin toplam puanı,

ifade eder."
Şeklinde Hesap Yöntemi Oluşturulmuştur.

B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif;
“Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyat dışı unsurlar dikkate alınarak değerlendirilmiş teklif bedeli en
düşük olan istekliye ait teklif bedelidir.
Not: 1. Oturumda yaklaşık maliyet açıklandıktan sonra, fiyat dışı unsurların yaklaşık maliyetteki alt ve üst
sınır değerleri verilecektir.
İsteklilerin toplam puanı eşit olması halinde ihale düşük teklif veren istekli üzerine bırakılacaktır.
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 Başakşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Başak Mh 5.Etap 1.Kısım
Akşemsettin Cd No:3 34480 Başakşehir/İstanbul adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli ta-
ahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 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 (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Büyükçekmece Mimarsinan Devlet Hastanesi'nin hemen yanı başında bulunan çimento fabrikası mahallelinin tepkisine neden oldu. Fabrikanın sanayi bölgesine taşın-
masını isteyen mahalle sakinleri, özellikle yaz aylarında her tarafın toz duman olduğunu, hem sağlık hem de çevre açısından bu duruma el atılması gerektiğini söyledi

T emeli atıldığı günden beri konumu
tartışılan Büyükçekmece Mimarsina
Devlet Hastanesi yeniden gündeme

geldi. Çimento fabrikasının hemen yanı ba-
şında inşa edilen hastanenin tam karşısında
ise mezarlık bulunuyor. Hatanenin yapımı sı-
rasında çok sayıda itiraz gelmiş, çimento toz-
ları arasında hastalara nasıl şifa dağıtılacak
sorusu sorulmuştu. Hastanenin hemen yanı-
başında faaliyetini sürdüren çimento fabrikası-
nın kaldırılacağı da gündeme gelmişti. Fakat
aradan 8 yıl geçmesine rağmen ne fabrika kal-
dırıldı ne de sorunlara bir çözüm üretildi. 

Farklı görüşler var

Büyükçekmece Mimarsinan Mahallesi'nde bu-
lunan 250 yataklı hastane ve yanındaki fabri-
kayı mahalle sakinlerine sorduk. Mahalle
sakinlerinden kimisi fabrikanın sanayi bölge-
sinde olması gerektiğini, kimisi de fabrikanın
insanların ekmek teknesi olduğunu söyleyip,
hastanenin doğru yerde yapılmadığını ifade
etti. İşte Mimarsinanlıların açıklamaları...

Kamber Bağdeci: Hastane ve çimento fabrika-
sının yan yana olması hem çevre hem de sağ-
lık açısından zararlı. Şehrin içinde olması
hepimize zarar veriyor. Yüksek geliri varsa o
zaman sanayi sitesine taşısınlar. Sağa, sola
zehir saçıyor. Burada çalışan bir esnaf olarak
tozla baş edemiyoruz. Sanayinin şehrin dışına
taşınması gerekiyor. 

Beyza Gölkan: Hastanenin burada olmasın-
dan dolayı sürekli bir trafik var. Fabrikanın

kamyonları da trafiği kapatıyor. Yaya geçi-
dinde sıkıntılar yaşıyoruz. Fabrikanın burası
için yüksek bir geliri var. Ama iki seçenek ara-
sında kalıyoruz. Ya hastane ya da fabrika? Ya-
yalar için önlem alınması gerekiyor. Bir
kaldırımla düzelmeyecektir. Ya da fabrikayı
buradan kaldırmalılar. 

Yunus Güreli: Fabrikayı buradan
kaldırmazlar. Kimse de kaldır-
mayla baş edemez. Biz burada
lokanta işletmecisiyiz. Tozu her
bakımdan bize zarar veriyor. Bu
konuda yapacak pek bir şey ol-
duğunu düşünmüyorum. Bir

yandan gelir bir yandan zarar. İkisi bir arada.
En büyük zararı tozu. Fabrika birçok insanın
ekmek teknesi. Günümüzde teknoloji gelişti.
Farklı çözüm önerileri sunulabilir. 

Murat Bozkurt: Fabrikanın bu
halde olmasına rağmen hiçbir
müdahalede bulunmadılar. Fab-
rika buradan kalksa sorun çözül-
müş olacak. Kaldırılırsa başka bir
gelir kaynağı sağlanır veya to-
zunu önlesinler o zaman kimse-

nin şikâyeti kalmayacaktır. Her seferinde
kalkacak diyorlar ama 20 yıldır kalkmadı. 

Hicran Konakçı: Camımız çerçevemiz toz
içinde. Bitki açısından hiçbir şey yetiştiremiyo-
ruz. Çimentodan dolayı yaprakların rengi bile
belli olmuyor. Araçlarımız kapıda toz içinde.
Tozdan dolayı elbise asamıyoruz. Yıllardır bu
sorunu çözemediler. Teyzem artık kıyafetlerini
çatıya çıkıp asıyor. En büyük sorun ise civar-

daki birçok kişide safra taşı gö-
rüldü ve çoğu da safra kesesin-
den ameliyat oldu. Ben, annem
ve iki kız kardeşim ameliyat
olduk. Artık bu sorun sağlık sı-
kıntılarını da ortaya çıkardı. Bu-
ranın yerlisiyim. Bizim en büyük

şikâyetimiz filtrelerinden. Önceki senelerde
filtreleri salıyorlardı her yer çimento içinde ka-
lıyordu. Büyük bir kurum olduğu için çözüm
bulunmuyor. 

İbrahim Demiralay: Ben fabrikadan memnu-
num. Bir ara fabrikayı durdurdular. İnsanlar
iflas eşiğine geldi. Bize hiçbir zararı yok. Ben
35 yıldır buradayım. Bir zararını görmedim. 

Mustafa Alper: Fabrikanın çevreye bir zararını
görmüyorum. Yıllarca orada çalıştım ve
emekli oldum. Burası için yüksek bir gelir kay-
nağı. Hastanede, fabrikada kapanmasın. 

Hamide Ay: Yıllardır fabrika-
nın kaldırılacağını söylüyorlar
ama hiçbir iyileştirme çalışması 
yapılmadı. Evimiz, bahçemiz
toz içinde kalıyor. Fabrikanın
burada olmasını doğru bulmu-
yorum. Bende çalışan biriyim.
Ama bu fabrika sağlığımıza ve
çevreye zarar veriyor. Daha

farklı çözümler üretilebilir. İnsanları da mağ-
dur etmeyecek şekilde iyileştirme çalışmaları
yapılabilir.

Azim Aydın: Çevreye verdiği zarardan ötürü
burada olmasını doğru bulmuyorum.

Şükrettin Konakçı: İnsanların gelir kaynağı ol-
duğu için bir zararını görmüyorum.

Hakan Hakyoldaş: Akçansa’da çalışıyorum.
Orası ekmek teknem. Bu yüzden kaldırılması
taraftarı değilim. 

Fatma Erdoğan: Pencerelerimi açamıyorum.
Her gün temizlik yapmak zorunda kalıyorum.
Bu yüzden buradan kaldırmalılar. Evimiz çev-
remiz toz içinde kalıyor. Nefes alamıyoruz.

Tamer Türek: Fabrika filtre ile ça-
lışıyor. Tozu, dumanı yok. Fab-
rika buradayken hastaneyi ne
diye yapıyorlar. O kadar yer var-
ken şehrin göbeğine mezarlığın
karşısına hastane yaptılar. Hasta-
nenin yeri bana göre tamamen

yanlış. Hastane dediğiniz oksijeni bol olan bir
yerde olur. Ne diye şehrin içine koydular. Bu
benim şahsi görüşümdür. Fabrikadan insanlar
ekmek yiyor. Hastane yanlış yerde yapıldı.

Hasan Aygün: Çalışan insanlar olduğu için
fabrikanın bir sıkıntısı yok. Yıllardır olan bir
fabrika. Bize bir zararı yok. Birçok kişinin
ekmek teknesi.

Eczacı Atilla Tankurt: Bacadan çıkan duman-
dan ötürü zararını görüyoruz.
Fabrikanın buradan gitmesi taraf-
tarıyım. Günde defalarca camları
temizliyoruz. Hastanenin camla-
rını biz yıkayacağız diye taahhüt
etmişler ama hastane senede iki
defa yıkanıyor. Bu da yeterli değil. 

Nagihan Özhan: Normalde fab-
rikanın burada olmaması gereki-
yordu. Rant için geldiler
hastaneyi diktiler. Ben Akçansa’yı
suçlu bulmuyorum. İnanılmaz
bir tozu var. Hastanenin kuruluş
yerini yanlış olarak görüyorum.

Aycan Hergül: Fabrikanın burası için bir fay-
dası olduğunu düşünmüyorum. Mahalleyi de
hastaneyi de toz içinde bırakıyor. Kaç kere kal-
kacak dediler ama hala duruyor. Ev, araçlar
toz içinde. Fabrika yaşam alanın içine girdiği
için kaldırılması gerekiyor.

Lokanta Sahibi Fatih Karaç: Gö-
rünen köy kılavuz istemiyor.
Böyle bir kirli havanın oluşu bizi
üzüyor. Bu kirli havayı soluyoruz.
Her taraf toz içinde. Şehrin dı-
şına taşınmasını temenni ediyo-
ruz. Çimento fabrikasının olduğu
alana hastane yapmak da doğru

değil. Bunu da düşünmek lazım.

Berat Bedir: Yıllardır toz içinde yaşıyoruz.
Ama bir çözüm olacağını düşünmüyorum.
Bana sorarsınız kaldırılmasını isterim. Çünkü
burada esnafız ve tozla baş edemiyoruz.

HABER: ZEHRA ÇELİK- BARIŞ KIŞ
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ZAYİ
Mimar Sinan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji
Bölümü öğrenci kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.

Neslihan ER.

A vcılar'da son 2 yıl içerisinde bin 500'e yakın bina
kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılarak yıktırılı-
yor. Yıkım firmaları, inşaatı üstlenen şirketlerle bu

yapılardaki kapı, pencere, kalorifer peteği gibi parçaların
yanı sıra molozların arasındaki inşaat demirleri karşılığı an-
laşarak yıkıma geçiyor. Bürokratik işlemlerin tamamlan-
ması için 3-4 ayı bulan yıkım sürecinin tamamlanması
beklenirken, bu binalar atık malzeme toplayıcılarının uğrak
yerlerinin başında geliyor. İddiaya göre büyük bölümü Af-
ganistan'dan gelen atık toplayıcılar girdikleri boş binaların
duvarlarındaki elektrik kablolarından, su tesisatındaki bo-
rulara kadar buldukları satabilecekleri her parçayı söküp
götürüyor. Yıkım firmalarının sahipleri bunlarla baş ede-
memekten yakındı.

1 günde söktüler

Merkez Mahallesi'nde bulunan kentsel dönüşüm kapsa-
mında boşaltılan 4 katlı binayı rüzgar, olumsuz hava koşul-
ları, ultraviyole ışınları gibi etmenlerden koruyan polistren
plakalardan oluşan siding kaplama parçaları bir günde atık
toplayıcıları tarafından sökülerek götürüldüğü iddia edildi.
Dış cepheyi örten parçaların alınıp götürülmesi üzerine ha-
yalet görünüme bürünen binanın yıkımını üstlenen firma-
nın sahiplerinden Barış Yaşar, siding malzemenin pahalı
olduğunu belirterek, bu yapıyı Türkiye'ye son dönemde
gelen Afgan atık toplayıcılarının bu hale getirdiğini söyledi.
Yaşar, "Malzemeyi alabilmek için görevlendirdiğimiz bekçi-
leri bile taşlıyorlar. Yıkım için binalardaki demir ve içindeki
malzeme karşılığı müteahhitler ile anlaşıyoruz. Dışarıdan
gelen bu kişiler akbaba gibi çöküp her malzemeyi alıp götü-
rüyorlar. Yağma ve talan olunca bu binadaki dış cephe kap-
laması dahil her şeyi alıp gittiler. Polise başvuruyoruz,
kaçıyorlar. Güvenliğimizi alıyoruz ama neye göre" dedi. Dış
cephe kaplamaları atık toplayıcılar tarafından sökülerek gö-
türülen bina, kısa süre önce iş makineleri ile yıktırıldı. DHA

Kader KIŞ
info@gazetedamga.com.tr

Sağlıklı bir bayram 
için öneriler...

