
AYRINTILI BİLGİ VERDİ

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Seyit Torun, belediyelerin

yabancı temsilcilik mensuplarıyla
yapacağı görüşmelerin Dışişleri 
Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına
tepki gösterdi. Torun, “Bizim 
belediye başkanları-
mız Saray’ın memuru
değil, kendi bölgeleri-
nin seçilmiş temsilci-
leridir. Belediye
başkanlarımızın dün-
yayla iletişimini kes-
meye çalışmak,
gitmekte olan bir bas-
kıcı rejimin, korkusu-
nun ve çaresizliğinin
göstergesidir” dedi.
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332 bin 884 kişi 
gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuri-
yet Başsavcılığı'na suç du-

yurusunda bulunan kadın sağlık
çalışanı, merkezin çay oca-
ğında kahve pişirdiği sırada
sorumlu hekimin yanına gel-
diğini belirterek, “Bana 'Size
çay kahve içmenin yasak ol-
duğunu söylemediler mi?'
diye sordu. Ben de 'bana ya-
zılı tebliğ edilen bir evrak ol-

madı' cevabını verdim. Sonra-
sında elimde kaynamak üzere
olan kahve makinesine saldırarak

almaya çalıştı. Ben, 'napı-
yorsunuz bana dokuna-
mazsınız' diye çıkıştım.
Sonra kahve makinesinin 
fişini çekti. Olay anında çay
ocağında 2 mesai arkadaşı-
mız daha vardı” ifadelerini
kullandı. I SAYFA 9

KAHVE MAKİNESİNİ 
ZORLA ELİNDEN ALDI
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Uluslararası 15 Temmuz Sem-
pozyumu'nda konuşan İçişleri

Bakanı Süleyman Soylu, "15 Tem-
muz 2016 tarihinden 20 Haziran
2022 tarihine kadar sadece bizim
kapsamımızda 332 bin 884 kişi göz-
altına alındı. Gözaltına alınan kişi-
lerden 101 bin kişi tutuklandı ve 104

bin şahıs hakkında
adli kontrol kararı uy-
gulandı. Cezaevlerine
halen 19 bin 252
FETÖ tutuklusu ve
hükümlüsü var. Mah-
rem yapılanmalara
yönelik olarak da 3
bin 51 operasyon ya-
pıldı" bilgisini verdi. 

ç

ÖZEL HABER
EKREM 

HACIHASANOĞLU

OLDUKÇA KAYGI VERİCİ

4 bin 120 dönüm
tarla kül oldu

Belediye Meclis toplantısında
konuşan Beylikdüzü Belediye

Başkanı Mehmet Murat Çalık, tarı-
mın önemibe vurgu yaptı. Çalık,
“Dünyada buğday krizinin yaşandığı
bir dönemde, ülkemizin yaklaşık 20
milyon tonluk buğday hasadı bekle-

diği tarlalarının peş
peşe yanması ol-
dukça kaygı verici.
Son bir ayda ülkemi-
zin dört bir yanında
toplam 4 bin 120
dönüm ekili ve hasat
bekleyen buğday tar-
lası yanarak kül oldu”
dedi. I SAYFA 4
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DEĞİŞİM CESARET İSTER

Siyaset ve şiddet
bir arada olmaz!

Halen tutuklu bulunan eski
HDP Eş Genel Başkanı Sela-

hattin Demirtaş, yazdığı son yazı-
sında, “Siyasetin ve şiddetin bir
arada olamayacağını bizim de bildi-
ğimizi, bütün sorunlarımıza Tür-
kiye’nin bütünlüğü içinde çözüm
aradığımızı ve onurlu bir barış için
ciddiyetle çalıştığımızı tüm Türki-
ye’ye en uygun dille, söylemle anlat-

mamız gerekir”
açıklamasını yaptı.
Demirtaş, “Değişim
cesaret ister. Şimdi o
cesareti göstermenin,
değişimi kendimizden
başlatmanın tam za-
manı. Emin olun, ge-
risi domino taşı gibi
gelir” diye konuştu. 

ç

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabın-

dan yaptığı açıklamada 5'li çete ile kendisi ara-
sında arabulucuk yapmaya çalışanlara seslendi.
"5'li çete ile aramı bulmaya yeltenen sermayedar,
holding, piyasa, kim olursa olsun pişman olur.
Bu böyle biline” diyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi varsa
cesaretiniz, gelin beni ikna edin. Ama haber 
yollamayı bırakın” açıklamasında bulundu. 
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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade
Uzman Çavuş Enes Özgül İstanbul'da son yolcu-

luğuna uğurlandı. Şehit Özgül için Ataköy 5. Kısım
Ömer Duruk Camii'nde cenaze
töreni düzenlendi. Cenazede şe-
hidin babası Ahmet Özgül, kar-
deşleri Esra Özgül ve Emre Özgül
taziyeleri kabul etti. Öğle vakti
kılınan cenaze namazının ardın-
dan şehit uzman çavuşun naaşı
omuzlarda cenaze aracına götü-
rüldü. Özgül, Edirnekapı Şehitli-
ği'nde toprağa verildi. 
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SON BAKIŞ!

Dehidratasyon, vücudun al-
dığından daha fazla su kay-

betmesi sonucu meydana geliyor.
Yetersiz sıvı alımı ve beslenme,
böbrek hastalıkları, diyabet, ishal
ve aşırı terleme sonucu oluşabili-
yor. Uz. Dr. Yeliz Zıhlı Kızak, “Ye-
tişkin bir insanın vücut ağırlığının
yaklaşık yüzde 65’i sudan meydana
gelir. Su, hücrelerin içinde, kan da-
marlarının içinde ve hücreler ara-
sında bulunur. Normal şartlar
altında vücut günde yaklaşık 2-2,5
litre su kaybe-
der ve bu
miktarın tek-
rar vücuda
girmesi ge-
rekir” dedi.
SAYFA 2
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Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne bağlı Selimpaşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi hak-
kında ortaya atılan iddialar dudak uçuklattı. Merkezin sorumlu hekiminin, kendisine kahve pişiren
kadın bir sağlıkçıya müdahale ettiği, kahve makinesini zorla elinden aldığı iddia edildi. Savcılığa
suç duyurusunda bulunan kadın sağlıkçının, apar topar görev yerinin değiştirildiği öğrenildi

Bol bol su iç 
hastalanma!

Selimpaşa Diş Tedavi ve
Protez Merkezi’nde sağlık

çalışanlarına mobing uygulandığı
iddiasıyla KESK'e bağlı Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri Sendi-
kası Bakırköy Şubesi Büyükçek-
mece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
önünde eylem yapmış, “Mobinge
ve şiddete hayır” yazılı pankart açıl-

mıştı. Eylemin ardından merkezde
yaşananların detayına Damga
ulaştı. Selimpaşa Diş Tedavi ve
Protez Merkezi'nin sorumlu heki-
minin sağlık çalışanları ile sürekli
sorun yaşadığı, kadın bir sağlık ça-
lışanına şiddet uyguladığı gerkçe-
siyle hakkında suç duyurusunda
bulunulduğu ortaya çıktı. 

SAVCILIĞA SUÇ 
DUYURUSUNDA BULUNDU
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KILIÇDAROĞLU ARABULUCALARA ÇIKIŞTI!

KATLİAMA
PROTESTO

Sarıyer'de, Çin Halk
Cumhuriyeti'nin Doğu

Türkistan politikası, Uluslar-
arası Doğu Türkistan Sivil Top-
lum Kuruluşları Birliği
üyelerince gerçekleştirilen ey-
lemde protesto edildi. Yapılan
açıklamada, “Binlerce Doğu
Türkistanlının şehit edilmesiyle
sonuçlanan, 5 Temmuz 'Urumçi
Katliamı' yaşandı. Çin'in Doğu
Türkistan'da işlemekte olduğu
tüm suçları araştırmak, kabul
etmek ve devam eden soykırı-
mın durdurulması için acilen
harekete geçmek için çağrıda
bulunuyoruz” denildi. I SAYFA 9
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Küçükçekmece Belediye Baş-
kanı Kemal Çebi, 21 mahalle

muhtarını Küçükçekmece Belediye-
si’nde ağırladı. Çebi, muhtarlara;
“Sizler demokrasinin mihenk 
taşısınız. Yerel yönetimler ve vatan-
daşlarımız arasında köprü konu-
mundasınız. Küçükçekmece
Belediye Başkanı olarak vatandaşla-
rımızın talep ve şikâyetlerinin bizlere
ulaşması ve bu doğrultuda çalışma-
ların yapılmasına büyük önem veri-
yorum’’ sözleriyle seslendi.
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HASTANE DEGIL
TIMARHANE!

DOKTORUMUZ HEDEF GÖSTERİLİYOR
Damga'ya konuşan Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bakırköy
Şubesi Eşbaşkanı Hatip Şengül, sendikal mücadelenin yanında olayın
hukuki olarak da takip edildiğini belirtti. Damga'nın ulaştığı hastane yet-
kilileri ise İl Sağlık Müdürlüğü'nün, iddialar üzerine idari inceleme başlat-
tığını duyurdu. Yetkililer, sorumlu hekimin hedef gösterildiğini savundu. 

ÇAY VE KAHVE

İÇMEK YASAK!

TEKMECI KADIKOY!

