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İstanbul’a yürüyenler
nceki gün TV’de hab
a erl
r eri izlerk
r en,
sözde adalet yürüy
ü üşünde bulu
l nan
bir CHP milletv
t ekilinin 1970’lerdeki
devrim marşına uy
u arl
r ama yap
a arak
“Geliyoruz zincirleri kıra kıra hey. Adaleti
adım adım kura kura hey” diy
i erek etrafı
f ndakileri coşturması beni çok daha gerilere
götürdü
d . Osmanlı dönemlerine...
Zira tarihimizde zaman zaman haksızlığa
ğ nı dü
d şünen etkili grup
u lar veya asi
uğradığı
liderl
r eri adalet aray
ayışıy
ıyla İstanb
n ul üzerine
yürürl
r erdi. Mesela Ab
A aza Mehmed Paşa
gib
i i. Onlarl
r a bugünkü yürüy
ü üşü değerl
r endirdiğimde nerelerden nerelere geldiğimizi
d şünerek hay
dü
ayıfl
f andım. Düşünce ve fi
f kir
d nü
n n asi liderl
r erinin topuğuna
açısından dü
erişemediklerini görüp
ü üzüldü
d m!
Dünü
n n asi liderl
r eri dahi adaleti nerede
bulacağı
ğ nı biliy
i ordu
d . Fakat
a 21. asrın de-

Ö

mokrat
a vekilleri ve bazı liderl
r eri bunu
n bilmi-i
yordu
d . Anlay
a acağı
ğ nız hak arama konu
n sunda değil bir arpa boyu ilerl
r emek, gideceği
adresi kay
aybetmiş çocuk gib
i i şaşkınlık içerisindeler. İşte “Osmanlıda şeker, toplu iğne”
edebiy
i at
a ı ile tarih okumaları yap
a arsanız
böyl
y e acınası hâllere dü
d şersiniz!
Asi Celaliler zamanında pay
a it
i aht
h İstanbul’du
d ve onlar merk
r ezde adaleti aramay
a a
geliy
i orl
r ardı. Peki, bugünküler neden İstanbul’a yürüy
ü orl
r ar? Karar mercii İstanb
n ul değil ki… Ankara. Ve
V kendileri de Ankara’
a da
bulu
l nu
nuyorl
r ar.
O asi liderl
r eri taşrada idiler. Kanu
n n yap
a ıcı ve kanu
n n koyucu da değillerdi. Bu it
i ib
i arr
la yürüy
ü orl
r ardı diy
i elim. Peki, bunlar Meclis’teler. Kanu
n n yap
a ıcı ve kanu
n n koyucu
mevk
v iindeler. Öyl
y eyse ne için ve kim için
yürüy
ü orl
r ar?

CAMBAZ ORGANİZASYONU
İşte “Ne için ve kim için yürüyorlar?” sorusunun cevabını verebilmek bugün için
gerçekten çok anlamlı olacaktır. Zira bir
yanda her gün şehit cenazeleri ile yüreği
yanan aileler, kahrolan bir millet; öbür
yanda sazla cazla yürüyenler…
Bir yanda Suriye’de geleceğimiz şekillendirilmekte ve Afrin’e Türk ordusunun müdahalesi konuşulmakta; öbür yanda halay
çekmeler…
Bir yanda Amerika ve AB’nin Kürdistan
hayalleri; öbür yanda Ankara-İstanbul arasının yeni uzunluğunu tespit etmek için(!)
yolları arşınlayanlar…
Evet, bu bir adalet yürüyüşü mü yoksa
Türk kamuoyunu başka taraflara çekmek

için yeni bir cambaz organizasyonu mu?
Millet ve adalet için yürüyorlar diyemeyeceğim. Zira bu millet bir yıldır
meydanlarda idam diye bağırıyor.
Buyurun Meclis’e idamı çıkartın.
Yasaları halledin.
Yoksa siz yürüdükçe birilerinin arzuları
ve istekleri artıyor. Kimin mi? İşte bunu yürüdükçe iştahı kabaranlardan anlıyoruz.
15 Temmuz’da millete, devlete işgal planları yapanlar ses vermeye çabalıyorlar.
Destek çıkmaya çalışıyorlar. Çoğaldıklarını
zannediyorlar.
Bu işin sonucunu çok merak ediyorsanız
onu da tarihin sayfalarında bulabilirsiniz.
Zira millet, ihaneti hiçbir zaman affetmez!