T ürk kültüründe önem arz eden bayram-
lardan birisi de Kurban Bayramı. Ancak
Kurban Bayramı’nda geleneksel ritüelle-

rin yaşanması ve bayramın uzun sürmesi sebe-
biyle insanların düzenli hayatlarında, birtakım
değişiklikler yaşanabilmektedir. Besin içeriğinin
misafirperverlik duygusu ile artmasıyla tatlılar,
hamur işleri, dolmalar ve bayrama özgü et ye-
mekleri menüleri dolduruyor. 

Bayramı daha sağlıklı geçirebilmek için İstan-
bul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Mes-
lek Yüksek Okulu Öğr.Gör. Elif Üner, "Yeni
kesilen etin sindirim açısından zorluk yaşattığı
saptanmıştır. Bu sebeple kesilen etlerin en az 1
gün dinlendirilmesi sindirim sisteminin işleyişi
açısından önem arz etmektedir. Özellikle yağ
oranı fazla olan et yemeklerinin içerdiği koleste-
rol miktarı sebebiyle kalp hastalıkları bu süreçte
bireyleri tehdit etmektedir. Doymuş yağlar kalp
damar tıkanıklıklarına ve uzun dönemde kalp
krizine neden olabilmektedir. Kalp hastalığı öy-
küsü olan bireylerin bu dönemde dikkatli olması
ve normalin üzerinde kırmızı et tüketmemesini
öneririm" diyerek sağlık için önemli tüyolarda
bulunuyor. 

Üner'in başlıca tavsiyeleri şunlar;
-Bayram menülerinin zenginliği ufak yemek

kaçamaklarına müsait olsa da menülerin içerik
ve kalori açısından dengelenmesi önemlidir. Et
yemeklerinin yanında pirinç pilavı ve bol şerbetli
tatlılardan ziyade yeşillikten zengin salata çeşit-
leri tercih edilmelidir.

-Bayram süreci sadece beslenme açısından
ödül olarak değerlendirilmemelidir. Tatilde sa-
dece yemek yemek yerine yürüyüş gibi tempolu
hareketler, yoğun iş temposundan kaçış şeklinde
ufak tatil programları tavsiye edilmektedir.
Sabah ya da akşam saatlerinde yemeklerden
önce yapılan tempolu yürüyüşler endorfin oranını
arttıracak ve ana öğünlerdeki şeker tüketme 
isteğini azaltacaktır.

-Öğle yemeğinden hemen sonra güneşe çıkmak
yerine serin bir ortamda 1-2 saat istirahat et-
meye dikkat edilmelidir. Çünkü ağır bir yemek
sonrası oluşacak kandaki koyulaşma ile kan ba-
sıncındaki artışa bir de öğlen dik gelen bunaltıcı
güneş ışınları eklendiğinde ritim bozukluğu, 
tansiyon yüksekliği ile pıhtı atması gibi sağlık
problemleri gelişebilmektedir.

15 TEMMUZ darbe girişi-
minde İstanbul'da motosikleti
üzerinde şehit olan Yılmaz

Ercan'ın anısına 251 motosikletlinin ka-
tılımıyla 251 şehidi anma programı dü-
zenledi. Topkapı Sarayı önünde
toplanan çok sayıda sivil, polis, zabıta-
dan oluşan motosikletliler 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'ne doğru yola çıktı.
Programa eski milli motosikletçi Kenan
Sofuoğlu ve milli motosikletçi Toprak
Razgatlıoğlu da katıldı. Etkinlik öncesi
Vali Ali Yerlikaya, 20 kilometrelik bir ro-
tanın ardından 15 Temmuz Şehitler
Köprüsü'ne varacaklarını belirterek,
"Köprü üzerindeki 34 şehitten bir karde-
şimiz motosikletiyle darbeci hainlere
'yeter artık' diyerek bizim tabirimizle
'gazladı' ama o hainler, o hain kurşunla
motosikletinin üzerinde şehit ettiler"
dedi.

Hiç acımadılar

Vali Yerlikaya motosiklet sevdalısı olan
İstanbul'daki 251 kişiye haber verdikle-
rini belirterek, kalabalığa dikkat çekti.
Yerlikaya, "Bir bakın bakalım kaç kişi var
arkada, Allah'tan çok da duyurmamışız.

Trafiği aksatmadan intizam içerisinde
şehidimiz, darbecilerin üzerine motor
süren ve şehit olan Yılmaz Ercan karde-
şimiz ve onun şahsında Boğaz Köprü-
sü'nde şehit olan 34 kardeşimiz ve 251
bütün şühedamızın aziz hatıraları için

oraya gidiyoruz" diye konuştu. Kenan
Sofuoğlu ise "Köprüde o hainler moto-
siklet üzerinde ülkesini seven, ülkesi için
canını feda eden bir adam hiç acımadı-
lar. Bu etkinliğin asıl temeli bu kardeşi-
miz. Bu kardeşimizle birlikte tüm

şehitlerimizi anıyoruz" şeklinde konuştu.

Duamızı yaptık

Motosikletiyle etkinliğe katılan Dolma-
bahçe Bezmialem Valide Sultan Camii
müezzini Abdullah Özkan, hatim dua-
sında ve 15 şehirde 15 Temmuz şehidi-
nin kabrinde okudukları hatmi şeriften
bahsederek, "Hatmi şerifin tamamını
okuduk. Normalde her yıl hatim duasını
Niğde'de şehidimiz Ömer Halisdemir'in
kabri başında yapıyoruz. Bu seneki pro-
jemizde hatmi şerife Elazığ'dan metfun
olan şehidimiz Fethi Seki'nin kabri ba-
şında başladık. Daha sonra Erzurum,
Iğdır, Van, Hakkari ile Doğu ve Güney-
doğu Anadolu bölgelerimizde 15 şe-
hirde 15 şehit ve alimlerimizin
kabirlerini ziyaret ettik. Nihayetinde
hatim Niğde'de şehidimiz Ömer Halis-
demir'in kabri başına denk gelecek şe-
kilde bitirmiş olduk. Normalde hatim
duasını orada yapıyorduk, fakat bu sene
Valiliğimizin daveti üzerine Sayın müf-
tümüz Mehmet Emin maşalı ile birlikte
sürüşün nihayetinde 15 Temmuz Şehit-
ler Köprüsü üzerinde hatim duamızı
gerçekleştireceğiz" dedi. DHA

KÜÇÜKÇEKMECE Belediyesi Veteriner
Hekimi Furkan Coşkun, Tevfikbey Ma-
hallesi Tahsin Tekoğlu Caddesi üzerine

kurdukları Kurban Satış Alanı’nda 50 çadırda
bin ila bin 200 adet küçükbaş, bin ila bin 500
adet de büyükbaş hayvanın satışa sunulduğunu
söyledi. Kurban Bayram’ı için hazırlıklarını ta-
mamladıklarını aktaran Coşkun, "Normal koşul-
larda 90 adet çadır kapasiteli bir alan olmasına
karşılık pandemi tedbirleri kapsamında 50 adet
çadırla sınırlandırıldı. Tüm önlemleri aldık. Alan
giren kişilerin HES kodlarına bakıyoruz. Ateşle-
rini ölçüp, maske dağıtıyoruz. Alan içerisindeki
farklı noktalara el dezenfeksiyonlarını yerleştir-
dik. Hayvanların yüzde 80’i satıldı. Hayvan sa-
hipleri de durumdan oldukça memnun. Sinek,

kara sinek ve yürüyen haşere yönelik ilaçlama ça-
lışmaları yapıyoruz" dedi.
Muayene yapıyoruz

Kafasında soru işareti olan vatandaşlara yar-
dımcı olduklarını belirten Coşkun, “Hayvan alır-
ken şüpheye düşen, kafasında soru işareti olan
vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Hayvanın
genel muayenesini yapıyoruz. Bir problem varsa
bunu da belirtiyoruz. Hayvanın bakışlarına, can-
lılığına, tüylerinin yapısına, uzuvlarının tam ol-
masına ve herhangi bir sakatlığının olup
olmadığına dikkat ediyoruz. Küpe numaraların-
dan kişilerin hayvanları sorgulanmasına yardımcı
oluyoruz” diye konuştu. Ekiplerin denetimleri
aralıksız sürdürdüğünü söyleyen Coşkun, çevre 

ve insan sağlığını etkileyecek tüm önlemler alındı.
Alandaki ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları
da aralıksız sürdürülecek” ifadelerini kullandı.
22 hayvan getirdik

10 gün önce Kırşehir’den hayvan getiren Mustafa
Kurt ise “Çok şükür satışlar iyi oldu. 48 hayvan
getirdik, 43’ü satıldı. İlla pazarlık ediliyor, sünnet-
tir. Büyükbaş hayvanlarda fiyat 12 bin liradan
başlıyor, 25 bine kadar çıkıyor, çoğu da satıldı”
dedi. Pazarın en ağır tosununu 30 bin liraya satan
Halil İbrahim Gürses de “Tosun 1 ton 200 kilo, 3
yaşında. 30 bin liraya sattık. Tokat’tan geldik, hay-
vanları yonca, buğday ve kırma yemlerle besliyo-
ruz. Alan kişi memnun kalmazsa ya eti
sevmiyordur ya da bilmiyordur. Çünkü tosunun
eti her türlü lezzeti verir. Tosunu Sivaslı Metin
amca aldı, 7 hisse yapacağını söyledi. 22 hayvan
getirdik, 7’si kaldı diğerleri satıldı” açıklamala-
rında bulundu. DHA

15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümünde motosikleti üzerinde şehit olan
Yılmaz Ercan'ın anısına 251 motosikletliyle 251 şehidi anma programı düzenlendi

Şehitler için yola çıktılar

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında boşaltılan binanın dış
kaplamaları ile içindeki birçok malzeme çalındı. Binanın yıkı-
mını üstlenen firmanın sahiplerinden Barış Yaşar, "Malzemeyi
alabilmek için görevlendirdiğimiz bekçileri bile taşlıyorlar. 
Dışarıdan gelen bu kişiler akbaba gibi çöküp her malzemeyi
alıp götürüyorlar. Polise başvuruyoruz, kaçıyorlar" dedi

KAPLAMALARI 
BILE CALDILAR

Yüzde 80’ı satıldıKurban pazarında
kurbanlıkların yüzde

80’i satıldı. Bazı
satıcılar çadırlarının
önüne ‘game over’
yazısı astı. Pazarın

gözdesi ise Tokat’tan
getirilen 1 ton 200

kiloluk ‘Hanzo’ isimli
tosun oldu. 3 yaşındaki

tosunun 30 bin liraya
Sivaslı bir aileye

satıldığı öğrenildi

Kaymakamlığa 
kurban bağışı

AVCILAR'DA bir iş insanı, fabrika-
sında çalışan 200 işçiye dağıtılmak
üzere 1 ton 200 kilo ağırlığındaki to-

sunu kurbanlık olarak satın alırken, çiftlik sahip-
leri ilçedeki dar gelirli 305 aileye etleri dağıtılmak
üzere 3 tosun ve 150 küçükbaş hayvanı Avcılar
Kaymakamlığı'na bağışladı. Kurban Bayramı'na
kısa süre kala, kurbanlık hayvan satışı hızlandı.
Avcılar'daki Yeşilkent  Mahallesi'nde bulunan
büyük besi çiftliğindeki kurbanlık büyük ve
küçük baş hayvanların önemli bölümü hafta so-
nunda satıldı. İlçedeki adının açıklanmasını iste-
meyen bir iş insanı fabrikasında  çalışan 200
işçisi için çiftlikteki 'Akbaş' isimli yakaşık1 ton
200 kiloluk en büyük tosunu canlı kilosu 31
TL'den olmak üzere 37 bin 200 TL'den satın
aldı. 'Akbaş' kurban bayramı sabahı kesildikten
sonra işçiler için eşit paylaştırılacak.