Kadıköy Belediyesi'nin Konuşan
Kadıköy Programı kapsamında Fi-

kirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplan-
tıda kavga çıktı. Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı ve yardımcılarının katıldığı
toplantıda, Fikirtepe'ye ilişkin sorunlarını
ve çözüm önerilerini paylaşan mahalleliler

hak etmedikleri bir tutumla karşılaştıkla-
rını söyledi. Fikirtepe, Dumlupınar, Eği-
tim, Merdivenköy Mahalleleri (FİDEM)
Dernek Başkanı Ercüment Oruç, Kadıköy
Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin
Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz' dediğini 
ve tekme attığını iddia etti. I SAYFA 8

ORUÇ: BANA ŞEREFSİZ DEDİ TEKME ATTI!
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Yolları satmak için yetki aldı!
Bakırköy Belediyesi bütçeye ek gelir
kaydedilmesi amacıya 7 parsel için

satış kararı aldı. CHP’li Meclis üyelerinin
oy çokluğu ile mecliste kabul edilen gün-
dem maddesi ile ilgili konuşan Ak Parti
Grup Sözcüsü Halit Cebeci, yeşil alan-
lardan sonra yolların satılmaya başlandı-
ğını belirterek, “Bakırköy Belediyesi artık
yokuş aşağı gidiyor” dedi. I SAYFA 4

Bağcılar'da geçtiğimiz yıl,
komşusu Gülcemal Ço-

şar'ı (71) 8 bileziğini almak için
yakarak öldürdüğü iddiasıyla
yargılanan Gözde Aytar (34)
hakkında, ağırlaştırılmış müebbet
ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Sanık Aytar, suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Öldü-
ren ben değilim, gerçek fail dışarda" dedi. I SAYFA 3
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Genç
oyuncu

ve sosyal
medya feno-

meni, Şeyda
Aydın, Gülşen Bubikoğ-

luna olan benzerliğiyle
dikkatleri üzerine çekiyor.
Güzelliği ile de adından
sıkça söz ettiren güzel yıl-
dız, hayranlarının dizide

Bubikoğlu'nun yıllar
önce oynadığı rolü
üstlenmesi için nere-
deyse sosyal medya
ayaklanması baş-
lattı. Aydın, “Onun
kadar güzel ve

güçlü bir oyuncuya
benzetilmek şahane bir
duygu. Bu büyük bir
onur aynı zamanda.
Umarım yıllar içinde
böyle bir efsanenın
izinden aynı başarıyla
yürüyebilirim” dedi.
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“KONUŞAN KADIKÖY” PROGRAMINDA VATANDAŞI TEKMELEDİLER

Yaşlı kadını kim öldürdü!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

CESARETINIZ VARSA
BENI IKNA EDIN!

Kadıköy Belediyesi'nin 'Konuşan Kadıköy' programı kapsamında 
Fikirtepe Mahallesi'nde düzenlediği toplantıda kavga çıktı. Kadıköy
Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine 'şerefsiz'
dediğini iddia eden Ercüment Oruç, tekmelendiğini söyledi

Bülent Kerimoğlu

Fahrettin
Kayhan
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Bir dönemin ünlü oyuncusu Aydan
Şener, tatilden paylaştığı bikinili fo-
toğraflarıyla adından söz ettirdi. 1986

yılında Kenan Kalav ile rol aldığı 'Çalıkuşu' dizisi
ile geniş çaplı bir üne kavuşan Aydan Şener (59),
yaz sezonunu açtı. Havaların ısınmasıyla birlikte
soluğu tatilde alan Şener, objektif karşısına geçti.
Tatilinden kesitleri sık sık sosyal medya hesabın-
dan paylaşan Aydan Şener, renkli bikini ve pa-
reosu ile poz verdi. Paylaşımlarıyla adından söz
ettirmeye devam eden Şener'in geçen yıllara rağ-
men fit vücudunu koruması dikkat çekti. Daha
önce paylaştığı bikinili fotoğrafları hakkında ko-
nuşan Şener, "Her sene bir mayolu poz paylaşa-
bilirim, eğleniyorum; hoşuma gidiyor.
Yadırganmıyor da. Çekiyorum, koyuyorum; dü-
şünürsem koyamam, utanırım. Photoshop, filtre
kullanmam samimiyetsiz buluyorum." ifadelerini
kullanmıştı.

HABERTÜRK'TENOnur Aydın'ın habe-
rine göre; Bugün 35 yaşına basan
oyuncu Pelin Öztekin, tatil sezonunu

açtı. Soluğu Bodrum'da alan Öztekin, önceki gün
Yalıkavak'taki bir plajda görüntülendi.Sıcak hava-
nın tadını çıkaran Pelin Öztekin, selfie çektikten
sonra güneşlenmek için şezlonga uzandı. Telefo-
nunu bir an olsun elinden düşürmeyen ünlü oyun-
cunun bir hayli keyifli olduğu görüldü. Fanatik
Galatasaraylı olması ile bilinen Öztekin'in GS lo-
golu plaj havlusu kullanması da dikkatlerden kaç-
madı. Öte yandan Pelin Öztekin, 2014'de 153
kiloyken mide küçültme ameliyatı olmuştu. Ardın-
dan dört yılda 93 kiloyla vedalaşarak 60'a düşen
oyuncu, geçtiğimiz senelerde yaşadığı değişimi,
"Şimdi ikinci Pelin'i yaşıyorum. Küçüldükçe büyü-
düm" sözleriyle anlatmıştı.

Kim der 59
yaşında diye

Pelin Öztekin
sezonu açtı

K aybedilen sıvıyla birlikte mineral
tuzlar veya elektrolitler, özellikle
sodyum ve potasyum denge-

sinde bozukluklar oluşuyor. Kaybedilen
suyun yerine konulmaması vücutta ciddi
problemlere yol açabiliyor. Özellikle yaz
aylarında fark etmeden gelişebilen, aşırı
terleme ve yetersiz sıvı alımı ile görülebi-
len dehidrasyona çok dikkat edilmesi ge-
rekiyor. Memorial Şişli Hastanesi İç
Hastalıkları Bölümü’nden Uz. Dr. Yeliz
Zıhlı Kızak, dehidratasyon hakkında
bilgi verdi. Yetişkin bir insanın vücut
ağırlığının yaklaşık %65’i sudan mey-
dana gelir. Su, hücrelerin içinde, kan da-
marlarının içinde ve hücreler arasında
bulunur. Normal şartlar altında vücut
günde yaklaşık 2-2,5 litre su kaybeder ve
bu miktarın tekrar vücuda girmesi gere-
kir. Su vücudu sıklıkla ter, idrar ve dışkı
yolu ile terk eder. Bu kayıplar günlük
olarak yeteri kadar sıvı tüketimi ile telafi
edilemezse dehidratasyon meydana gelir
ve vücut normal fonksiyonlarını yerine
getiremez. Dehidratasyon kaybedilen sı-
vının miktarına göre hafif, orta ve şid-
detli olmak üzere 3 gruba ayrılır. Hafif
dehidratasyon yaygındır ve genellikle
gün boyunca yetersiz sıvı alımından kay-
naklanır. Çocuklarda ishale bağlı dehid-
ratasyonu sık görülmektedir. Şiddetli
dehidratasyonda sudan daha fazla sod-
yum kaybedilir. Bu tip dehidratasyonda
hiponatremi gelişebilir. Hiponatremi
kandaki sodyum oranının 135 mEq/
L'den düşük olmasıdır. 

Dehidratasyonu ciddiye alın

Yetersiz beslenme ve yetersiz sıvı alımı:
Sağlıklı bir kişinin günlük ortalama 2-2,5
litre su tüketmesi gerekir. Bu miktar yaş,
kilo ve günlük fiziksel aktiviteye bağlı
olarak değişiklik gösterir. Kişinin günlük
ihtiyacı kadar su tüketmemesi dehidra-
tasyon ile sonuçlanabilir.
Kusma ve ishal: Bazı hastalıklara bağlı
olarak gelişen şiddetli bir şekilde ortaya
çıkan akut veya uzun süren kronik ishal-
ler, özellikle kusma da eşlik ediyorsa çok

fazla su ve elektrolit kaybına neden ola-
bilmektedir. Bu iki rahatsızlık ayrı ayrı da
dehidratasyona sebep olabilmektedir.
İshal bakteri, virüs veya parazit kaynaklı
olabilmektedir. Bebeklerde, çocuklarda,
yaşlılarda ve yeme bozukluğu (örneğin
bulimia) olan kişilerde kusma nedeniyle
dehidratasyon riski daha yüksektir.
Aşırı terleme: Ter ve terleme, vücudun
ısı, nem ve fiziksel aktivite durumlarında
kullandığı bir soğutma mekanizmasıdır.
Yüksek hava sıcaklıkları ter yolu ile sıvı
kaybına neden olmaktadır. Hipertiroidi
gibi bazı kronik hastalıklar ve yoğun eg-
zersize bağlı olarak da fazla terlenmesi
eğer yeterli sıvı tüketilmezse dehidratas-
yona eğilim yaratır. Çok sıcak bölgelerde
yaşayan ve güneş altında durmak zo-
runda olanlar da dehidratasyon açısın-
dan risk altındadır.