Devlet Adamı
15 Temmuz akşamı Türkiye’yi işgal hareketinin belli olduğu saatlerdi. Henüz ne
Başbakan ne de Cumhurbaşkanı konuşmuştu. Türkiye’nin maruz kaldığı bu zorbalığa
karşı ilk tepki gösteren liderdi. Ne yalan söyleyeyim kendisinin politikalarını o ana kadar tasvip ettiğim söylenemezdi. O anda
“İşte lider adam!” dedim. Bu kalkışmanın
başarılı olamayacağına da kanaat getirdim.
Sonrası malum. Neredeyse bir yıla yakındır
süreci yaşıyoruz. Niceleri mevki makam uğruna zaten satılmıştı. Niceleri duruşundan
rücu etti. Niceleri mücadele eder gözüktü.
Niceleri evlat, damat derken maksadı unuttu. Niceleri bu tarafta görünürken bilerek
tersine hizmet etti.
O ise “bölücünün, yıkıcının, hainin yanında değil Cumhurbaşkanı’nın ve devletimin
yanındayım” dedi. Bu sözünden asla sapmadı. Duruşundan zerrece esnemedi. Bir gevşeklik gördüğü anda yetkilileri uyardı. Ve
geçtiğimiz günlerde hem OHAL hem de güya adalet için yürüyenler konusunda tam
bir devlet adamı vakarıyla şöyle konuştu:
“OHAL’i demokrasiye ve özgürlüğe karşı
gibi algılayarak tamamen ortadan kalkmasını isteyenler, 15 Temmuz’un tesir alanı
üzerinde tarafgir olanlardır. Onun için herkes haddini bilmeli, ne düşünüyorsa onu

Ege ve Akdeniz’de

dehşeti
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Alanya ve Manavgat’ta çıkan
yangında yüzlerce küçükbaş
hayvan telef oldu. İzmir’deki
yangın sebebiyle birçok ilçeye
elektrik verilemedi. Bodrum
da alevlere teslim...

Bodrum

A

ntalya art arda çıkan yangınlarla sarsıldı. Alanya ilçesindeki Sapadere Kanyonu’nda önceki sabah başlayarak
rüzgârın etkisiyle hızla yayılan yangın, Gazipaşa ilçesi sınırlarına kadar ilerledi.
Yangın sebebiyle bir mahalle tamamen boşaltıldı, 10’a yakın ev zarar gördü. Sabah saatlerinde
de Alanya’da villaların bulunduğu bölgede makiliklerde yine yangın çıktı. Havadan ve karadan
müdahaleyle söndürülen yangında 2 villa ve bir
ev kullanılamaz hâle geldi, bir villa, muz ve
meyve bahçesi ile seralar zarar gördü.
Antalya’nın Manavgat ilçesinde de Hatipler
Mahallesi’nde trafonun bulunduğu alandaki
elektrik tellerinin şase yapmasıyla otlar tutuştu.
Ekili alan ve zeytin ağaçlarına sıçrayan yangına
müdahale edildi. 2 ahıra sıçrayan yangında 351
küçükbaş hayvan telef oldu.
İzmir’in Menderes ilçesinde makilikte başlayarak ormana sıçrayan yangın, 100 hektardan fazla alanda etkili oldu. Yangın söndürme çalışmalarına çevre il itfaiyeleri de destek verdi. Karaburun ilçesindeki Manal Koyu’nda çıkan yangın
geç saatlerde kontrol altına alındı. Yangın sebebiyle birçok ilçeye elektrik verilemedi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde, katı atık depolama alanında çıkan yangın ormana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği yerleşim yerindeki evler boşaltıldı, ahırdaki hayvanlar çıkarıldı.