10 16 TEMMUZ 2021 CUMA www.gazetedamga.com.tr

15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen
hain darbe girişiminde yaşamını yiti-
ren 251 şehit, İstanbul Büyükşehir

Belediyesi’nin (İBB) Saraçhane’deki merkez bi-
nası önünde anıldı. “Şehitler Panosu” önünde
gerçekleştirilen anmaya; İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, İBB Meclis 1. Başkanvekili Zeynel
Abidin Okul, İBB üst yönetimi ve kurum çalı-
şanları katıldı. Şehitler için saygı duruşunda bu-
lunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başlayan anmada, sırasıyla; AK Parti İBB Meclis
Başkanvekili Tevfik Göksu, CHP İBB Meclis
Başkanvekili Doğan Subaşı ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, birer konuşma yaptı. 

Herkes ders çıkarmalı

Konuşmasının başında, 15 Temmuz 2016’daki
terör örgütünün hain darbe girişimi sırasında
İBB önünde şehit düşen vatandaşları rahmetle
anan İBB Başkanı İmamoğlu, “Sadece burada
değil, ülkemizin dört bir yanında bu hain saldı-
rıya karşı sahaya inen vatandaşlarımız, buna
tepki göstermiş, tepki gösterirken mücadele ve
müdahale etmiş, ama ne yazık ki o hain talimatı
alanlar, vatandaşlarımıza kurşun sıkmaktan çe-
kinmemiş ve vatandaşlarımızı şehit etmişlerdir.
Bu Türkiye tarihinde hepimizin başını öne eğip,
derin derin düşünmesi çok üzülmesi ve bu an-
lamda en üst seviyede ders çıkartması gereken
bir tarihi gündür” diye konuştu. 

Buraya nasıl gelindi?

“Bir terör örgütünün oluşma yolculuğu, o gün
yaşadığımız o vahşi durumdan, saldırıdan, hain
girişimden belki daha da önemli bir yere otur-
maktadır” diyen İmamoğlu, “Bu yolculuk nasıl
gelişmiştir? Bu saha onlara nasıl verilmiştir? On-
larca yıl devletin içerisinde konumlanırken veya
gelişirken, bu nasıl görmezden gelinmiştir? Dev-
letten daha güçlü bir yapı, devletten daha etkin
bir yapı olması mümkün müdür” sorularını yö-
neltti. Esas olanın devlet ve millet olduğunu vur-
gulayan İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk’ün,
“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözleri-
nin önemine vurgu yaptı. “15 Temmuz’un bize
yaşattığı en kıymetli duygunun, işte o ‘egemenlik
kayıtsız, şartsız milletindir’ duygusunun en derin-
den hissedilmesidir” diyen İmamoğlu, şu uyarı-
larda bulundu:  “Bu kapsamda; demokrasi, milli
birlik, beraberlik gibi kavramlarla bugün yaptığı-
mız bu anmada, yine o şiarın bizim vazgeçilmez
ışığımız olması gerektiğini düşünüyorum. Zira
bu tehdit ve bu tehlikenin, sadece bir terör örgüt
üzerinden konuşulması da yanlıştır. Halen bu

tehdit ve tehlike vardır; yarınlarda var olacaktır.
Buna karşın durduğumuz yer, aldığımız tavır,
birlikte ortaya koyduğumuz tepki hangi şiddette-
dir, hangi aşamadadır buna bakmak lazım. Onun
için kişiler, partiler ya da bir kısım isimlerle, in-
sanlarımızın, milletimizin manevi değerleri üze-
rinden, açıkçası insanlarımızı kullanarak hem de
çocuk yaşta alıp farklı niyetlerle, farklı zihniyet-
lerle içlerini doldurarak devletine ve milletine
karşı ayrımcı bir biçimde davranmasını sağlayan
bütün kanalların ortadan kaldırılması için, nasıl
bir mücadele ortaya koyduğumuz bugün en de-
ğerli konulardan biri haline gelmiştir."

Demokrasi güçlendirilmeli

Demokrasinin ve demokrasi kanallarının güçlen-
dirilmesi gerektiğinin altını çizen İmamoğlu,
“Hak, hukuk, adalet kimliğinin her kuruma,
özellikle hukuk sistemine mutlaka yerleştirilmeli.
Özellikle hukuk sistemine kişilerin, partilerin ya
da bu tarz oluşacak muhtemel bir kısım oluşum-
ların ya da cemaat vesaire gibi tanımlamaların
asla ve asla müdahale edemeyecekleri bir süre-
cin, bir sistemin bu millete, bu memlekete arma-
ğan edilmesi her kişinin, her kurumun
sorumluluğu altındadır” görüşlerini dile getirdi.
15 Temmuz’un acı, üzerinde düşünülmesi ve tar-
tışılması gereken tarihi bir gün olduğuna dikkat
çeken İmamoğlu, dahili ve harici, her zaman bu
tür müdahaleler mümkün olduğunu vurguladı. 

Darbeleri lanetliyorum

Milletin kendi içinde bir düşmanlaştırma sistemi
oluşturulmasının can yakıcı bir durum olduğu-
nun altını çizen İmamoğlu, “Bu bakımdan, mille-
timizin ve kurumlarımızın büyük bir ders
çıkarttığını düşünüyor ve umut ediyorum. 15
Temmuz hain darbe girişimini sağlayan bütün
unsurları, kişileri, kurumları kınıyorum, lanetli-
yorum. Hayatını kaybeden şehitlerimizi rah-
metle minnetle anıyor, ruhları şad olsun
diyorum. Gazilerimize sağlık diliyorum. Önle-
rinde saygıyla eğiliyorum” diye konuştu. Konuş-
maların ardından Mustafa Demir Hoca’nın
okuduğu Kur’an tilaveti dinlenilip, tüm şehitlerin
ruhları için dualar edildi. Anma, İmamoğlu ve
beraberindeki heyetin, “Şehitler Panosu”na ka-
ranfil bırakmasıyla sona erdi. 

Edirnekapı'ya da gitti

İmamoğlu, İBB önündeki anmanın ardından
Edirnekapı’daki 15 Temmuz Demokrasi Şehitli-
ği’ni ziyaret etti. İstanbul Valiliği tarafından or-
ganize edilen anma töreninde Vali Ali Yerlikaya,
1’nci Ordu Komutanı Musa Avsever, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, şehit aileleri, gazi ve gazi
yakınları ile birlikte çok sayıda vatandaş hazır
bulundu. Dualarla başlayan Edirnekapı’daki
anma, şehit kabirlerinin dolaşılması ve mezar-
lara karanfil bırakılmasıyla son buldu. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 15 Temmuz 2016 gecesi gerçekleştirilen hain
darbe girişiminin yıldönümü nedeniyle İstanbul’da gerçekleştirilen anmalara
katıldı. İBB önündeki anmada; İmamoğlu, CHP İBB Meclis Başkanvekili Doğan
Subaşı ve AK Parti İBB Meclis Başkanvekili Tevfik Göksu, birer konuşma yaptı

Esas olanın devlet ve millet olduğunu vurgulayan Ekrem İmamoğlu, Mustafa Kemal
Atatürk’ün, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerinin önemine vurgu yaptı.
İmamoğlu, “15 Temmuz’un bize yaşattığı en kıymetli duygunun, işte o ‘egemenlik
kayıtsız, şartsız milletindir’ duygusunun en derinden hissedilmesidir dedi
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EGEMENLIK KAYITSIZ 
SARTSIZ MILLETINDIR

15 Temmuz’un millet içinde
farklı bir yara açtığını belir-
ten AK Parti İBB Meclis
Başkanvekili Göksu, “Öyle-
sine bir yara ki, milletin için-
den çıkmış ve milleti ‘Allah
ile aldatan’ bir güruh tarafın-
dan, millete ihanet ordusu
üzerinden saldırılmıştır.
Ama bu millet bu ihaneti ca-

nıyla, malıyla, her şeyiyle bertaraf etmeyi bil-
miştir. Bugün, şu anda üzerinde
bulunduğumuz bu alan da 15 Temmuz'daki
kahramanlığın yaşandığı en büyük sahnelerden
bir tanesiydi. Burada onlarca kardeşimiz şehit
oldu, yüzlerce kardeşimiz de gazi oldular.
Cenab-ı Hak, şehit kardeşlerimize rahmet ey-
lesin. Hiçbir zaman için bu toprakları tutsak
edemeyecekler. Hiçbir zaman da bu milletin
özgürlüğünü alamayacaklar.  Bu millet özgür-
lüğüne, istikbaline ve istiklaline aşıktır. 15 Tem-
muz milletimizin hafızasında unutulmaması
gereken acı bir tablo; 15 Temmuz milletimizin
hiçbir zaman için unutmayacağı ve unutma-
ması gereken bir andır” dedi. 

ALLAH İLE ALDATANLAR
MİLLETE SALDIRMIŞTIR!

CHP İBB Meclis Başkanvekili
Subaşı da konuşmasında,
“Milletimiz, ödenen bedelleri
unutmayacak, onları her
zaman başının üstünde tuta-
cak. Tabii 15 Temmuz sevinçle
anılacak bir gün değil. Bence,
acıyla anılacak bir gün. Bu acının bir başka yanı
da şu bence; bu hain darbe girişimini yapanlar,
bu ülkenin okullarından mezun oldu. Bunlar,
bulundukları kademelere, bu ülkenin resmi ku-
rumlarının onayıyla, bilgisiyle geldiler, Türkiye
Büyük Millet Meclisi’mize, Cumhurbaşkanı Sa-
rayı'na, emniyet müdürlüklerine, belediye baş-
kanlığına, buraya saldıran insanlar, ellerinde bu
milletin satın alıp güvenerek ellerine teslim ettiği
silahları kullandılar. Bugünü, ‘Milli Birlik ve De-
mokrasi Günü’ olarak ilan ettik. Demek ki, eğer
bugünden bir ders alacaksak milli birlik üzerinde
ve demokrasi üzerinde durmalıyız” dedi.

DEMOKRASİ ETRAFINDA
KENETLENELİM
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Şile İlçesi İsa Köy Mah  1439-42 Ada, 802 Parsel,( eski)
Yüzölçümü : 384,18 m2  
İmar Durumu : İsaköy Mahallesi 802 parsel sayılı taşınmaz 17.12.2018 tastik tarihli 1/100 

ölçekli isa köy Mahallesi uygulama imar planında tarımsal nitelikli alanda 
kalmakta olup parselin bir kısmı taşkın sahasından etkilenmektedir 

Kıymeti : 59.506,10 TL      KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 15/09/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2021 günü 16:00 - 16:05 arası
Satış Yeri : BELEDİYE NİKAH SARAYI ÇAVUŞ MAHALLESİ ATATÜRK CAD NO . 30 - 

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

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2021/28 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.06/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

11DIŞ HABER www.gazetedamga.com.tr 16 TEMMUZ 2021 CUMA

A frin'de yerel savcıya yapılan bir ihbar,
PKK/YPG/PYD’nin katliamını gözler önüne serdi. Yerel
kaynaklardan alınan bilgiye göre 2018 yılı Ocak ayında

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı harekatı başlamadan bir-
kaç gün önce Bölücü Terör Örgütü mensupları tarafından Afrin
merkezdeki Yeni Afrin Mahallesi'nde boş araziye iş makineleriyle
15-20 metre genişliğinde açılan çukurlara, yine örgüt mensupla-
rınca başka yerlerde öldürdükleri kişileri kamyonetlerle getirerek
gömdükleri şeklinde ihbar yapıldı. Yerel savcının talimatıyla yerel
kolluk güçleri tarafından söz konusu adreste kazı çalışması başla-
tıldı. Tüyler ürperten manzara İş makineleriyle yapılan kazı çalış-
masında tüyler ürperten manzara ile karşılaşıldı. İş makineleri
toprağı kaldırdıkça PKK/YPG/PYD’nin katlıamı ortaya çıktı.
Topraktan çıkartılan çuvallar içerisinde 61 kişinin cesedine ula-
şıldı. Kazı işleminin halen devam ettiği, ceset sayısının artmasın-
dan endişe edildiğ öğrenildi. 