Yüksek ateş: Ateşin 38 derecenin üze-
rinde seyrettiği hastalıklarda sıvı kaybı
görülebilir ve sıvı açığının yerine konma-
ması dehidratasyona neden olur. Güneş
yanıkları da sıvı kaybına neden oldukları
için dehidratasyon sebebidir.
Diyabet: Kan şeker seviyeleri
yüksek seyrettiğinde böbrek-
ler şekeri vücuttan atmak için
idrar miktarını artırarak sıvı
kaybına neden olur.
Böbrek hastalıkları: Böbrek-
lerin su tutma özelliğini kay-
betmesine neden olan günlük
idrar miktarının arttığı hasta-
lıklarda yeterli sıvı desteği
sağlanmazsa dehidratasyon
görülebilmektedir. 
Dehidratasyon sonucu or-
taya çıkan belirtiler, sıvı

kaybı şiddetine göre değişiklik gösterir.
Hafif dehidratasyonda halsizlik, yor-
gunluk, ağız kuruluğu, susama hissi,
cilt kuruluğu, idrar miktarında azalma,
kabızlık gözlenmektedir. Şiddetli dehid-
ratasyon vakalarında genel durum bo-
zukluğu, bilinç bulanıklığı, kan
basıncında düşme, gözlerde kararma,
baş dönmesi, baş ağrısı ve çarpıntı gibi
yakınmalar gelişir. Şiddetli dehidratas-
yon yaşamı tehdit eden ciddi bir acil
durumdur.

Tedaviyi şekillendirebilirsiniz

Amaç kaybedilen sıvı ve elektrolitlerin
yerine konulmasıdır. Hafif ve orta dere-
cedeki dehidratasyonun tedavisinde
hastaların yeterli miktarda sıvı alması
sağlanır. İshal, kusma ve böbrekler yolu
ile aşırı sıvı kaybı olan vakalarda ağız-
dan verilen sıvı yetersiz kalıp, damar
yolu ile elektrolit içeren sıvılar verilir.
Bayılma, bilinç kaybı veya diğer ciddi
bulgularla seyreden şiddetli dehidratas-
yon vakalarında acil müdahale gerekli-
dir. Hastaların elektrolit durumunun da
değerlendirilmesiyle sıvı eksikliği damar
yolu ile dengeli elektrolit içeren sıvılar
kullanılarak yerine konulur.

Çocuklar da risk altında

Dehidratasyon herkesin başına gelebilir
ama bazı insanlar daha yüksek risk al-
tındadır. En çok risk altında olanlar

şunlardır;Susama hissine ver-
dikleri tepkiler veya suya
erişme konusundaki yetersiz-
likleri sebebiyle bebekler, ço-
cuklar ve ileri yaşlılar, Yüksek
irtifalarda yaşayan
insanlar,Özellikle maraton, tri-
atlon ve bisiklet turnuvaları
gibi dayanıklılık sporları yapan
sporcular,Diyabet, böbrek has-
talığı, kistik fibroz, alkolizm ve
adrenal bez bozuklukları gibi
kronik hastalıkları olan kişiler
dehidratasyon açısından daha
fazla risk altındadır.

Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uzman Klinik Psikolog Gizem
Mine Çölümlü, hastalık kaygısı bozukluğu (hipokondriyazis) hakkında bilgi verdi

Havaların ısınmasıyla birlikte pek
çok isim gibi soluğu Bodrum'da
alan Pelin Öztekin, önceki gün bir
plajda objektiflere yansıdı. Sıcak
havanın ve denizin tadını çıkaran
ünlü oyuncu, telefonunu bir an
olsun elinden düşürmedi

Hastalık hastası olmayın
SON dönemlerde fiziki olarak
herhangi bir rahatsızlığı bulun-
madığı halde yaşadığı bazı belirti-

leri kendince yorumlayarak ciddi bir
hastalığı olduğunu düşünen ve yoğun bir
kaygı problemi yaşayan kişilerin sayısı gün
geçtikçe artıyor. Bu durum hipokondriyazis
ya da hastalık kaygısı bozukluğu olarak ad-
landırılıyor. Bu rahatsızlık ile karşı karşıya
olanların günlük problemlerle başa çıkma
becerisi azalabiliyor, yaşam kalitesi düşüyor
ve kişi doktora gitmekten de kaçınabiliyor.
Memorial Şişli Hastanesi Psikoloji Bö-
lümü’nden Uzman Klinik Psikolog Gizem
Mine Çölümlü, hastalık kaygısı bozukluğu
(hipokondriyazis) hakkında bilgi verdi. 

Hayatı olumsuz etkiliyor

Hastalık kaygısı bozukluğu kişinin ciddi bir
hastalığa yakalanma korkusu veya kişinin
zaten bu hastalığa sahip olduğu inancıyla il-
gili yoğun kaygı ile kendini gösteren bir ra-
hatsızlıktır. Ciddi bir hastalığa yakalanma
olasılığını diğer insanlardan daha yüksek
olarak değerlendirirler. Kişi; çarpıntı, ter-
leme, kas ağrısı, uyuşma, sırt ağrısı, karın
ağrısı, şişkinlik, öksürük, baş ağrısı gibi be-
lirtileri ciddi algılayarak önemli bir rahatsız-
lığın belirtisi olarak yorumlar. Yeterli
düzeyde tıbbi tetkik ve değerlendirmeler ya-
pılmasına rağmen, kişinin bedensel bir ra-
hatsızlığı olduğuna dair inancı devam eder.
Bu kaygıların dış görünüm ile ilgili olma-
ması ve bu yoğun kaygı ve bedensel uğraşın
en az 6 ay sürüyor olması toplumsal, mes-
leki ve diğer alanlarda işlevsellik kaybına yol
açması diğer tanı kriterlerindendir.

Önemli belirtileri var

DSM (Mental Bozuklukların Tanısal ve
İstatistiksel El Kitabı) 5 Tanı Kriterleri’ne
göre hastalık kaygı bozukluğuna sahip in-
sanlarda bu belirtiler bulunur: Kişi ağır bir

hastalığı olduğunu ya da olacağını düşünüp
durur.
Kişide bir hastalık belirtisi yoktur ya da
çok hafif belirti vardır. Ailesinde bir hasta-
lık öyküsü bulunuyorsa ya da hastalık riski
varsa bunu sürekli ve aşırı düzeyde düşü-
nür. Kişi sağlığıyla ilgili kolaylıkla korkuya
kapılır ve yüksek düzeyde bir kaygı duyar.
Başka bir rahatsızlık durumu varsa ya da
hastalık çıkma olasılığı yüksekse, (örneğin
ailede bir hastalık öyküsü varsa) bu ko-
nuda sürekli düşünüp durmak aşırı bir 
düzeydedir
Kişi hastalık belirtilerine karşı vücudunu
sürekli araştırır ve doktor ya da hastaneye
gitmekten de kaçınır. Hastalıkla ilgili düşü-
nüp durma; bedensel belirti bozukluğu,
panik bozukluğu, bedensel algı bozukluğu,
takıntı-zorlantı bozukluğu ya da sanrılı bo-
zukluk, bedensel tür gibi başka bir ruhsal
hastalıkla daha iyi açıklanamaz.
Hastalıkla uğraşıp durma süresi en az altı
aydır ancak korkulan özgül hastalık bu süre
zarfında değişebilir.
Küçük bir hastalık belirtisi bile çok ciddi al-
gılanıyor

Aşırı kaygı bile ağrı yapar

Hastalık kaygısı bozukluğuna sahip kişiler
bu durumun çok mantıklı olmadığının far-
kında olsalar bile kaygılanmaya devam
ederler. Düşünceleri ve konuşmaları genel-
likle fiziksel hastalıklarla ilgili endişeler etra-
fında döner. Bazı olgularda ise kişi düşünce
ve bedensel uğraşlarının mantıksız olduğu-
nun bilincinde olmayabilir. Bir hastalığı ol-
duğuna dair yoğun kaygı yaşamaları küçük
fiziksel değişimleri dahi (yorgunluk, ağrıyan
kas, küçük bir yara gibi) ciddi bir rahatsızlı-
ğın habercisi olarak yorumlamalarına sebep
olur. Cinsiyet ve diğer sosyodemografik
(eğitim, medeni durum gibi) özellikler bu
rahatsızlıkta belirleyici değildir. 