İzmir

Antalya
Çıkan yangınlar sebebiyle Akdeniz
ve Ege bölgesi yoğun alevlere teslim olurken, Antalya ve İzmir’deki
yangınlar önemli ölçüde söndürüldü. Muğla’da ise söndürme çalışmaları sabaha kadar sürdü.

 



ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.YE AİT MENZELET VE KILAVUZLU HİDROELEKTRİK SANTRALLERİNİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA İHALE
İLANI
İHALE KONUSU SANTRALLER

GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI
(TL)

İHALE ŞARTNAMESİ VE TANITIM
DOKÜMANI BEDELİ (TL)

ÖN YETERLİLİK VE SON
TEKLİF VERME TARİHİ

Menzelet ve Kılavuzlu HES

15.000.000
(Onbeşmilyon)

15.000
(Onbeşbin)

11.09.2017

1 - Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“İdare”)’nca, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanun hükümleri çerçevesinde; Elektrik Üretim A.Ş.ye ait Menzelet ve Kılavuzlu Hidroelektrik Santralleri ile bu Santraller
tarafından kullanılan taşınmazlar bir bütün halinde (“Menzelet ve Kılavuzlu HES”) “İşletme Hakkının Verilmesi” yöntemi ile
özelleştirilecektir.
2 - İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile
gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif
sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilecektir.
3 - İhaleye yalnızca tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilir. Gerçek kişiler ve özel yatırım fonları, en az bir tüzel kişinin
bulunduğu Ortak Girişim Grubunda üye olarak yer alabilirler. İhaleye katılabilmek için Gizlilik Taahhütnamesi’nin imzalanması,
ihale konusu santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ile Tanıtım Dokümanı’nın alınması ve önyeterlilik kriterlerinin
karşılanması zorunludur. Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alması yeterli olmakla
birlikte, Ortak Girişim Grubunun her bir üyesinin ayrı bir Gizlilik Taahhütnamesi imzalaması gerekmektedir.
4 - İhale konusu santraller hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı alacak tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubunun,
İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı’nı İdare’den “Alındı Belgesi” karşılığında temin edebilmeleri için;

açıkça söylemelidir. OHAL’i bahane ederek
15 Temmuz vahşiliğine örtülü olarak sahip
çıkmamalıdır. Şayet 15 Temmuz gerçekleşmiş olsaydı, Türkiye’de parlamento kalacak
mıydı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne hâle
düşecekti? Adaletin A’sından kim bahsedebilecekti? Hangi adalet uygulanacaktı?
Türkiye’yi kaosa, cepheleşmeye, karanlığa
sürüklemeye ve siyasi şov yapmaya kimsenin hakkı yoktur!”
Bence Sayın Bahçeli, Türkiye
Cumhuriyeti’nin var olma mücadelesinde
göstermiş olduğu tavır ve gayret ile adına
yaraşır bir şekilde hareket ederek Devlet
Adamı vasfını göstermiş ve Türk tarihindeki
yerini tescillemiştir.

- İdare’nin aşağıdaki adresinden ya da www.oib.gov.tr web adresinden temin edilebilecek Gizlilik Taahhütnamesi’ni
imzalayarak (tüzel kişi ve Ortak Girişim Grubu üyelerini temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanacak) İdare’ye
teslim etmeleri,
- İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak 15.000- (Onbeşbin) TL’nin İdare’nin;
•

T.HALK BANKASI A.Ş. ANKARA KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR25 0001 2009 4520 0083 0000 06 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL,

•

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. ANKARA KAMU KURUMSAL ŞUBESİ nezdindeki:
TR40 0001 0017 4538 7756 6157 38 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri TL,

•

T.VAKIFLAR BANKASI T.A.O. MERKEZ ŞUBESİ nezdindeki:
TR22 0001 5001 5800 7287 5506 67 no.lu Özelleştirme Fonu Vadesiz TL
hesaplarından birisine yatırıldığına dair banka dekontunu (dekontun üstünde “MENZELET VE KILAVUZLU HES İÇİN TANITIM
DOKÜMANI VE İHALE ŞARTNAMESİ BEDELİ” ifadesi ile ihaleye katılacak olan tüzel kişinin ve/veya Ortak Girişim Grubunun
veya Ortak Girişim Grubu üyelerinden birinin isminin açıkça belirtilerek) İdare’ye teslim etmeleri gerekmektedir. Her ne surette
olursa olsun, İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı almak için ödenmiş tutarlar iade edilmez.