Bu bir insanlık suçu 

Hatay Valisi Rahmi Doğan açıklama yaparak "Tabi bu insanlık
suçu. PKK terör örgütünün, YPG terör örgütünün ne tür suçlar
işlediği ve neler yaptığı zaman zaman çıkıyor.” dedi. Vali Doğan,
öldürülen kişilerin Afrin'in kenar mahallesine Afrin harekatından
birkaç gün önce öldürülerek gömüldüğünü öne sürerken ölü sa-
yısının yapılan çalışmalar neticesinde artabileceğini değerlendir-
diklerini söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Twitter hesabından
Türkçe ve İngilizce olarak yaptığı paylaşımlarla Afrin'de toplu
mezar bulunduğunu duyurmuş, YPG iddiasında bulunmuştu.

Almanya 
sele teslim
Almanya'yı terk etmeyen aşırı yağışlar sonucu
metkareye 200 litreden fazla yağış düştü.
Yaşanan selde 9 kişi hayatını kaybederken 70
kişinin ise arama çalışmaları devam ediyor. 

alManYa'Da  son 200 yıldır görül-
meyen miktarda yağmur düştü, ülke-
nin yarısı göle döndü ve tarihin en

büyük maddi zararı oluştu. Meteorologlar, “Ta-
rihin en pahalı yağmuru” yorumları yaparken,
binlerce evi su bastı. Altena kasabası ve diğer bir
bölgede iki itfaiye eri ile bir polis boğularak öldü.
Bonn’un güneyindeki şarap üretiminin yoğun ol-
duğu Ahrweiler bölgesini vuran sel suları onlarca
evi de yıktı.

OHAL ilan edildi 

Yağmurdan özellikle Türklerin yoğun yaşadığı
Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti etkilendi. Hagen'de
bir yaşlılar yurdu su bastığı için boşaltıldı. Birçok
yerde toprak kayması oldu. Vulkaneifel'de ola-
ğanüstü hal ilan edildi. Wuppertal'da bir baraj
boşaltılıyor ama hemen yeniden dolduğu için
tehlike büyüyor. Radervormwald kasabasında
yaşayanlar için barajın patlaması ihtimali nede-
niyle hayati tehlike var.

Ahıska Türkleriyle
kucAklAşTı 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 
Özbekistan'da Ahıska Türkleriyle buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Özbekesitan'da düenlenen 'Orta ve
Güney Asya: Bölgesel Bağlantısallık.

Sınamalar ve Fırsatlar’ konulu konferansa ka-
tıldı.  Ardından Ahıska Türkleriyle bir araya
gelen Bakan Çavuşoğlu buluşmadan “Türk
Dünyası Turizm Başkenti Özbekistan’ın Kokand
şehrinde Ahıska Türkleriyle de kucaklaştık. Ahıs-
kalı kardeşlerimizle her yerde gurur duyuyoruz”
mesajını paylaştı. Çavuşoğlu dün Türkiye’nin
Taşkent Büyükelçiliği’nde düzenlenen ‘15Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Tö-
reni’nde de 15 Temmuz şehitlerine ve ailerine bir
kez daha başsağlığı diledi. 

AFRIN’DE PKK
VAHSETI!

Terör Örgütü PKK/YPG/PYD’nin Afrin 
bölgesinde infaz ederek katlettiği kişileri
toplu mezarlara gömdüğü ortaya çıktı.
Bölgede yapılan kazı çalışmalarında tüyler
ürperten manzara ile karşılaşıldı. Çuvallar
içerisinde 61 kişinin iskeletleri bulunduZeplinle gözetleme

Yunanistan’ın Ege Denizi ile Batı
Trakya’daki Türk sınırındaki

yasa dışı göçmen hareketlerini
ve Dedeağaç ile Meriç nehrinden

göçmen geçişlerini gözetlemek
amacıyla satın aldığı iki zeplin

Dedeağaç Havalimanı ile 
Limnos Adası’na 

yerleştirilerek 
göreve başladı.

Yunanistan'ın Ege
Denizi ile Batı Trak-
ya'daki Meriç sınır hat-

tında göçmen geçişlerini
gözetlemek amacıyla getirdiği
zeplinler Dedeağaç Havalimanı
ile Limnos Adası'ne yerleştirildi.

Radar ve termal kameralı

Avrupa Birliği (AB) Sınır Ko-
ruma AjansıFRONTEX tarafın-

dan kullanılan ve Yunanistan'a ki-
ralanan zeplinler Alman-Fransız
ortak yapımı. 20 metre uzunlu-
ğundaki “Eagle Owl” (Kartal
Baykuş) zeplinleri, radar ve ter-
mal kameralarla donatıldı.

30 km içeriyi gözetleyebilecek 

Ege ve Meriç Nehri ile Dedeağaç
Türkiye sınırında 300 metre irti-
fada uçması planlanan zeplinle-

rin maksimum menzili ise 20 mil
olarak belirtildi.
Yunanistan'ın zeplinler sayesinde
Ege denizi ve Meriç Yunan-Türk
kara sınırında 30,5 km derinlikte
gerçek zamanlı olarak hareketleri
izleyebileceği ve dört ay boyunca
test edilecek olan zeplinlerin, ge-
rekirse Midilli ve Sisam adalarına
da yerleştirilmesinin planlandığı
açıklandı.

Bulgaristan’da
şovmen kazandı
Bulgaristan'da erken genel seçimleri Şovmen Slavi Trifonov'un partisi Böyle Bir Halk Var
(İTN) birinci oldu. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi ise yeni parlamentoda milletvekili sayısını 30'dan 29'a indirdi.

Merkez Seçim Komisyonu
(ZİK), 11 Temmuz'da yapılan
erken genel seçimlerin nihai so-

nuçlarını açıkladı.Bulgaristan'daki erken
genel seçimi şovmen Slavi Trifonov'un
Böyle Bir Halk Var (İTN) partisi yüzde
24,08 oranında oy alarak birinci sırada ta-
mamladı. Buna göre, parlamentoda 6 parti
ve koalisyon temsil sahibi olacak. Katılımın
sadece yüzde 42,19 olduğu seçimde, İTN
partisi 240 üyeli parlamentoda 65 milletve-
kiliyle en büyük gruba sahip olacak. Ülkeyi
12 yıl yöneten eski Başbakan Boyko Bori-
sov'un Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar (GERB) partisi ise oyların yüzde
23,51 ile parlamentoda 63 sandalye sahibi
olarak ikinci büyük güç konumunda.

HÖH 5. sırada

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluştur-
duğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partisi, 4 Nisan'da yapılan bir önceki se-
çimde aldığı oy oranını yükseltmiş olmasına
rağmen yeni parlamentoda milletvekili sayı-
sını 30'dan 29'a indirdi. Son seçimde oyların
yüzde 10,71'ini alan HÖH, bir önceki se-

çimde yüzde 10,51 oranında oy almıştı
ancak 11 Temmuz'da katılım oranının
düşük olması nedeniyle parti parlamentoda
5. sıraya geriledi.

Irkçılar barajı aşamadı 

Türkiye ve Bulgaristan'daki Türk ile Müslü-
manlara karşı düşmanlığa dayalı siyaset yü-
rüten ırkçı ve aşırı milliyetçi 3 partinin
oluşturduğu Bulgaristan Vatanseverleri (BP)
koalisyonu yüzde 3,14 oy oranıyla parla-
mentoya girmek için yüzde 4 barajını aşa-
madı. Seçime katılan 35 bin 200 kişi,
pusulada "Kimseyi desteklemiyorum" terci-
hini seçti.

Erken seçim olabilir 

Bulgaristan'da seçim sonrası oluşturulacak
46. Dönem parlamentosundaki siyasi güçle-
rin arasındaki zıtlaşma nedeniyle kabine
kurma çalışmalarının zorlu olması bekleni-
yor. Bulgaristan'da kurulacak yeni hüküme-
tin parlamentoda 240 milletvekilinin en az
121'inden güvenoyu olması gerekiyor. Başa-
rısızlıkları durumunda ülke yeniden erken
seçime gidecek. 
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Yaş Sebze ve Meyve 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 : 2021/403665
1-İdarenin
a) Adresi :  I.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı P.T.T Üstü 

Beyazıt FATİH/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124400080 - 2124400081
c) Elektronik Posta Adresi : sosyaltesisler@istanbul.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : İ.Ü. Sosyal Tesislerine bağlı birimlerde kullanılmak üzere 

82 Kalem Yaş Sebze ve Meyve alınacaktır.Ayrıntılı 
bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri : İ.Ü. Sosyal Tesislerine bağlı tüm birimler.
c) Teslim tarihleri : Sözleşme konusu mal 25.08.2021 - 31.12.2021 tarihleri 

arasında günlük veya haftalık ihtiyaçlar nispetinde 
İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri'ne bağlı 
kantin ve restoranlara siparişin ertesi günü 
teslim edilecektir. Teslim tarihlerini 
idare belirler, idarenin yazılı izni olmadan 
teslim tarihleri değiştirilemez.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Eski P.T.T. 

Üstü Satınalma Birimi Beyazıt / 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 imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yö-
netimdeki 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzen-
lendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart
forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 40 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel sektörde daha önce gerçekleştirilmiş olan gıda alımına dayalı her türlü iş benzer iş
olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İ.Ü. Rektörlük Ana Giriş Kapısı Yanı Eski P.T.T. Üstü Satınalma
Birimi Beyazıt / İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vası-
tasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üze-
rine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çar-
pımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, 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:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1418100)

YAŞ SEBZE VE MEYVE
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ
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MEdREsE kapılaRıNı
MüzE OlaRak açtı 

ERZU-
RUM'UN
sembolü ha-

line gelen ve 13'üncü
yüzyılın sonlarına
doğru yaptırıldığı tah-
min edilen Selçuklu
eserlerinden Çifte Mi-
nareli Medrese, Vakıflar
Genel Müdürlüğü'nce
2011-2016'da restore
edildi. 2019 yılında Ta-
biat Varlıkları Koruma
Kurulu'nun kararı ile
teşhir ve tanzimi yapı-
lan medrese, 'müze' sta-
tüsüne alındı. Vakıflar
Genel Müdürlüğü,
'Vakıf Eserleri Müzesi'ne dönüştürülecek
Çifte Minareli Medrese için çalışma başlattı. 