BOL BOL SU IC
HASTALANMA
Dehidratasyon, vücudun aldığından daha fazla su kaybetmesi sonucu meydana geliyor. Yetersiz
sıvı alımı ve beslenme, böbrek hastalıkları, diyabet, ishal ve aşırı terleme sonucu oluşabiliyor

Çare psikoterapi
Hastalık kaygısı bozukluğu genç yaşta
başlamakla birlikte, 40-60 yaş arasında 
da sıkça rastlanmaktadır. Tedavide en iyi
sonuç, doktor kontrolünde ilaç desteği ve
psikoterapi kombinasyonu şeklindedir.
Psikoterapi desteği ile kişinin bedensel
belirtilerini felaket olarak görmesine  yol
açan tetikleyici etkenler ve bu kaygıya
özdeş belirtiler üzerinde durulur. Tedavi
uygulandıkça da kişi daha üretken, daha
işlevsel ve daha iyi hissedebilmektedir. 
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OlAy, geçen pazar gece 02.00 sıralarında
Güven Mahallesi Tağmaç Sokak'ta yaşandı.
İddiaya göre, yolda yürüyen 2 kişinin önü,

sokakta ilerleyen otomobil sürücüsü tarafından kesildi.
Otomobilden çıkan 3 kişi, 2 kişiye saldırarak kavga et-
meye başladı. Yumruk ve tekmelerle devam eden kav-
gada, bir kişi yere yığıldı. Elinde sert cisim olduğu iddia
edilen kişi, yerde yatan kişinin kafasına defalarca vurdu.
Yaşanan tüm bu anlar ise cep telefonu kamerasına yan-
sıdı. Kavga esnasında yerde yatan yaralıyı defalarca
yumruklayan kişiye, çevredekiler camlardan bağırarak
tepki gösterdi. Bir kadının ağlayarak "Yapma adam ölü-
yor, yapma yeter artık vurma" şeklinde uyarmasına rağ-
men saldırı devam etti. Taraflardan birinin araya
girmesiyle kavga sona erdi. Saldırıyı gerçekleştiren 3
kişi, geldikleri otomobile binerek olay yerinden kaçar-
ken, yaralı bulunduğu yerden ayrıldı. Cep telefonu ka-
yıtlarına yansıyan kavga ile ilgili polise, taraflardan
şikayet gelmediği öğrenildi.

Sokak ortasında
kAvgA çıktı
Güngören'de sokak ortasında bir grup,
tekme ve yumruklarla kavga etti. 
Balkondan olayı gören mahalle sakininin
bağırarak "Adam ölüyor yapma, yapma"
dediği duyulurken, kavga anları ise 
cep telefonu kamerasına yansıdı

B akırköy 16. Ağır Ceza Mahke-
mesi'nde görülen duruşmaya,
tutuklu sanık Gözde Aytar geti-

rildi. Öldürülen Gülcemal Çoşar'ın ailesi
ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada
tanık olarak dinlenen Orhan Çoşar, cina-
yetten sonra olay yerinde polisle birlikte
arama yaptıklarını ve büyük amcasının
eşi olan Gülcemal Coşar'ın bileziklerini,
sanığın oturduğu apartmanın arka çap-
razında bulunan binanın bahçesinde
beyaz bir poşet içinde bulduklarını an-
lattı. Çoşar, buldukları poşeti polisin aç-
tığını da belirtti. 

Ağırlaştırılmış müebbet istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını
açıklayan savcı, olay günü sanığın, mak-
tulün kolundaki bilezikleri yağmalamak
amacıyla evine girdiğini, önce tülbentle
öldürmeye çalıştığını belirtti. Kolundaki
bilezikleri çıkartarak, üzerine yanıcı, ya-
kıcı madde döktüğünü ifade eden savcı,
daha sonra ateşe vererek, yanar vaziyette
bıraktığını bildirdi. Sanığın alıp oradan
ayrıldığı bileziklerin, poşet içerisinde dı-
şarda boşluk bir alanda bulunduğu da
aktarıldı.  Mütalaada sanığın 'Tasarlaya-
rak, canavarca hisle veya eziyet çektire-
rek, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan
kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştır-

mak ya da yakalanmamak amacıyla kas-
ten öldürme' ve 'Nitelikli yağma' suçların-
dan ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıla
kadar hapisle cezalandırılması talep
edildi. 

Yapmadığım bir şeyle
yargılanıyorum

Sanık Gözde Aytar savunmasında, "Ben
mütalaayı kabul etmiyorum. Yapmadı-
ğım bir şeyden dolayı yargılanıyorum.
Her gelen tanık maktulün söylediği ifa-
deleri dile getiriyor. Maktul yaşamadığı
için tabii ki de ispatlayamıyorum. Ancak
ben bu suçu işlemedim. Maktulü öldü-
ren kişi ben değilim. Gerçek fail dışarda.
1 yıl 2 ay 8 gündür yatıyorum. Yapan her
kimse dışarda elini kolunu sallayarak ge-
ziyor. Gülcemal Coşar'ın evinde, torun-
larının arkadaşının da parmak izi çıktı.
Benim o eve çay kahve içmeye gittiğim
söyleniyor, peki niye parmak izim çıkmı-
yor. Hakkımda hiçbir delil olmadan yar-
gılanıyorum" dedi.

Benim annem mazlum

Maktulün kızı Dilek Kurt duruşma salo-
nundan çıkarken sanığa "Cezanı çeke-
ceksin. Benim annem mazlum" diye
bağırırken oğlu İbrahim Kerem Coşar ise
"Senin yatacak yerin yok. Gün ışığı gör-

meyeceksin" diye konuştu.  Mahkeme
heyeti sanığın tutukluluk halinin deva-
mına, avukatının da mütalaaya karşı sa-
vunma hazırlaması için süre vererek
duruşmayı erteledi.   DHA

Bağcılar'da geçtiğimiz yıl, komşusu Gülcemal Çoşar'ı (71) 8 bileziğini almak
için yakarak öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Gözde Aytar (34) hakkında,
ağırlaştırılmış müebbet ve 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Sanık Aytar,
suçsuz olduğunu ileri sürerek, "Öldüren ben değilim, gerçek fail dışarda" dedi 

Yaşlı kadını
kim öldürdü!

AkAryAkıt 
istasyonuna daldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzen-
lenen iddianamede Gözde Aytar'ın maktule
Gülcemal Çoşar'ın evine fatura götürmek ba-
hanesiyle ara ara girdiği kaydedildi. Olay
günü şüphelinin maktulün kolundaki bilezik-
leri almak için eve girdiği, önce tülbentle
boğmaya çalıştığı ve kolundaki bilezikleri
zorla aldığı belirtildi. Şüphelinin bilezikleri al-
dıktan sonra, yanıcı madde dökerek Gülce-

mal Çoşar'ı ateşe verdiği belirtildi. Yanar va-
ziyette bıraktığı kadının bilezikleriyle olay ye-
rinden ayrıldığı bildirildi. Yapılan aramalarda
bileziklerin boş bir arazide poşet içerisinde
bulunduğu da kaydedildi. Gözde Aytar hak-
kında 'Yanıcı madde kullanarak kişiyi kasten
öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet
hapis istendi. Ayrıca 'Yağma' suçundan da 10
yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.  

İddianamede ne var?

Trafik magandalarına 

ceza
BAyrAmpAşA O3 bağlantı
yolu hal istikametinde geçti-
ğimiz cuma günü düğün

konvoyundaki 4 otomobil sürücüsü
kural dışı hareketlerle trafiği tehlikeye
soktu. Sürücüler yüksek müzik eşli-
ğinde, araçların cam ve açılır tavanın-
dan çıkarak ve otoyolda zikzak çizerek
ilerledi. Konvoydaki otomobillerden biri
aniden durunca, bir başka otomobil ar-
kadan çarptı. Bu sırada açılır tavandan
sarkarak müzik eşliğinde dans eden kişi,
düşme tehlikesi atlattı. 

Kısa sürede yakalandılar

Trafik magandalığı bir başka trafik sürü-
cüsü tarafından cep telefonu kamera-
sıyla kaydedilerek, sosyal medyada
yayınlandı. İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri,
trafik magandalarının kimliklerini tespit
etmek için çalışma başlattı. Trafiği tehli-
keye sokan kişilerin 34 FFB 327 plakalı
araç sürücüsü Dilovan Ş., 34 AEP 088
plakalı araç sürücüsü Zafer Ö., 34 BGA
743 plakalı araç sürücüsü Ömer Ç. ve
34 DVY 751 plakalı araç sürücüsü

Ömer Ş. olduğunu tespit etti. Dilovan
Ş.'ye 'Trafiği yavaşlatmak' maddesinden
196 lira, 'Makas atmak' maddesinden
1823 lira, 'Saygısızca araç kullanmak'
maddesinden 196 lira ve 'Arka plaka
takmamak' maddesinden 750 lira
olmak üzere 2 bin 965 lira cezai işlem
uygulandı. Diğer sürücülerden Zafer Ö.
ve Ömer Ç.'ye 'Trafiği yavaşlatmak'
maddesinden 196 lira, 'Saygısızca araç
kullanmak' maddesinden 196 lira olmak
üzere toplam 392'şer lira, Ömer Ş.'ye
'Trafiği yavaşlatmak' maddesinden 196
lira, 'Yakın takip' maddesinden 196 lira,
'Makas atmak' maddesinde 1823 lira ,
'Saygısızca araç kullanmak' maddesin-
den 196 lira olmak üzere 2 bin 411 lira
para cezası verildi.  DHA

Bayrampaşa'da düğün 
konvoyundaki trafik
magandaları kazaya neden
oldu. Kaza trafikteki bir 
başka sürücü tarafından
kaydedilerek sosyal medyada
paylaşıldı. Kimlikleri tespit
edilen 4 sürücüye toplam 
6 bin 160 lira idari para 
ceza uygulandı

Ailesinin yanında
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Arnavutköy'de Mehmet Basatemur eşi ve
çocuğunun da içinde bulunduğu otomobille evinin
olduğu sokağa geldiği sırada silahlı saldırıya
uğradı. Saldırıda yaralanan Basatemur ve çocuğu
hastaneye kaldırıldı. Mehmet Basatemur yapılan
tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti

mustAfA Kemal Paşa Mahallesi'nde yaşa-
yan Mehmet Basatemur, eşi ve çocuğunun
da içinde bulunduğu otomobiliyle, evinin

olduğu sokağa geldiği sırada kimliği belirsiz kişi veya
kişiler tarafından pompalı silahla saldırıya uğradı. Sal-
dırıda, vücuduna çok sayıda
mermi isabet eden Mehmet Basa-
temur ve çocuğu yaralandı. Saldır-
ganlar olay yerinden kaçarken,
ihbar üzerine olay yerine çok sa-
yıda sağlık ve polis ekibi sevk
edildi. Ağır yaralanan Basatemur,
kaldırıldığı Arnavutköy Devlet
Hastanesi'nde yapılan tüm müda-
halelere rağmen hayatını kaybetti.
Saldırının gerçekleştiği sokakta
polis inceleme yaparken, saldırıyı
gerçekleştiren kişi ya da kişileri ya-
kalamak üzere çalışma başlatıldı.