5 - Katılımcılar tarafından önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için yukarıdaki tabloda belirtilen
tutarda ve İhale Şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde geçici teminat verilmesi gerekmektedir.
6 - Sözleşme imzalamak üzere davet edilecek Teklif Sahibi tarafından İdare’ce bildirilecek süre içerisinde yukarıdaki tabloda
belirtilen geçici teminat tutarı kadar ek geçici teminat verilmesi gerekmektedir.

Bir zavallı Ozan!
15 Temmuz kalkışması Türk milletinin birliğine, dirliğine, istiklaline ve imanına bir saldırı
idi. Millet son üç yüz yılın tarihini yazdı ve bu
kalkışmayı akamete uğrattı. Aylarca meydange
larda dalgalandırdığı şanlı bayrağını tarihee geçen Yenikapı mitingi ile taçlandırdı.
Biz Ozan’dan bu büyük ve tarihÎ kahramanlık mücadelesini anlamlandıran 15 tane
ne
destan yazmasını beklerdik. Milletin kalbinnde taht kurardı.
Ne yazık ki o, kendisine hiç yakışmayacak
ak
bir söylemle bu birlikteliği “köpekleşmek”
olarak tanımladı. Şimdi de Türkiye’nin İstiklal
klal
rü
savaşı mücadelesine verdiği destekten ötürü
Devlet Bey’e en ağır hakaretleri yağdırdı.

Ne istiyordu Ozan! Devlet Bey, FETÖ’nün yanında mı dursaydı? Yoksa geri çekilip vatanın
yok oluşunu mu izleseydi? Ozan’a göre o zaman kahraman mı olurdu? Nasıl bir zihniyet
nasıl bir anlayış
anlay
ayış bu! Anlay
a an varsa anlat
a sın!
Anlayan
anlatsın!

TEFEKKÜRcri var muhakkak
n bir fe
Her leyli zulam in tebiri ‘usrü yüsra
id
Bahende-i üm

7 - Katılımcıların, önyeterlilik başvurusunda bulunabilmek ve ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ile tekliflerini İhale
Şartnamesi’nde belirtilen hususlar doğrultusunda hazırlayıp; “EÜAŞ’A AİT MENZELET VE KILAVUZLU HES İHALESİNE İLİŞKİN
TEKLİF - GİZLİ” ibaresi bulunan kapalı zarf içerisinde İdare’nin aşağıdaki adresine en geç önyeterlilik ve son teklif verme
tarihi saat 17:00’ye kadar elden teslim etmeleri gerekmektedir. Önyeterlilik ve son teklif verme tarih ve saatinden sonra
İdare’ye verilecek belgeler ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
8 - İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na tâbi olmayıp, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
İdare önyeterlilik ve son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta
serbesttir. Bu husus önyeterlilik ve son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
9 - İhale konusu santrallerin yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip şirketlere ve
Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlere işletme hakkının verilmesi, yürürlükteki Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu,
Tapu Kanunu, Elektrik Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine tabidir. Bu kişiler, ihale konusu santrallerin işletme
hakkının verilmesinin mümkün olup olmadığını önceden araştırmakla ve ihaleyi kazanmaları halinde en kısa sürede gerekli
işlemleri yapmakla yükümlüdürler.
10 - İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale konusu santrallere ait İhale Şartnamesi’nde yer almaktadır.
11 - Özelleştirme işlemleri her türlü vergi, resim, harç ve KDV’den muaftır.
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