KUDAK da destek veriyor 

Müzede sergilenecek eserlerin tespiti için Er-
zurum Vakıflar Bölge Müdürlüğü uzmanları
Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Erzurum,
Iğdır ve Kars'taki camilerde incelemelerde bu-
lundu. Belirlenen taşınır eşyalar, tarihi medre-
sede oluşturulan depolarda bakteri, nem,
rutubet ve güveden temizlenip arındırıldıktan
sonra onarım için atölyelere alındı. Büyük

bölümü 16'ncı yüzyıldan kalma el yazması,
hat levha, şamdan, halı, kilim, saat, cami san-
cağı, imaret kazanı, buhurdan, gülabdan,
şamdan ve ahşap eserlerin onarımı uzmanlar
tarafından yapıldı.Kuzeydoğu Anadolu Kal-
kınma Ajansı'nın da (KUDAKA) destek ver-
diği çalışmada onarımı yapılan eserler,
medresedeki odalarda sergiye hazırlandı. 2
bine yakın eser arasından onarımı tamamla-
nan el yazması Kur'an-ı Kerim, sancak, şam-
dan, saat ve çeşitli eşyalardan oluşan 90 eser
Vakıf Eserleri Müzesi'nde sergilenmeye 
başlandı. 

15 Temmuz kahramanlarında Ömer Halisdemir'in hayatını
anlatan “Ben Ömer” filmin galası Türkiye Büyük Millet
Meclsi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla yapıldı

A nkara'daki Özel Kuvvetler
Komutanlığı'nda 15 Tem-
muz gecesi darbeci general

Semih Terzi'yi vurarak öldürüp,
darbe girişiminin seyrini değiştiren,
kendisi de şehit olan Astsubay
Ömer Halisdemir'in (42) hayat hi-
kayesini anlatan "Ben Ömer" filmi-
nin galası Beyoğlu Atlas
Sineması'nda gerçekleştirildi. Filmin
galasına TBMM Başkanı Mustafa
Şentop, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
ve sanat camiasından birçok isim
katıldı.

Şükranla anıyorum

Filmin gösteriminden önce konuşan
Mustafa Şentop, "Milletin hafıza-
sına kahramanlığıyla nakşolan Şehit
Ömer Halisdemir'i ve o gece iman
aydınlığının zulmün karanlığına
galip çıkması için şehadete yükselen
bütün vatan evlatlarını rahmetle,
minnetle ve şükranla anıyorum. O

meşum geceyi mücadeleleriyle bir
gurur tablosuna çeviren milletimizin
bütün aziz evlatlarına, hususen ga-
zilerimize hayırlı, sağlıklı bir ömür
temenni ediyorum. Türkiye'ye yöne-
lik suikastların en tehlikelilerinden
birisi olan 15 Temmuz Darbe Girişi-
mi'nin 5'inci yıldönümünde bu bel-
gesel ve bu belgeselin direnişin
yoğun yaşandığı İstanbul'umuzda
gösterime girmesi çok kıymetlidir,
çok anlamlıdır. Bundan 5 yıl evvel
15 Temmuz gecesi başlayan ve er-
tesi gün öğlene kadar devam eden
darbe girişimini hep birlikte yaşadık.
O sıcak gecede, millete ait teçhizatla
sokağa çıkan hainlerin büyük sui-
kastına ve o suikasta karşı vatanı ko-
ruyan asil milletimizin cesaretine
hep birlikte şahit olduk. Türkiye'nin
ve milletimizin geleceğini gasp
etmek isteyenlere direnen 251 vatan
evladının şehadete eriştiğini, 2 bini
aşkın kardeşimizin gazi olduğunu

birlikte gördük. Bugün burada gös-
terime giren belgesel, o geceye dair
şahitliklerin önemli ve kıymetli bir
parçasıdır" dedi. 
"15 Temmuz darbe girişimi, bu mil-
letin tarihinde tesadüf ettiği en hain
yıkım çabalarından birisidir" diyen
Şentop, "Bu ihanet hareketine karşı
milletimizin verdiği karşılık ise, asa-
letine yaraşır bir kahramanlık örne-
ğidir. Bunlar tarihi hakikatlerdir. Bu
hakikatleri tahrif etmeye, o gece ser-
gilenen ihaneti hafif göstermeye ve
milletimizin direnişini küçümse-
meye çalışanlar ya gafillerdir, ya da
memleketimizin ve milletimizin düş-
manlarıdırlar. 15 Temmuz gecesi
milletimiz, sonunu düşünme gereği
duymadan ve meşru Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın
davetiyle sokaklara çıkmış, gelece-
ğini gasp etmek isteyenleri ait olduk-
ları utanç çukuruna gömmüştür"
ifadelerini kullandı.  DHA

BEN OMER!

Erzurum ve çevre illerdeki camilerde uzmanlarca tespiti yapılıp,
toplandıktan sonra restore edilen büyük bölümü 16’ncı yüzyıldan kalma
90 taşınır tarihi eser, Vakıf Eserleri Müzesi olarak hizmet vermeye
başlayan 350 yıllık Çifte Minareli Medrese’de sergilenmeye başlandı.

Cannes’de alkışlandı
Dünyaca tanınmış Türk yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun son filmi 'Bağlılık Hasan', 74. Cannes Film
Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştirdi. Film izleyiciden tam not alarak ayakta alkışlandı.

FRAN-
SA'DA
yapılan

festivalin resmi
bölümlerinden
'Belirli Bir Bakış'
antolojisinde yer
alan eser, Salle
Debussy'de yapı-
lan gösterimde si-
nemaseverlerle
buluştu. Bağlılık
Üçlemesi'nin
ikinci filmi olan
eser, ayakta 
alkışlandı. 
Film, geçimini
baba mirası
meyve bahçesi ve
tarlasından sağla-
yan 'Hasan'ın,
tarlanın tam orta-
sına dikilmek iste-
nen elektrik
direğinden kurtul-
maya çalışmasını
ve hacca gidişi
yaklaştıkça geç-
mişine doğru çık-
tığı arayışı işliyor.
Kaplan Film ve
Sinehane ortak
yapımı filmin çe-
kimleri 2019'da
Çanakkale'nin
Bayramiç ilçe-
sinde gerçekleşti-
rildi. Filmin
başrollerini Umut
Karadağ ve Filiz
Bozok paylaşır-
ken, Mahir Gün-
şiray da misafir
oyuncu olarak yer
aldı. 

Feshane-i Amire artık raflarda 
Prof.Dr Önder Küçükermen'in Feshane-i Amire romanı raflarda yerini aldı. Kitap
Feshane-i Amire fabrikasının kuruluşundan kapanışına kadar olan süreci anlatıyor.

Osmanlı sanayileşme tarihinin
temel kurumlarından biri olan
Feshane-i amire fabrikasının

1835’teki kuruluşundan sümerbank olarak
1986’daki kapanışına kadar
olan sürecini, müthiş bir
arşivcilikle gözler önüne
seren “Feshane-i
amire”okurla buluştu.
Kuruluşuyla toplumsal ve
kültürel dönüşümlere ve-
sile olan, kent ve çalışma
yaşamını doğrudan etkile-
yen fabrikanın mercek al-
tına aldığı, hem

Osmanlı-Türk modernleşmesinin temel mo-
tiflerini hem de İstanbul’u eşzamanlı olarak
okura ulaştıran çalışma tüm kitapçılarda

yerini aldı. Kitabın yazarı Prof.
Dr. Önder Küçükerman, Fes-
hane-i amire fabrikasına ışık
düşürürken oluşturduğu anlatı-
sında sadece meslekten tarih-
çileri değil, tüm İstanbul
meraklılarını da göz önünde
bulundurarak, akıcı ve sakin
bir dille, yer yer bir belgesel
tadıyla, görsel malzemeler
eşliğinde ilerleyen bir dünya
kuruyor. 
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Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapunun; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, 500 ada 1 parse-
linde kayıtlı olup, adres olarak; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, Gümüş 2 Sokak No: 10 adresinde yer al-
maktadır. Taşınmaza ulaşım asfalt yol ile sağlanmakta olup, parselin çevresinde villa tarzı, az katlı seyrek
yapılaşmalar görülmektedir. Boş arsa olarak kullanılmamaktadır. Etrafı tel örgü ile çevrilmiştir. Bir kısmı bahçe
olarak kullanılmaktadır. Çevresindeki parsellerin kısmen ekilip biçildiği, arsadan da bu şekilde yararlanıldığı gö-
rülmektedir. Arsa vasıflı taşınmazın 1/196 hissesi satılacaktır.
Adresi : Kumburgaz Mahallesi, Gümüş 2 Sokak, No:10 Büyükçekmece /İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.119,99 m2  
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Planında emsal: 2.60, Blok nizam  5 kat konut +

ticaret alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 22.856,94 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 08/10/2021 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri     : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapunun; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, 870 parselinde ka-
yıtlı olup, adres olarak; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, İstanbul Caddesi No: 618 adresinde yer almakta-
dır. Taşınmaz üzerinde bulunan yapı yıkılmış olup boş haldedir. Taşınmaz boş arsa olarak değerlendirilmektedir.
E-5 Karayolu Yanyolu olarak hizmet veren İstanbul Caddesi üzerinde yer almaktadır. Arsa vasıflı taşınmazın
1/196 hissesi satılacaktır.
Adresi : Kumburgaz Mahallesi, İstanbul Caddesi, No:618 Büyükçekmece /İSTANBUL
Yüzölçümü : 78,00 m2  
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Planında kısmen imar yolu, kısmen blok nizam 

4 kat konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 1.591,84 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 08/10/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapunun; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, 805 parselinde ka-
yıtlı olup, adres olarak; Büyükçekmece Yenimahalle, Rüya Caddesi No: 17 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza
ulaşım asfalt yol ile sağlanmakta olup, parselin çevresinde villa tarzı, az katlı seyrek yapılaşmalar görülmektedir.
Boş tarla olarak kullanılmamaktadır. Çevresindeki parsellerin kısmen ekilip biçildiği, tarladan da bu şekilde yarar-
lanıldığı görülmektedir. Tarla vasıflı taşınmazın 1/196 hissesi satılacaktır.
Adresi : Yenimahalle, Rüya Caddesi, No:17 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.720,00 m2  
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Planında kısmen imar yolu, kısmen Taks: 0.20, Kaks: 0.60 

ayrık ve ikiz nizam h: 9.50 m. konut alanı olarak planlandığı bilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 13.163,27 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 08/10/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı, 

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz tapunun; Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi, 805 parselinde ka-
yıtlı olup, adres olarak; Büyükçekmece Yenimahalle, Rüya Caddesi No: 17 adresinde yer almaktadır. Taşınmaza
ulaşım asfalt yol ile sağlanmakta olup, parselin çevresinde villa tarzı, az katlı seyrek yapılaşmalar görülmektedir.
Boş tarla olarak kullanılmamaktadır. Çevresindeki parsellerin kısmen ekilip biçildiği, tarladan da bu şekilde yarar-
lanıldığı görülmektedir. Tarla vasıflı taşınmazın 1/28 hissesi satılacaktır.
Adresi : Yenimahalle, Rüya Caddesi, No:17 Büyükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 1.720,00 m2  
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli İmar Planında kısmen imar yolu, kısmen Taks: 0.20, Kaks:

0.60 ayrık ve ikiz nizam h: 9.50 m. konut alanı olarak planlandığı 
bilgisi alınmıştır.