KüçüKçeKmece'de direksiyon hakimiyetini
kaybeden sürücü akaryakıt istasyonuna gire-
rek pompaya çarptı. Kaza, 30 Haziran Per-

şembe günü Küçükçekmece Sefaköy'de bulunan bir
akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre
hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini
kaybetmesi sonucunda araç kavşakta bulunan refüje çı-
karak akaryakıt istasyonuna daldı. Araç pompaya vura-
rak durabildi. Kazada sadece maddi hasar oluşurken,
pompaların alev almaması olası bir faciayı önledi.  Ölen
ve yaralananın olmadığı kazanın görüntüleri, akaryakıt
istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.

Halı sahada kavga çıktı
AvcılAr'dA halı sahada oynanan
futbol maçı kavga ile bitti. Avcılar
Ambarlı Mahallesi'ndekİ halı sa-

hada dün akşam saatlerinde bir araya gelen
iki grup futbol maçına başladı. Giderek ger-
ginleşen maçın son dakikalarında futbolcular
birbirlerine sert müdahalelerde bulundu. Ka-
leci son 5 dakikada kendisine gelen topa sert

vurarak karşı kaleye gol attı. Saha içi güvenlik
kamerası ile görüntülenen maçta kaleci gol
sevincini abartırken, rakip takım arkadaşla-
rına kol hareketi yapınca futbolcular maçı bı-
rakarak birbirlerine saldırdı. Birbirlerine
saldıran sahadakilerden biri aldığı darbelerin
etkisi ile yere yığıldı. Kavga izleyicilerin ayır-
ması ile son buldu.  DHA

Asansör boşluğuna düştü
AvcılAr'dA inşaatın
asansör boşluğuna düşen
bekçi ağır yaralandı. Olay,

dün saat 22.00 sıralarında Merkez
Mahallesi Rıfat Sokak’ta kentsel dö-
nüşüm kapsamında yıktırılarak yeni-
den yapılan binada meydana geldi.
Yabancı uyruklu inşaat bekçisi Omar
Albab, binanın ikinci katında dolaşır-
ken karanlıkta asansör boşluğunu
fark etmeyerek düştü. Bağırma sesi-
nin duyulması üzerine yoldan geçen-
ler inşaata girince yaralı bekçiyi
gördü. İhbar üzerine sevk edilen it-

faiye ekibi, sedye ile yaralı Omar Al-
bab’ı kurtararak, sağlık ekiplerine tes-
lim etti. Sağlık ekipleri yaralıyı
ambulansla çevredeki hastaneye gö-
türdü. Polisin olayla ilgili çalışması
sürüyor.  DHA

Ailesinin yanında
ÖLDÜRÜLDÜ
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B eylikdüzü Belediyesi Tem-
muz ayı Meclis Toplantısı,
Belediye Meclis Salonu’nda

yapıldı. Sözlerine haziran ayında
şehit düşen askerleri anarak başla-
yan Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, önemli gün
ve haftalara da değindi. Konuşma-
sında giderek derinleşen ekonomik
yoksulluğun ağır sonuçlar doğurdu-
ğunu belirten Başkan Çalık, “Bu yıl
Kurban Bayramı’nı zor koşullarda
karşılıyoruz. Yardımlaşmanın, pay-
laşmanın ve cömertliğin ifadesi olan
Kurban Bayramı’nda da Beylikdüzü
Belediyesi olarak ihtiyaç sahibi
komşularımızın yanında olacağız.
Şimdiden tüm komşularımın Kur-
ban Bayramı’nı içten dileklerimle
kutluyorum” şeklinde konuştu.

Yerelde üretim elzemdir

Konuşmasının devamında Türki-
ye’nin farklı bölgelerindeki buğday
tarlalarında çıkan yangınlara ve
tarım politikalarına vurgu yapan
Çalık, “Ülkemizin yaklaşık 20 mil-
yon tonluk buğday hasadı bekle-
diği arazilerin peş peşe yanması
oldukça kaygı verici. Son bir ayda
ülkemizin dört bir yanındaki top-
lam 4 bin 120 dönüm ekili ve hasat
bekleyen buğday tarlası yanarak
kül oldu. Yangınların sebebi ne
olursa olsun yapmamız gereken
tarım politikalarını iyileştirmek ve
yangın gibi afetlere karşı tedbirleri
sıklaştırmak. Gıdanın ana kaynağı

olan buğday yanıyor. Yakın gele-
cekte insanlığın en büyük prob-
lemlerinden bir tanesi gıda
güvenliği olacak. Sürdürülebilir bir
gelecek için yerelde üretim elzem-
dir. Gerçek vatanseverlik; ülke-
mizde tarımı büyütmek ve iklim
dostu akıllı tarım yöntemleriyle
sürdürülebilir gıda üretimidir” şek-
linde konuştu. 

Meclis tatile girdi

Beylikdüzü’nde devam eden proje
ve çalışmalara da değinen Çalık,
“Özellikle kentlerde kuşaklar arası
etkileşimi artırmak gerekiyor. Bu

sebeple Beylikdüzü Belediyesi ola-
rak Beylikdüzü Smart çatısı al-
tında Marmara Mahallesi’nde
yapımı devam eden Nesiller Arası
Yaratıcılık ve Öğrenme Merkezi’ni
en kısa sürede komşularımızın hiz-
metine açacağız. Ayrıca Dereağzı
Mahallesi’nde çalışmalarını sür-
dürdüğümüz Etüt ve Kadın Akti-
vite Merkezi’ni de tamamlayarak
ilçemize kazandıracağız” şeklinde
konuştu. Beylikdüzü Belediyesi
Eylül ayı Meclis Toplantısı’nın ise
bir aylık meclis tatilinin ardından
05 Eylül Pazartesi günü saat
10.00’da yapılması kararlaştırıldı.

Gençlere 5 yıldızlı tatil

Bağcılar Belediyesi,
ilçede yaşayan gençlere
büyüleyici bir güzelliğe

sahip bir doğada tatil yapma im-
kanı sunuyor. Belediyenin, Gençlik
ve Spor Bakanlığı'yla yaptığı pro-
tokol çerçevesinde her yıl 4 ay sü-
reyle gençler, Kefken Gençlik
Kampı’na götürülüyor. Bu amaçla
Bağcılar Belediyesi Gençlik Merke-
zi'ne kayıt yaptıran 15-22 yaş ara-
sındaki gençler, gruplar halinde
kampta 6 gün boyunca ağırlanıyor.
Deniz kenarında maviyle yeşilin iç
içe girdiği noktada bulunan kampa
gelen misafirler, 5 yıldızlı lüks otel-

lerin konforunda tatil keyfi yaşıyor.
Ağaçların arasın serpiştirilmiş mo-
dern binalarda ısıtma, soğutma ve
aydınlatma sistemleri ise güneş
enerjisi ile sağlanıyor. Gençler, ye-
mekhane, yatakhane, çamaşır-
hane, mescit ve kafeterya gibi
sosyal tesislerde ihtiyaçlarını karşı-
lıyor.

İlgiye göre aktivite

Kuş cıvıltılarıyla uyanan gençler,
kahvaltıdan sonra doğa yürüyü-
şüyle güne başlıyor. Daha sonra
herkes kendi ilgi alanına göre akti-
vitelere katılıyor. Kimi okçuluk eği-

timi alırken kimi de ata sporu olan
matrak oynamayı tercih ediyor.
Bunun yanında kapalı alanlarda
ise masa tenisi ve langırt gibi eğ-
lenceli oyunlar da bulunuyor. Gü-
neşte sınırsız deniz ve kumun
tadını çıkaran gençler, öğlenden
sonra voleybol, futbol ve basketbol
turnuvalarına katılıyor. Tempolu ve
yorucu geçen gün içinde davetli-
lere sürpriz ikramlar da yapılıyor.
Tiyatro gösterilerinin sahnelendiği
müzik dinletilerinin yer aldığı
kampta öğrenciler, ağaç altında
kitap okuyarak zihnini dinlendiri-
yor.

BARIŞ KIŞ

Yolları satmak 
için yetki aldı!