Kıymeti : 92.142,86 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 07/09/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 08/10/2021 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri  : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2016/12973 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.12/07/2021

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

T.C. 
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P rogramın açılışında konuşan Bakan
Mehmet Muharrem Kasapoğlu,
"Bugün 15 Temmuz FETÖ hain

darbe girişiminin 5. yılında bir aradayız. Mil-
letimizin yazmış olduğu destanın, demokrasi
destanının 5. yılındayız. Tarih boyunca bu
aziz millete yapılmış en büyük kötülüklerden
biri olan bu hain girişimi hep birlikte hatırlı-
yor ve istikbalimize kasteden bu hainleri hep
birlikte lanetliyoruz. 15 Temmuz bizim için
artık bir demokrasi ve milli birlik günü. Her
yıl bu tarihte, 100. yılını kutlamaya hazırlan-
dığımız cumhuriyetimizin, demokrasinin,
adalet ve özgürlüklerin milletçe bir ve beraber
olmanın bizler için ne kadar mühim oldu-
ğunu bir kez daha idrak ediyoruz. Düşman
ayağı değmesine asla müsaade etmediğimiz,
etmeyeceğimiz vatanımızın payidar olması
için and içiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu millet esir alınamaz

"Çok değerli gençler, bundan beş yıl önce ye-
diden yetmişe sokaklara, meydanlara döküle-
rek vatanını, bayrağını, istiklalini müdafaa
eden aziz halkımız, tüm dünyaya, tüm şer
odaklarına bu milleti esarete düşürmeye kim-
senin gücünün yetmeyeceğinin en güçlü, en
somut mesajını verdi" diyen Bakan Kasa-
poğlu, şöyle konuştu: "Bu aziz millet, sadece
o ihanet senaryosunu bozmadı, sadece FE-
TÖ'nün gözü dönmüş hain teröristlerine
karşı durmadı, bu ülkenin geleceği adına da

çok büyük bir zafere imza attı. Bu milleti,
topla, tankla, tüfekle esir alabileceğini, bu
milleti mahkum edebileceğini zannedenler,
bu aziz milletin tarihi sillesiyle unutamaya-
cakları bir dersi aldılar. Bu ders aynı za-
manda bahsettiğimiz şer odaklarınca da
alınan bir ders. Anladılar ki bu aziz millet, en
ölümcül silahlarla, en ağır bombardıman-
larla, en kahpe senaryolarla esir alınamaz. Bu
millet istiklalinden vazgeçirilemez. Sayın
Cumhurbaşkanı'mızın o kutlu çağrısına 84
milyon insanımızın bir, beraber olarak en
güçlü şeklide vermiş olduğu cevap, o hainlere
dur mesajı, bugün dipdiri şekilde milletimizin
ruhunda ve gönlünde. O gece vatanı, milleti,
bayrağı için canını bir an dahi düşünmeden
bu uğurda veren şehitlerimiz oldu. O şanlı
şüheda, bu milletin bir ucu tarihi derinlikle-
rine kadar uzanan yiğitler kervanında yerle-
rini aldılar. Allah bu ülke için canını veren

tüm şehitlerimize rahmet eylesin. O gece yine
gözünü kırpmadan kendilerini ortaya koyan
gazilerimizden Allah razı olsun. Bu millet on-
ları asla unutmayacak."

Millete yapılan bir saldırı

Türkiye'nin dört bir yanından gelen gençlerle
bir arada oldukları için mutluluk duydukla-
rını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Biliyoruz
ki milletimizin ruhu, kalbi bizlerle beraber.
Beş yıl önce, 15 Temmuz akşam saatlerinde
başlayan bu hain salıdır, tek tek bu milletin
tüm fertlerine yapılmış bir saldırıdır. Türki-
ye'nin asırlara uzanan şanlı tarihi, bu milleti
sokaklara döken bu ruhtur. Bu sarsılmaz ruh
gerektiğinde meşakkati, gerektiğinde çok
uzun bir yolculuğu gerektirir. Bu ruh saye-
sinde bu milleti, bu gençleri kimse yolundan
döndüremez. Millet olarak Sayın Cumhur-
başkanı'mızın liderliği, özverili siyaset anlayı-

şıyla büyük hedeflere yürüyoruz. Hedefleri-
mize yürürken karşımıza çıkan tüm engelleri
birlikte bertaraf edeceğiz. Bu milleti hedefle-
rine yürürken durdurmaya çalışanlara, engel-
ler çıkaranlara, hilelerle, iftiralarla pek çok
engeli ortaya koyanlara geçit vermeyeceğiz"
şeklinde konuştu.

Korkmayanların hikayesi

15 Temmuz'un çok özel bir gün olduğunun
altını çizen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri
kullandı: "Gençler! Bugün burada bir çağrı
için toplandık. Bugün herhangi bir gün değil.
15 Temmuz Derneği ile bu gece gerçekleştir-
diğimiz buluşmada bir ezgi şölenini de idrak
edeceğiz. Değerli sanatçılarımızla hürriyet
çağrısı konseri gerçekleşecek. Bu hürriyet çağ-
rısı, 'Korkma' diyerek seslenen İstiklal Şairi'ne
100 yıl öteden verilen bir cevap. Bu gençler de
'Korkmuyoruz.' diyerek haykırmışlardı. Aziz
milletimiz, kendisini 'Korkma' diyerek yürek-
lendiren İstiklal Şairi'ne, 15 Temmuz gece-
sinde ölümün üzerine yürüyerek en güzel
cevabı bizzat ortaya koymuştur. Bugün dinle-
yeceğimiz bu güzide eser, o gün korkmayan-
ların hikayesi. Bu hikaye, o gece yazılan
destanın notalarda vücut bulmuş hali. Emeği
geçenlere canıgönülden teşekkür ediyorum.
Bu gece bizleri burada ağırlayan Üsküdar
Belediyesi'ne, Üsküdarlılara, 15 Temmuz Şe-
hitler Köprüsü'nün yanı başından teşekkür
ediyorum." DHA

GENÇLER UNUTMAZ
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 15 Temmuz

Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Nakkaştepe Millet
Bahçesi'nde düzenlenen "Gençler Asla Unutmaz" programına katıldı.

"Sizler sadece bu milletin değil, tüm insanlığın, tüm
mazlumların umudusunuz" sözleriyle gençlere sesle-
nen Bakan Kasapoğlu, "Yükünüz çok ağır. Kendinize
inanmaktan bir an bile vazgeçmeyin. işte bu güçlü ve
büyük millet, her zorluğu aşmaya Allah'ın izniyle muk-
tedirdir. 15 Temmuz gecesi, görmüş olduğunuz Şehit-
ler Köprüsü bunun en somut örneğidir. Birbirinize
inanın, güvenin, sizi birbirinize düşürmek isteyen, kar-
deşliğinizi bozmak isteyenlere prim vermeyin. Unut-

mayın, Allah inananlarla beraberdir. 15 Temmuz Der-
neği'ne, yöneticilerine, derneğe gönül veren gençleri-
mize teşekkür ediyorum. Bu aziz vatanı bizlere emanet
bırakan tüm şehitlerimizi, 15 Temmuz şehitlerimizi
rahmetle, minnetle yad ediyorum. Gazilerimize min-
netle saygılarımı sunuyorum. rabbim bu millete bir
daha böyle ihanetler yaşatmasın. rabbim gençlerimi-
zin ve aziz milletimizin yolunu açık etsin" diyerek ko-
nuşmasını tamamladı.

YÜKÜNÜZ ÇOK AĞIR

Şu an ilk kez 
sizden duydum
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı,
Dorukhan Toköz ile ilgili olarak, "Çok sevdiğim bir
oyuncu. Beraber de çalıştık. Bendeyken ciddi sakatlık
geçirdi. Şu an ilk kez sizden duydum. Bir bakarız
ama şu an itibarıyla öyle bir şey yok" dedi
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, hazır-
lık maçında 1'inci Lig ekibi Bereket Sigorta Ümraniyes-
por'u 5-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın
mensuplarına açıklamalarda bulundu. Hazırlık maçla-
rının lige girmeden önceki önemine vurgu yapan Avcı,
"Fiziksel yüklemelerin, çalışmaların ve şiddetli antren-
manların olduğu süreci yaşıyoruz. Bu hazırlık maçları
lige girmeden evvel olumlu veya olumsuz gördüğümüz
şeyler üzerinden neler yapabileceğimiz adına önemli.
Bugün olumlu şeyler de var olumsuzluk da var. Trab-
zonspor, hazırlık maçı da olsa kazanmak ister" diye
konuştu.

Koıta'nın maç eksiği var

Yeni transferler Gervinho, Bruno Peres ve Fode Koi-
ta'nın performansları hakkında da açıklamalarda bulu-
nan Avcı, "Bu maçlarda özellikle planlarda neler
yapabileceğimizi gösterecek oyuncular. Gervinho oyna-
yarak gelen oyuncuydu. Koita’nın biraz maç eksiği var.
Sakatlanmadan bunu süre süre tamamlamaya çalışıyo-
ruz çünkü bu ligin önemli oyuncularından. Kamp dö-
nüşünde Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Marek
Hamsik de takıma katılıyor. Hem rekabet hem sayı
hem de kadro kalitesi bir tık daha artacak. Bir yandan
da eksik yerlerimize transfer için çalışıyoruz" ifadelerini
kullandı.

Ekuban 18'ine kadar izinli

Abdullah Avcı, henüz kampa katılmayan Caleb Eku-
ban ile ilgili olarak ise, "Ekuban'ın Trabzon’daki ilk sü-
reçte dizinde problem vardı. İtalya'daki doktora
gösterecektik, izin vermiştik. Sonrasında vergi ile ilgili
bir problemi vardı. O da ayın 18'ine kadar benim tara-
fımdan izinli. O tarihten sonra bir şey olursa, konuşu-
ruz değerlendiririz" ifadelerini kullandı. Dorukhan
Toköz'ün olası transferi ile ilgili gelen soruya ise Avcı,
"Ben de sizden duydum. Bizde daha hiç gündeme gel-
medi. Çok sevdiğim bir oyuncu. Beraber de çalıştık.
Bendeyken ciddi sakatlık geçirdi. Şu an ilk kez sizden
duydum. Bir bakarız ama şu an itibarıyla öyle bir şey
yok" cevabını vererek sözlerini noktaladı.  DHA
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T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ 2021/784 TLMT. 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : Satışa konu mesken nitelikli taşınmaz tapunun İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Esenyurt
Mahallesi, 1203 ada, 6 parsel numaralı, 400,00 m2 yüzölçümlü, arsa nitelikli ana taşınmazı üzerindeki 17
dış kapı numaralı binada, 1. katta yer almakta olup taşınmaz 12/160 arsa paylı ve 9 bağımsız bölüm nu-
maralıdır. Taşınmazın yer aldığı bina adres olarak Esenyurt İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesinde,
2015. Sokak üzerinde yer almaktadır. Bina ulaşımı kolay bir bölgede yer almaktadır. Toplu taşım araçla-
rıyla ulaşım imkanına sahiptir. Çarşı, pazara, alışveriş ve ibadet yerlerine, okul ve sağlık tesislerine yakın
konumda olan binanın yer aldığı bölgede teknik alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmıştır. Bölgeye
kamu ve belediye hizmetleri verlmektedir. Yakın çevresinde az katlı konut ve ticaret + konut nitelikli yapı-
lar, Şehitler Parkı ile Ufuk Camii bulunmaktadır. Yerinde yapılan incelemede, taşınmazın yer aldığı bina-
nın betonarme karkas tarzda inşa edildiği, 2 adet bodrum, zemin kat ile 3 adet normal kattan oluştuğu
belirlenmiştir. Binanın ortak merdiven mahallerinde zeminler mermer/seramik kaplı olup merdiven korku-
lukları krom malzemedendir. Binada tek asansör bulunmaktadır.Binada henüz oturum mevcut olmayıp,
kısmi imalat noksanlıklarının mevcut olcuğu belirlenmiştir. Satışa konu taşınmazın Inceleme günü içeri-
sine girilerek iç mekan özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca Esenyurt Belediye Başkanlığı Arşiv Müdürlüğünde
mimari projesi de incelenmiştir. Taşınmazın boş ve kullanıma hazır olduğu belirlenmiştir. Taşınmazın içeri-
sine girilerek yapılan incelemede; hol +  koridor, salon, mutfak, 2 oda, 2 adet balkon, banyo + wc ile ayrı
tuvalet bölümlerinden oluştuğu belirlenmiştir. Taşınmazın net 65,50 m2 olduğu belirlenmiştir. Meskenin,
pencereleri pvc'den mamul olup çift camlıdır. Dış kapısı çelik olan taşınmazın iç kapıları Amerikan panel-
dir. Taşınmazda, ıslak zeminler seramik/fayans, kuru zeminler ise laminant parke kaplıdır. Tavan yüzeyle-
rinde kartonpiyer bulunmaktadır. Taşınmazda doğalgaz bağlantısı bulunmamaktadır.
Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 2015. Sokak, Dış Kapı No:17, 1.Kat, D:9

Esenyurt / İSTANBUL 
Arsa Payı : 12/160
İmar Durumu : İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, 1203 Ada, 6

parsel numaralı taşınmazın onaylı uygulama imar planında ayrık nizam / 4 konut / 
konut alanında kaldığı belirlenmiştir.

Kıymeti : 230.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 31/08/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 01/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri   : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2021/784 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.12/07/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

BURADA OLDUGUM 
ICIN MUTLUYUM 

A dana Demirspor Başkanı Murat
Sancak’ın çok eğlenceli biri oldu-
ğunu ifade eden Balotelli, “Gerçek-

ten çok sevdim kendisini. Başkanımız
gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de
menajerim de böyle biri, öyle olunca da ko-
nuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık”
dedi. Türkiye’den gelen bir teklife ilk defa
bakmayı kabul ettiğini dile getiren 30 yaşın-
daki golcü, Adana Demirspor ile ilgili olarak
ise “Takımımızda aslında süper yıldızlar yok
ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için
elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar
geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettik-

lerinin farkına varacaklar” şeklinde konuştu.

Sadece Özil'i biliyorum

Süper Lig’in ilk haftasında Fenerbahçe’yi
konuk edeceklerinin hatırlatılmasın üzerine
Balotelli, “Daha yeni geldim, antrenmana
bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece
Mesut Özil’in oynadığını biliyorum” karşılı-
ğını verdi. Yıldız oyuncu, Belhanda ile aynı
takımda oynayacak olmaları hakkında ise
"Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok
gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabi
ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu.
Umarım iyi şeyler başarırız beraber” dedi. 

Konuşmam
oynarım!
Yeni sezon için çalışmalarını sürdüren Adana
Demirspor, ekip olarak Bolu kampında an-
trenmanlarına devam ediyor. Takımın yeni
transferlerinden Norveç Milli Takımı oyun-
cusu Jonas Svensson, kamptaki antrenmanın
ardından açıklamalarda bulundu.  28 yaşın-
daki sağ bek, transfer sürecinin uzun sürdü-
ğünü fakat mutlu sonlandığını söyledi. Adana
Demirspor’un ilgisini çektiğini ve kente gelip
gezdiğinde insanları çok sevdiğini belirten
Svensson, imza atmadan önce şimdiki takım
arkadaşı Pa Dibba’dan menajeri aracılığıyla
bilgi aldığını kaydetti.

Ligi ciddiye alıyoruz

Taraftarlarla buluşmayı dört gözle beklediğini
vurgulayan Svensson, sıkı bir çalışma içinde
olduklarını ve takım arkadaşlarıyla kısa sü-
rede uyum yakaladığını ifade etti. Kariyerinde
daha önce orta saha pozisyonunda oynadığı
için hücuma katkı veren bir bek olduğunu be-
lirten Svensson, “Konuşmak yerine sahada
kendimi göstermeyi tercih ederim. Sahaya
yüzde yüz performansımı yansıtacağımdan
emin olabilirsiniz. Yapılan transferle kulübün
Süper Lig’i ne kadar ciddiye aldığını gösteri-
yor. İlk maçı bekliyorum. Fenerbahçe, başlan-
gıç için güzel olacak. Taraftarlar gelsin ve
izlesin” ifadelerini kullandı. DHA

Yeni sezon hazırlıklarına Bolu’da devam
eden Süper Lig ekibi Adana Demirspor,
teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde
çalışmalarını sürdürdü. Isınma ve düz
koşu ile başlayan antrenman, 5’e 2 top

kapma ile devam etti. İdmanın son bölü-
münde ise dar alanda çift kale maç yapıldı.
Mavi-lacivertli ekibin yeni transferi İtalyan
futbolcu Mario Balotelli, takımla ilk kez
antrenmana çıktı.

İLK İDMANINA ÇIKTI

Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli,
takımın Bolu kampına katıldı. Mavi-lacivertli ekiple
çıktığı ilk idman öncesinde açıklamalarda bulunan
İtalyan futbolcu Balotelli, “Gerçekten çok mutluyum
burada olduğum için. Benim öncelikli hedefim Dünya
Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve
orada ülkemi temsil etmek istiyorum” diye konuştu

Atakaş Hatayspor'un
yeni transferi Bülent
Cevahir, bordo-be-
yazlı ekibin geçen

sezon yaşadığı başa-
rıyı bu sene de yaşa-

mak istediklerini
belirterek, "Bu teklifi

o yüzden kabul ettim.
İnşallah onlar adına
da benim adıma da

iyi ve başarılı bir
sezon olur" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni
sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam ediyor.
Bordo beyazlı ekibin, Yeni Malatyaspor'dan kad-
rosuna kattığı Bülent Cevahir, yeni sezon öncesi
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıkla-
malarda bulundu. Yeni sezon hazırlıklarının
yoğun geçtiğini belirten Bülent Cevahir, "Hazır-
lıklarımıza başlayalı 1 haftayı geçti. Sezon başı
kampları her zaman yoğun geçer. Bu süreçte iyi
çalıştık. Bunu iyi değerlendirmek, yoğun tem-
poya hazırlanmak istiyoruz. Arkadaşlık ortamı-
mız çok güzel. Geçenlerde barbekü yaptık,
ondan sonra karaoke yaptık. Biraz da olsun yor-
gunluğumuzu öyle atma şansımız oldu. Gerçek-
ten çok eğlenceliydi. Takım arkadaşlarımızla
daha yakın, daha samimi ortam oldu. Kampı-
mız güzel gidiyor" ifadelerini kullandı.

Sözleşmem bitmişti

Hatayspor'a transfer olma sürecini anlatan 29
yaşındaki sol bek, "Malatyaspor'la sözleşmem
bitmişti. Ondan sonra Ömer hoca aradı. Gelir

misin diye davet etti. Hocayla daha önce çalış-
mıştım, Ömer hoca ve ekibiyle olmak çok keyifli.
Geçen sene yaşadıkları başarı dolu seneyi bu
sene de hep birlikte yaşamak istiyorum, o yüz-
den bu teklifi kabul ettim. İnşallah onlar adına
da benim adıma da iyi ve başarılı bir sezon olur"
diye konuştu. "Ömer Erdoğan'ın başarılı olması
için bizim de elimizi taşın altına koymamız gere-
kiyor" diyen Cevahir, "Ömer hoca, genç bir ho-
camız. Gerçekten çok da istekli. Yolun başında
olduğu için her şeyi öğrenmek istiyor, bize de o
enerjisini veriyor. İnşallah Türk futbolunda çok
daha başarılı yılları olacak. Buna inanıyorum.
Çünkü o isteği, o azmi var. Bize de onu her
zaman aşılamaya çalışıyor" dedi.

Seyirci heyecan katacak

Hatayspor'un transfer politikasının oldukça iyi
olduğuna dikkat çeken Bülent Cevahir, şu ifade-
leri kullandı: "Çoğu Süper Lig takımlarının temel
hedefi burada kalıcı olmak. Buradan aşağıyı
düştüğünüz zaman gerçekten kulüpler büyük

zorluklar çekiyor. Hatayspor'un doğru transfer-
leri, doğru politikaları çok önemli. Geçen sene
çok iyi yerde bitirdiler. İnşallah bu sene daha da
iyi olabilir. Ama o sıralarda bitirirsek bence tek-
rar iyi bir başarı olabilir." Gelecek sezonda taraf-
tarların tribünlere dönmesinin kendileri için de
iyi olacağına dikkat çeken tecrübeli savunmacı,
"Uzun süre seyircisiz oynadık. Seyircinin gelmesi

bizim için heyecanlı ve güzel olacak. Hatayspor
taraftarının önünde oynamak da bence heyecan
verici. İnşallah bir sıkıntı yaşamayız tekrar. Pan-
demi de inşallah sonlarına geliyordur. İnşallah
taraftarlarımızla birlikte güzel sonuçlar alırız.
Hatay halkını da Hatayspor camiasını da en iyi
şekilde, layık görünen yerde bitiririz" ifadelerini
kullandı. DHA

Teklifi neden kabul etti?
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2 021 Temmuz ayı.
Hava Türkiye'de 30-35 derece.
Özbekistan'da 45-50 derece.

Ve biz kalktık ata topraklarımıza yol
aldık.

Tam beş gece – iki gecesi uçak yolculuğu
ve sokakta- üç gece ayrı ayrı otelde ayrı
ayrı kentte konakladık.

Beş gündüz gezdik, dolaştık, yedik, içtik,
sıcakladık.

Şöyle söyleyeyim. Uçakla Semerkant'a
indik, 2,5-3 saat yolculukla otele geçtik.
Karşi kentine.

Gün boyu sıcak havada gezdik. Tarihi
yerleri gördük.

Akşam yemeği için Şehri Sebz iline 
2,5-3 saat mesafeye gittik.

Aynı mesafe ve aynı yolu geri gelerek
otelde kaldık.

Ertesi gün 3,5-4 saatlik yolculukla 
Buhara'ya geçtik.

Orada konaklamadan 4-5 saat yolculuk
ile Semerkant'a geçtik.

Burada konakladık ve ertesi gün 5-6
saatlik yolculukla Taşkent'e geçtik.

Aslında beşinci gün 6-7 saatlik yolcu-
lukla Türkistan gidiş dönüşü vardı ama
iptal ettik.

Anlayacağın 20-25 saat araçla, sıcak
havada, Özbekistan'ın henüz tam asfalt 
olmayan yollarında yolculuk yaptık.

*
Özbekistan gezimizle ilgili kısa bir bilgi-

lendirmeden sonra, gezdiklerimizi, gördük-
lerimizi, yediklerimizi, içtiklerimizi sizlerle
paylaşmaya çalışacağım.

Önce gezinin amaç ve kapsamını izah
edelim.

Maltepe Belediyesi ile Özbekistan’ın 
Kaşkaderya şehrinin yönetim merkezi olan
Karshi Belediyesi, kardeş belediye proto-
kolü imzalamak için program yapmış.

Biz de Türkiye'den 4 basın mensubu 
olarak bu protokole şahitlik ettik.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile
Karshi Belediye Başkanı Normumin Khol-
boev kardeşlik protokolüne imza atarken
yaptıkları konuşmalarda, iki ülke halkları
arasında daha fazla diyalog ve kültürel iş
birliği sözü veridiler.

Kardeşlik sınır tanımaz

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
"Dostluk ve kardeşlik sınır tanımaz. Mal-
tepe olarak elimizin uzandığı her yere dost-
luk ve kardeşlik köprüleri örmek istiyoruz.
Bundan sonraki süreçte Karshi Belediye-
si’nden kardeşlerimizi İstanbul’da, Mal-
tepe’de ağırlayacağız. İki ülke arasındaki
kültürel iş birliklerinin, dostluk bağlarının
gelişmesine vesile olmak istiyoruz."

Ali Kılıç’a teşekkür eden Karshi Belediye
Başkanı Normumin Kholboev ise "İstan-

bul’dan gelen dostlarımız sayesinde
farklı alanlarda, farklı kültürlerle işbirliği
konusunda çalışmalarımız devam edecek.
Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a ve be-
raberindeki misafirlerimize ziyaretleri için
teşekkür ediyorum" dedi.