4 BıN 120 DoNuM
TARLA KuL oLDu

Bakırköy Belediye
Meclis toplantısınzda
alınan kararla, 7 alanın

satışına yetki verildi. Açık teklif
usulü ile Encümen tarafından sa-
tışı planlanan alanlar, “Yenima-
halle 1082 Ada 85 Parsel 1958
metrekare. Osmaniye 267 Ada,
181 Parsel 1772.39 metrekare.
Şenlikköy 292 Ada, 231 Ada
2.755.40 metrekare. Şenlikköy 292
Ada 232 Parsel 925.71 metrekare.
Şenlikköy 202 Ada 2 Parsel 762.24
metrekare. Ümraniye 1030 Ada
122 Parsel 3.631.10 metrekare.
Şevketiye 1080 Ada, 42 Parsel
3.749.88 metrekare” oloarak 
belirlendi

Ret oyu veriyoruz

Başkanlık teklifi olarak Emlak ve
İstimlak Müdürlüğü üzerinden
gelen teklifle ilgili görüş bildiren Ak
Parti Grup Sözcüsü Halit Cebeci,

bütçe tutturma oranı yüzde 50
olan Bakırköy Belediyesi’nin başa-
rısız bir belediye olduğunu önce-
sinde de söylediklerini ifade
ederek, “AK Parti ve MHP olarak
alınan karara ret oyu veriyoruz.
Satışa çıkarılmak istenen yolların
kullanılır durumda olup olmaması
dışında, Osmaniye Mahallesi’nde
yapımına başlanan ‘Kapalı Pazar
alanı’ ile alakalı yapılan plan tadi-
latından dolayı oluşan arsa da sa-
tışa çıkarılıyor. Teknik bir konu
belki ama gelinen süreçte Bakırköy
Belediyesi’nin artık sürdürülebilir
bir belediye olmaktan çıkmış, yer
satmaya başlamış ve yokuş aşağısı
giden bir belediye olmuştur” dedi.
CHP Meclis Grup Başkanvekili
Mahir Çelik ise Başakşehir’de satı-
lan arsayı örnek vererek, “Gidin
parsel parsel sattıklarınıza bakın,
ondan sonra konuşun” dtepkisini
gösterdi. SELVİ SARITAÇ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1656121)

T.C.
İSTANBUL ANADOLU

5. İCRA DAİRESİ
2021/127 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Müfid Ekdal’a sahip çıkılmalı
Tarih araştırmacısı ve doktor Müfid
Ekdal, ölümünün 8. yıl dönümünde Kadı-
köy Belediyesi tarafından gerçekleştirilen

bir etkinlikle anıldı.  Anma programında konuşan
Beledidye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Bizim ona
sahip çıkmamız, Kadıköy’e bir borcumuzdur” dedi.
Haydarpaşa Numune Hastanesi’nin eski başhekim-
lerinden, hayatını hekimliğe ve Kadıköy tarihi üzerine
araştırmalara adamış, yazdığı kitaplarla “Kadıköy’ün
belleği” haline gelmiş Dr. Müfid Ekdal için aramız-
dan ayrılışının 8. yıl dönümünde anma töreni düzen-
lendi. Programda Ekdal Ailesi adına bir konuşma

yapan Dr. Müfid Ekdal’ın oğlu Oral Ekdal, Saklı Hi-
kâyeleriyle ve Resimleriyle Kadıköy Sokakları adlı ki-
tabın Kadıköy Belediyesi Yayınları tarafından
yeniden yayınlanmasından dolayı yaşadığı mutlu-
luğu paylaştı. Ekdal, “Belediyenin buna sahip çıkma-
sına biz ailesi olarak gerçekten çok sevindik. Kadıköy
Belediyesi söz verdiği üzere babamın tüm kitaplarını
dizgisini, yazısını, resimlerini yeniden hazırlayarak
teker teker basacak. Bugün ilk olarak basılan Kadı-
köy Sokakları takdim edildi. Tekrar belediye başkanı-
mız Sayın Şerdil Dara Odabaşı’na ve emeği geçen
herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. 

1 Adet TABLO BASKI GEMİ FOTOĞRAFI; '' İTALYAN KRALLIĞI FİLOSU '',
38X50 CM, CAMLI VE ÇERÇEVELİ

1 Adet TABLO RESİM, İMZASIZ, '' GENÇ KIZ PORTRESİ '', TUVAL 
ÜZERİNE YAĞLIBOYA, 1890'LI YILLAR, 57X45 CM. ÇERÇEVELİ.

1 Adet TABLO RESİM, İMZASIZ, REPRODAKSİYON, '' MASA BAŞINDA
KIZ '', TUVAL ÜZERİ YAĞLIBOYA, 70X50 CM, ÇERÇEVELİ, RESİM 
ORJİNALİ RUSYA'DA TRETYKOV GALLERY'DEDİR. ESERİ YAPAN 
SANATÇI VALENTİN SEROV'DUR (1865-1911)

1 Adet TABLO GRAVÜR, INAGURATİON DE LİSTME DE SUEZ, '' GEMİ
GÜVERTESİNDE RESSAM VE YAZARLAR '', 19.YY FRANSIZ BİR 
DERGİDEN ÇIKARTILMIŞ GRAVÜR, 24X33 CM, CAMLI VE ÇERÇEVELİ

1 Adet TABLO RESİM, İMZA OKUNAMADI, '' İKİ ZÜRAFA '', TUVAL ÜZERİ
AKRİLİK, 120X180 CM, ÇERÇEVELİ.

1 Adet TABLO FOTOĞRAF; SANATÇI İMZALI, İMZA TESPİT 
EDİLEMEDİ, '' SİGARA İÇEN ADAM '' KONULU ORJİNAL FOTOĞRAF,
40X60 CM, CAMLI VE ÇERÇEVELİ

1 Adet TABLO RESİM; İMZASIZ, REPRODÜKSİYON, '' ŞEMSİYE TUTAN KIZ '',
TUVAL ÜZERİ YAĞLIBOYA , 70X50 CM, ÇERÇEVELİ. RESİM ORJİNALİ RUSYA
ST. PETERSBUG STATE RUSSİAN MUSEUMDADIR. 1883'DE YAPILAN VE ADI ''
THE UMBRELLA '' OLAN RESMİ, M,K,BASHKİRTSEVA ( 1860-1884) YAPMIŞTIR.

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunma-
dığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma
bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların
toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart
olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı tak-
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden ön-
ceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen
oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numara-
sıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/06/2022

1.İhale Tarihi : 20/07/2022 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 05/08/2022 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : ŞAHİN TÜRKMEN YEDİEMİN: ATALAR MAH. EMRAH SOK. NO:1 

KARTAL/İSTANBUL - null null / null

No    Takdir Edilen  Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
Değeri TL. 

1         7.500,00 1   %18 

2          1.000,00 1       %18 

3           4.000,00   1        %18 

4           7.500,00           1        %18 

5           2.500,00 1       %18 

6         10.000,00 1      %18 

7           10.000,00         1        %18 

8           8.000,00            1       %18 

9            4.000,00           1       %18 

10          2.000,00             1     %18 

11         3.000,00             1      %18 

12         8.000,00             1      %18 

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
(İİK m.114/1, 114/3)

1 Adet TABLO RESİM, İMZASIZ, OSB ( SUNTA ), ÜZERİNE KARIŞIK
TEKNİK, 115X145 CM, J.A.D. INGRES'İN ( 1780-1867) YAPMIŞ OL-
DUĞU '' ODALIK '' İSİMLİ RESMİNİN BASKISININ ÜZERİNE ÇEŞİTLİ 
TEKNİKLER UYGULANARAK YAPILMIŞ ESER.

1 Adet TABLO FOTOĞRAF; SANATÇI İMZALI, İMZA TESPİT EDİLE-
MEDİ, '' IŞIK VE YAŞLI ADAM '' KONULU ORJİNAL FOTOĞRAF, 40X60
CM, CAMLI VE ÇERÇEVELİ.

1 Adet TABLO RESİM; İMZASIZ KADIN PORTRESİ, MUKAVVA 
ÜZERİNE YAĞLIBOYA, 48X38 CM, ÇERÇEVELİ

1 Adet TABLO GRAVÜR; COUPOLE DU SAİNT SEPULCE ( KUDÜS ),
19.YY FRANSIZ BİR DERGİDEN ÇIKARTILMIŞ GRAVÜR, 23X32 CM,
CAMLI VE ÇERÇEVELİ

1 Adet TABLO GRAVÜR: BOSPHORE KANDİLLY 30X44 CM, CAMLI
VE ÇERÇEVELİ, '' KANDİLLİ SIRTLARINDAN BOĞAZİÇİ '', 19.YY. 
FRANSA'DABİR DERGİDEN ÇIKARTILMIŞ GRAVÜR.

Bülent 
Kerimoğlu



K âğıthane'de inşaat alanındaki su
birikintisine giren 10 yaşındaki
Mithat Evlice'nin boğulmasına

ilişkin inşaat yetkilisinin arasında bulun-
duğu 3 kişiye "Taksirle ölüme neden
olma" suçundan 6'şar yıla kadar hapis ce-
zası istemiyle dava açıldı. Olay, 5 Haziran
2021'de Seyrantepe Mahallesi Cevher
Sokak'ta bulunan inşaat alanındaki su bi-
rikintisinde meydana geldi. Suya giren 10
yaşındaki Mithat Evlice balçığa saplana-
rak bir anda kayboldu. İtfaiye ekipleriyle
birlikte dalgıçların aradığı çocuk yaklaşık
bir saat süren aramalarının ardından bu-
lunarak sudan çıkarıldı. Hastaneye kaldı-
rılan Evlice, müdahalelere rağmen
hayatını kaybetti.

Soruşturma bitti

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca ta-
mamlanan soruşturma sonucu dava
açıldı. İddianamede, 10 yaşındaki Mithat
Evlice'nin olay günü saat 19.00 sırala-
rında arkadaşı Bilal Edebali ile inşaatın
temel kazı sonrası alanda oluşan su biri-
kintisine serinlemek amacıyla girdiği be-
lirtildi. Mithat'ın su içerisinde boğulmaya
başlaması üzerine Bilal'in seslenerek çev-
redekilerden yardım istediği, olay yerine
ilk gelen Selçuk Tabaklar'ın suya girdiği
ancak Mithat'a ulaşamadığı, çevredekile-
rin durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine
bildirdiği kaydedildi. Polis ve itfaiye ekip-
lerince yapılan çalışmalar sonucu Mithat
Evlice'nin sudan çıkarılarak Kağıthane
Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ancak
burada hayatını kaybettiği anlatıldı. Mit-
hat Evlice'nin Adli Tıp Kurumu'nca suda
boğulma sonucu öldüğü tespit edildiği
ifade edildi. İddianamede, İş Güvenliği
Uzmanı tarafından düzenlenen rapora
göre Akbulutlar İnşaat Sanayi ve Tic.
Ltd. Şirketi yetkilisi Yaşar Akbu-
lut'un asli kusurlu, şantiye şefi
İnşaat Mühendisi Muham-
med Bayındır'ın tali ku-
surlu, Kağıthane
Belediye Başkanlığı
Fen İşleri Müdür-
lüğü'nün tali ku-
surlu, maktül
Mithat Evli-
ce'nin ise
kusursuz
olduğu
kayde-
dildi.

Rapora itiraz

Kağıthane Belediye Başkanlığı'nca bu ra-
pora itiraz edildiği, bunun üzerine İTÜ
İnşaat Fakültesi'nden üç kişilik bilirkişi
heyetince hazırlanan raporda ise yapı
müteahhiti olan Yaşar Akbulut'un asli
kusurlu, şantiye şefi Muhammed Bayın-
dır'ın asli kusurlu, MSF Yapı Denetim
unvanlı şirketin sorumlusu Fırat Tul-
par'ın tali kusurlu olduklarının belirtildiği
anlatıldı. Raporda TCK 22/6. maddesi
uyarınca bir cezanın hükmedilmesini ge-
reksiz kılacak derecede mağdur olması
nedeniyle hakkında takipsizlik kararı ve-
rilen maktülün annesi Nida Evlice'nin de
Medeni Kanun'un 185. maddesi uya-
rınca bakım yükümlülüğünü yerine getir-
mediğinden tali kusurlu olduğunun
tespit edildiği vurgulandı. İddianamede,
şüpheliler Yaşar Akbulut, Muhammed
Bayındır ve Fırat Tulpar'ın "Taksirle
ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıl-
dan 6'şar yıla kadar hapisle cezalandırıl-
maları talep edildi.

İlk duruşma görüldü

Davanın ilk duruşması, İstanbul Asliye
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruş-
maya, tutuksuz sanıklardan Yasin Akbu-
lut ve Muhammed Bayındır ile şikayetçi
anne Nida Evlice katıldı. Sanık Yaşar Ak-
bulut savunmasında, alanı bireysel ola-
rak inşaat yapmak için aldıklarını
belirterek "Gerekli tüm tedbirleri ve şart-
ları yerine getirip yapı denetim firmasıyla
anlaştık. İnşaat mühendisi aldık. Bütün
şartlarını yerine getirdik. Etrafını sürekli
kapatıyorduk. Zaman zaman tinerciler
kırıp içerisinden malzeme çalıyorlardı.
Tekrar kapatıp önlemleri alıyorduk. 2020

yılında pandemiden dolayı inşaat durma
noktasına geldi. Belediye de mühürle-
yince tamamen durdu. Zaman zaman
kontrollerimiz oluyordu. İçeride bir şey
yoktu, o yüzden güvenlik elemanımız da
bulunmuyordu. Meydana gelen olaydan
dolayı üzgünüm" dedi. Mühürleme işle-
minden dolayı yasal olarak sanığın inşa-
atta bir şey yapmasının mümkün
olmadığını belirten sanığın avukatı ise
maktülün düşmediğini, bilerek isteyerek
yüzmek için girdiğini ifade ederek mü-
vekkilinin beraatini talep etti.

Sorumluluğum yoktur

İnşaat mühendisi sanık Muhammed Ba-
yındır savunmasında, 2019 yılında ruh-
satı çıkan inşaatın ekonomik
nedenlerden dolayı durduğunu, 21 Ekim
2020'de inşaatın faal olmadığı için mü-
hürlendiğini belirtti. Pandemi döne-
minde izin aldığını ve olayın olduğu gün
de izinli olduğunu belirten Bayındır, pan-
demiden sonra işten ayrıldığını ifade etti.
Bayındır, "Benim herhangi bir sorumlu-
luğum yoktur. İş güvenliği uzmanı ve
bekçi olması gereken bir durumdu. Gör-
evim sadece proje aktifken projenin uy-
gulanmasını sağlamaktı" dedi. Ölen
Mithat Evlice'nin annesi Nida Evlice ise
"O gün oğlumu gezmeye götürüp eve
geldik. Oğlum arkadaşlarıyla beraber dı-
şarı çıkmak istedi. Söz konusu yerde gü-
venlik olmadığı için çocukların sürekli
girip çıktığı bir yerdi. Bu olaydan iki ay
önce de orada bir boğulma tehlikesi ya-
şanmış. Etraftaki komşular müdahale
edip kurtarmıştır. Şikayetçiyim" dedi.
Duruşma, tanıkların dinlenmesi için 
ertelendi. DHA
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VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

Y azacak o kadar çok şey var ki. 
Gündem, dalgaların gel gitlerinden hızlı 
değişiyor. 

Malum ülkeler için Nato’ya giremez denildi. 
Madrid’de evetti alınca, “Bizde terörist yok” dediler.  
İsveç Dışişleri Bakanı yurttaşlarından aldığı olumsuz

tepki üzerine  ise “ boyun eğmedik" lerini söyledi. .  
Bir tarafta Suriye'de PKK'yı destekleyerek BOB pro-

jesini gerçekleştiren ABD-İngiltere, diğer tarafta Suri-
ye'de askerlerini kaybeden Türkiye.

Ve CHP’li vekilin iktidara seslenişi: “Siz Suriyelinin,
Afganlının mı vekilisiniz?”

Diğer tarafta, Trabzon’da Cami duvarına asılan Ata-
türk fotoğrafı için Müftülüğün  “indirin” talimatı… 

Anında cevap geldi.  ‘29 Ekim Cumhuriyet Bayra-
mına kadar oradan inmez. Yüreği olan gelip indirsin” 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü, “askılı, çok açık
yakalı olan bluz, elbise, gömlek, çok kısa, yırtmaçlı etek
veya elbise, kot, kısa pantolon veya tayt giyilmemesi” ni
isteyip men cezası ile tehdit ediyor. 

Açığı olanlar nedense hep tehdit eder. Sebep tehdit
edilmekten korkmalarındandır.

Eski eşinin yayınladığı ses kaydı nedeniyle gündeme
gelen Milletvekili ve yeni eşi Yüksek Disiplin Kurulu
Üyesi, partilerinden istifa ettiler.  

Nedeni örgüte zarar vermemekmiş. 
Bu kez olacak, hazır petrol fiyatları, dolar, altın

düştü. E seçimde yaklaştı. Asgari ücrete, emekliye hak
edecekleri artışı yaparlar diye düşünürken, duvar değil
bildiğin kayaya çarptık. 

Benzine, mazota yapılan cüzi indirimlere sevinecek
hale getirildik. Açlık sınırını takan olmayınca onunda
başında kavak yelleri esmeye başladı.   

Aylık geliri, 15 yıl öncenin 40 bin lira olan şimdinin
milletvekili “Et de yemesek olur” dedi.

Amma iktidar 3600 ek gösterge düzenlemesini Mec-
lis’e sunarken, bakanlar ile milletvekillerinin ek göster-
gesini 9 bine çıkarmasına da “eveeet” derken hiç yüzü
kızarmadı.   

Yurttaşa ayda yarım kilo eti çok görenler, vekil
emekli maaşlarında artış formülünü bulunca, adeta
yurttaşa nanik yapmış oldular. 

Ne güzel dünya beş yıl vekillik yap. Yüksek derece-
den ömür boyu emekli maaşı al. Sizce bu ülke böyle mi
kalkınacak.    

Peki, bir yıl geçmeden aynı hatadan ders çıkartma-
yan rant düşkünleri, dere yatağına bina yapmalarına ne
demeli…    

Tüm bunlar olurken, kimse gelecek olan büyük dep-
remden hiç bahsetmiyor. 

Aklımızı, suni gündemlerle oyalayıp diğer taraftan
Deprem için belirlenen  “Toplanma yerleri “ni dahi in-
şaat haline getirdiler.  