'Deli' oyunu bir harikaydı

Karşi'de bir de sürpriz ile karşılaştık.
Pandemiden sonra ilk defa bir tiyatro

oyunu izledim.
Tiyatrocu Kubilay Erdelikara'nın yazıp

yönettiği 'Deli' oyununu Özbekistan'lı tiyat-
rocular Özbekce muhteşem sahnelediler.

Oyunun kurgusu, koreografisi, sahnesi,
sunumu, oyuncuların uyumu harikaydı.

Aslında ben oyun boyunca Türkçe ve 
Özbekçe arasında gittim geldim.

Meğerse oyunun tamamı Özbekçe oynan-
mış ama ben konuşulanların en az yüzde
50'sini anlamıştım.

Artık bu güzel oyunu Türkiye'de de 
izlemek şart oldu.

Temel bilgiler

İpek Yolu’nun en önemli noktalarından
biri olan Özbekistan resmi adıyla Özbekis-
tan Cumhuriyeti, Orta Asya’da, Sovyet Sos-
yalist Cumhuriyetler Birliği’nden koparak
bağımsızlığını kazanmış bir devlet. Ülke gü-
nümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden
biri olup TÜRKSOY’un azası. Özbekistan'ın
başkenti Taşkent, Rusya döneminde Mos-
kova ve San Petersburg'dan sonra en büyük
şehirlerden biriyken bugün Orta Asya'nın en
büyük başkenti konumunda.

Batıda ve kuzeyde Kazakistan, güneyde
Afganistan, güney batıda Türkmenistan, do-
ğuda Kırgızistan ve güney doğuda Tacikistan
ile komşu; sınırları içerisinde Karakalpakis-
tan Özerk Cumhuriyeti yer alıyor.

Resmi Adı: Özbekistan
Cumhuriyeti

Başkenti: Taşkent
Nüfus: 29.559.000
Devlet Başkanı: İslam Abduganiyeviç

Karimov
Konuşulan Diller: Özbekçe (Resmi), Ka-

rakalpakça, Rusça
Para Birimi: Sum
Özbekistan dünyanın 4'üncü büyük altın

üreticisi.
Çeşitli yeraltı zenginliklerine sahip ülke

ayrıca dünyanın en büyük 7'inci uranyum
yatağına da sahip. Ülke ekonomisinde
pamuk da önemli yere sahip. Özbekistan
dünya pamuk üreticileri arasında 5'inci sı-
rada yer alıyor ve 100'ün üzerinde pamuk
çeşidi bulunuyor.

Orta Asya ülkeleri arasında ilk metroya
sahip olan ülke Özbekistan. Semerkand ve
Buhara şehirleri tarih boyunca ilim ve kül-
tür merkezi olmuş.

Türkiye, 16 Aralık 1991 tarihinde Özbe-
kistan’ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülke
olmuş, 4 Mart 1992 tarihinde ise iki ülke
arasında diplomatik ilişkiler tesis edilmiş.
İlişkilerin hukuki temelini oluşturmak ama-
cıyla bu ülke ile 90’ın üzerinde ikili anlaşma
ve protokol imzalanmış, karşılıklı çok sayıda
üst düzey ziyaret gerçekleştirilmiş.

Orta Asya'nın merkez ülkesi

Tarihi derinliği ve stratejik önemiyle Orta
Asya’nın merkez ülkesi olarak kabul edilen
Özbekistan, Sovyetler Birliği’nin dağılma-
sından sonra girdiği bağımsızlık sürecinde
kendine özgü şartları olan bir uluslaşma dö-
nemi tecrübe etmiş. Komünist ütopyanın uy-
gulama alanlarından biri olan Orta Asya
coğrafyası, bu ütopyanın üretmeye çalıştığı
“Sovyet insanı” modelini, bağımsızlık son-

rasında yeni bir kimlikle değiştirmenin san-
cılı mücadelesini yaşamış. Sovyetler döne-
minde, tüm saldırılara rağmen Müslüman
halkların direnme noktasını teşkil eden
İslâm kimliği, bağımsızlık döneminde yeni
kimliğin ağırlık merkezi haline gelmiş, milli
kimliğin inşasında İslâm’a merkezi bir rol
verilmiş. Böylelikle İslâmi canlanmanın
devlet tarafından teşvik edildiği bir dönem
başlamış.

Özbek halkı Türk hayranı

Özbekistan'da en çok ilgimi çeken şeyler-
den birisi kesinlikle Türkiye ve Türk 
hayranlığı olması.

Gözlerinizin içine bakan Özbekler, Türk
olduğunuzu öğrendikten sonra inanılmaz bir
ilgi gösteriyorlar.

Hani şunu rahat söyleyebilirim.
Bizde de Batı hayranlığı var ya, sanırım

Özbekler de bizi biraz batılı görüyorlar, ilgi
gösteriyorlar, özeniyorlar.

Özellikle kiyafetlerimize, spor kulüpleri-
mize, Ankara, İzmir, İstanbul gibi şehirleri-
mize müthiş ilgililer.

Tabi bu arada Özbekistan'ın 30 milyon
halkının en az 10 milyonunun Türkiye'den
yolunun geçtiğini söylersek sanırım fazla
abartmayız.

Zira İstanbul'da bu günlerde en az Suri-
yeliler kadar Özbekistanlıları da yanı başı-
mızda görmek mümkün.

Görkemli tarihi eserler gözlerimizi
kamaştırdı

Registan Meydanı, Gur-i Emir Kalesi,
Tilla-Kari Medresesi gibi tarihi mekanlar
gözlerimizi kamaştırdı.

Düşünün 10 bin yıl önce dikilen kaleler,
135 metre kuleler, medreseler, saraylar
dimdik ayakta ve baktığınızda görkemi 
ile karşınızda.

İşte onlardan üç tanesinin özellikleri:

Registan Meydanı
Orta Asya –Türk mimarlığının nadir ör-

neklerinden birinin sergilendiği Registan
Meydanı, Semerkand’ın merkezinde yer
alan önemli meydanlardan biri. Geçmiş dö-
nemde şehrin merkezi olarak kabul edilen
ve üzerinde üç medresenin yer aldığı mey-
dan, şehrin en turistik noktası olarak 
gösteriliyor.

Gur-i Emir Kalesi

14. yüzyıldan kalma tarihi eserlerden biri
olan Gur-i Emir, Timur İmparatorluğu’nun
kurucusu Timur’a adanmış bir türbe ve kül-
liye den oluşuyor. İran mimarisinin motifle-
rini göreceğiniz 37 metre yüksekliğindeki
türbeye, Timur hanedanının önemli üyeleri
defnedilerek aile kabristanı haline getirilmiş.
Turistlerin yoğun ilgi gösterdiği türbe ve kül-
liyeyi ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.

Tilla-Kari Medresesi

1647- 1659 yılları arasında inşa edildiği
bilinen Tilla Kari Medresesi, Registan Mey-
danı’nda yer alan "Altın Kaplamalı Med-
rese’" olarak biliniyor. Öğrenciler için bir
külliye olmasının yanı sıra Semerkand’ın
merkez camisi olarak da kullanılan medre-
senin, dış ihtişamı kadar iç mimarisi de gö-
renleri kendine hayran bırakan bir güzelliğe
sahip.

Emir Timur ve Özbekistan
Özbekistan'a en büyük eserleri Büyük

Timur İmparatorluğunun kurucusu Emir
Timur kazandırmış.

Timur'un bıraktığı imparatorluğun yakla-
şık 500 yıl boyunca tarih sahnesinde kalma-
sına sebep, onun çok iyi bir devlet yöneticisi
ve askeri deha olmasından kaynaklanıyor.

Emir Timur tarihin gördüğü en büyük as-
keri ve siyasi dehalardan biri olarak kabul
ediliyor.
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ÖZBEKİSTAN 
GÖRÜLMEYE DEĞERMİŞ...

Yazımın başında dedim ya.
Beş gece beş gündüz paso 

yollardaydık.
Ancak duraklarda oldukça zengin

sofra eşliğinde yemekler yedik.
Özbek mutfağında pilav önemli

yere sahiptir.
Çok sayıda çeşidi olan pilavın her

yörede ayrı ve kendine özgü yapılış
şekli var. Buhara, Fergana, Semer-
kand yöresi pilavları pişirme tekniği
ve malzeme yönünden farklı. Yöre-
den yöreye değişen pilav yapım tek-
nikleriyle birlikte sade, bayram,
düğün, yaz, kış pilavı olarak da ay-

rılıyor. Pilavlar koyun eti dışında
kazı denilen at eti, balık veya beyaz
etleriyle de yapılabiliyor. Pilavda pi-
rinç yerine diğer tahıl ürünleri de
kullanılabiliyor. Ayvalı Pilav onlarca
pilav çeşidinden biri. Kuzu ya da
dana eti kullanılan yemekte pirinç,
soğan, ayva, havuç kullanılıyor. Et
ve ayvalar pilavın üstüne konarak
yanında salatayla servis ediliyor.
Özbeklerin sofrasından çikolata,
tatlı, şarap ve ya votka her öğün
eksik olmaz.

Hele votka içişleri bir harika.
Küçük votka bardağını ağzına 

götüren dikmeden yarım bırakmaz.
Yarım bırakanlar hoş karşılanmaz.
Şarapları güzel. Eti biraz farklı yapı-
yorlar. Bizdeki gibi etin yanına fazla
yeşil, patates v.s katmıyor daha çok
taze pişiriyorlar. Ekmekleri çok zen-
gin çeşitli ve çok güzel. Yiyecek
olarak en çok ekmeklerini beğen-
dim. At etini daha önce de tatmış-
tım ama bu defa fazla beğenmedim.
Zaten ben yapı olarak çok fazla
farklı yiyecek meraklısı biri değilim.
O yüzden yiyecek bölümünde benim
önerilerime takılmayın derim.

NELER YAPTIK? İSTEKSİZ GİTTİM!
Doğrusu Maltepe Belediye

Başkanı Ali Kılıç'ın Özbekistan
gezi davetini aldığımda biraz
gönülsüzdüm.

Ancak gezi sonrası iyikide
gitmişim, gezmişim, görmüşüm
dedim.

Özbekistanlı gazeteci 
Ayberk Veysaloğlu'nun tercü-
meleri ile birçok bilgi edindim
Özbekistan hakkında.

Karşi belediye başkanı 
Normumin Kholboev ve başkan
yardımcısı Canvar beyin 
kardeşliğini kazandım.

Özbeklerin doğallığına, 
samimiyetine, sıcaklığına,
Türk sevgisine hayran kaldım.

Bir Karapapak Türkü olarak
ata yurtlarımızdan birisini
daha gezme keyfini yaşadım.

Tarih geçmiş hakkında bu-
günlere hitap eden ilimdir.

Bu günler ise yarınlara 
hizmet eder.

Tarihçi, filozof ve sosyolog
İbn Haldun’un şöyle bir 
sözü vardır:

"Su suya nasıl benzerse, 
bir milletin geleceği de 
geçmişine öyle benzer."

Sonuçta kaderimizi, kimliği-
mizi, tarihimizi inkar etmemiz
mümkün değildir.

Milyarlarca insan bu yer kü-
rede yaşasa da bu milyarları
bir şekilde birbirine bağlayan
etkenler ve özellikler vardır.

Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı
olarak ister Türkiye'de, ister
ABD'de, Çin'de, Japonya'da
yaşayalım.

Kanımız, ecdadımız, soyu-
muz, sopumuz Türklükten gelir.

Hele hele günümüzde dijital

çağın hayatımıza geçmesi ile,
orjinalliğin bozulmaması, yoz-
laşma kültürünün büyüme-
mesi, dil, din, mezhep gibi
kavramların benliğini yitirme-
mesi için tarihi geziler ve ta-
rihi etkinlikler önemsenmeli.

Yapılmalı.
Desteklenmeli...