Ya AVM, ya da konut yaptılar! 
Fay hattına nükleer santral yapıtılar! 
Dere yatağına kereste deposu yaptılar! 
Selde yıkılan köprünün yerine yaptıkları köprü, ca-

minin yerine yaptıkları cami, bir sonraki selde yeniden
yıkıldı. 

Heyhat! 
Sesimi duyan yok mu?
Geliyor gelmekte olan, uyumayın!
Para, rant, hak yemek insan canından bu kadar mı

önemli oldu?
Sonra, “yaralarınızı saracağız” dememek için, “Eyy

meclistekiler “ gaflet uykusundan uyanın! 
Çünkü sarılmadığını, halen yaralardan kan aktığını

Van’da, İzmir’de görüyoruz. 
Biliyor musun? 
Tekirdağ'da büyük bir buğdaylık alan yandı. 
Batman'da, Balıkesir Bandırma'da, 
yedi gün önce Bursa, Mardin, Edirne, Diyarbakır'da

ekmeklik buğday alanları kül oldu. 
Bir yandan Marmaris ormanlar, bir taraftan hayvan-

lar yanıyor.
Can kaybımız yok demek gafletinde bulunuyorlar. 
Meclis uyuyor!
Bütün bunların depreme  “gel” denildiğinin farkında

değil misiniz?
Deprem olduğunda, “Biz iktidar değiliz” diyerek sa-

vuşturacaklarını sananlar inanın ki çok yanılıyorlar. 
Her gün bir yerlerde deprem oluyor. 
O asla uyumuyor… 
Artçılarla sürekli uyarıyor. Geliyorum! 
Sesimi duyan yok mu?  

Kağıthane'de inşaat alanındaki su birikintisine giren 10 yaşındaki Mithat Evlice'nin boğulmasına
ilişkin inşaat yetkilisinin arasında bulunduğu 3 kişiye "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer
yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ölen Mithat Evlice'nin annesi Nida Evlice ise
"Söz konusu yerde güvenlik olmadığı için çocukların sürekli girip çıktığı bir yerdi. Şikayetçiyim" dedi.

OLDUREN
IHMAL!

Sesimi duyan 
yok mu? 

5 Haziran 2021'de Seyrantepe Mahallesi Cevher Sokak'ta bulunan inşaat alanındaki suya giren 10 yaşındaki Mithat
Evlice balçığa saplanarak bir anda kayboldu. İtfaiye ekipleriyle birlikte dalgıçların aradığı çocuk yaklaşık bir saat
süren aramalarının ardından bulunarak sudan çıkarıldı. Evlice, hayatını kaybetti. 

HAYATINI KAYBETTİ

TaBela davası
İsTan-
bul 27.
Asliye

Ceza Mahkemesi'ndeki ilk
duruşmaya, tutuksuz sanık

Deniz Özula ve şikayetçi Alp
Erkin avukatlarıyla katıldı. Du-

ruşmada, diğer sanık Zafer
Önal'ın ise hayatını kaybettiği kay-

dedildi. Sanık Deniz Özula savun-
masında, şikayetçi Alp Erkin'in

Yeniköy Mahallesi'nden komşusu oldu-
ğunu belirtti. Erkin hakkında iki şikayeti

olduğunu belirten Özula, "Köpeğim Ne-
ro'yu, arkadaşıma emanet bırakmıştım.

Evime Alp Erkin ve Sadiye Erkin ve ismini
bilmediğim şoförleri girerek zorla köpeğimi
öldürmüşler. Olayı kameradan izledim. Bu
olay nedeniyle şikayetçi oldum. Takipsizlik
kararı verildi. Karar henüz kesinleşmedi.
Diğer şikayetim ise şikayetçi yaklaşık 9-10 yıl-
dır yeşil CC plakalı araçla gezmektedir. Ayrıca
evinin duvarında 'konsolosluk girilmez', diğer
tarafında 'fahri konsolosluk' yazıları bulun-
maktadır. Bunun için de savcılığa şikayette bu-
lundum. Şikayetimden sonra bu tabelalar

söküldü. Adalet Bakanlığı'nın talebi ile bu tabe-
lalar kaldırıldı. Bu şikayet hakkında da takip-
sizlik kararı verildi. Ben sadece vatandaşlık
görevimi yaptım. İftira attığım hususunu kabul
etmiyorum. Sadece şikayet hakkımı kullandım"
dedi.

Beraatini istedi

Şikayetçi Alp Erkin ise "Benim ve ailem hak-
kında sürekli asılsız şikayetlerde bulunmakta-
dır. Bu asılsız şikayetlere son vermek için
şikayette bulundum. Şikayetçiyim" dedi. Er-
kin'in avukatı Hasan Göktuğ Cevher ise "Mü-
vekkilin babası sağlığında iken Gabon Fahri
Konsolosu olarak görev yapmaktaydı. Halen
kayıtlarda konsolosluk evi olarak görünmekte-
dir. Babasının vefatından sonra babasına ait
araç hatıra amacıyla üzerindeki yeşil plaka ile
muhafaza edilmektedir. Bu araç hiçbir şekilde
kullanılmamaktadır. Müvekkil iş insanıdır, sü-
reki bu tür ihbarlarla meşgul edilmektedir" diye
konuştu. Bunun üzerine söz alan Deniz Özula,
"Tabelaları usulsüz kullandığını öğrenmemle
şikayetçi oldum. Zira çok rahat kullanılmak-
taydı. CC plakalı aracı kullandığını bizzat gör-
düm. Kaldı ki şikayetçi de eşim hakkında

birçok suç duyurusunda bulunmuştur. Beraa-
timi talep ederim" şeklinde konuştu. Mahkeme,
tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

Adalet yerini bulacak

Duruşma sonrasında açıklama yapan Deniz
Özula, "Bugün ben burada iftira olmayan hu-
suslarda kendimi savunmak için bulundum.
Kendi özel mülkümün bahçesindeki, kendi sı-
nırlarım içindeki köpeğim Nero'yu dışarıdan
haneme saldırarak ve zorla bahçe kapımı aça-
rak silahla katleden aile, benimle ilgili iftira da-
vası açtı. Neromu öldürürlerken bunu kamera
önünde yapmaktan asla çekinmediler. Yine
aynı aile, 9 yıldır ikamet ettiğim evimin karşı
evinde, bir konsolosluk bir
fahri konsolosluk tabelasıyla
yaşıyorlardı. Araçlarının bir
tanesinde CC plaka mevcuttu.
Ve hayatlarını böyle sürdürü-
yorlardı. Bu tabelaların ve pla-
kanın yasal olmadığını
öğrenmemle birlikte Nero ko-
nusunda olduğu gibi, bu ko-
nuda da suç duyurusunda
bulundum. Ancak adaleti ve

hakkı aradığım her iki konuda da karşı taraf
yerine, sanık sandalyesine ben oturdum. Ada-
letin tecelli edeceğine inanıyorum" dedi. "Nero
nun öldürülmesi soruşturmasında bir gelişme
var mı?" sorusuna ise Özula, "Takipsizlikler ve
takipsizliklerimin redleriyle maalesef mücadele
ettim. Şu an bireysel başvuru aşamasındayım,
Anayasa Mahkemesi'ndeyiz ve sonuç bekliyo-
ruz" dedi. Avukatı Didem Denker ise iftira su-

çunun maddi ve manevi
unsurlarının oluşmadığını ifade
ederek "Ne Nero'nun ölümü dava-
sında, ne Gabon konusunda yapı-
lan suç duyurularında mesnetsiz
veya asılsız herhangi bir iddia karşı
tarafa yüklenmiş değildir. Biz sanık
Deniz Özula'nın dosyadan beraat
edeceğine dair inanç taşıyoruz.
Umarım adalet yerini bulacaktır"
diye konuştu.  DHA

Sarıyer'de köpeği Nero'yu silahla vurarak
öldürdüğü gerekçesiyle husumet yaşadığı
komşusu Alp Erkin'in sahte konsolosluk
tabelası astığı ve konsolosluk plakası
kullandığını iddia eden Deniz Özula, "İftira"
suçundan hakim karşısına çıktı. Özula, “Ben
sadece vatandaşlık görevimi yaptım. İftira
attığım hususunu kabul etmiyorum” dedi

Moğultay 
unutulmadı
Eski Adalet Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Mehmet Moğultay, vefatının 5'inci
yıldönümünde Kartal Belediyesi’nin düzenlediği
törenle Zincirlikuyu'daki mezarı başında anıldı

5 Temmuz 2017 tarihinde ha-
yata gözlerini yuman ve bakan-
lıkları haricinde Türkiye Büyük

Millet Meclisi’nde (TBMM) 18-19 ve
20’inci dönem İstanbul milletvekilliği yap-
mış olan Mehmet Moğultay'un anma tö-
renine Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, merhum Mehmet Moğoltay’ın
eşi Ayşe Moğultay, oğlu Ulaş Moğultay
ve ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah,
CHP Maltepe İlçe Başkanı Ali Cengiz
Erol, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcı-
ları, meclis üyeleri, CHP Kartal İlçe
Kadın Kolları Başkanı Birgül Karababa,
birim müdürleri, sivil toplum kuruluşları-
nın temsilcileri dostları ve sevenleri katıldı.

Hep birlikte izlemiştik

Tören Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel’in konuşmasıyla başladı. Başkan
Yüksel, Mehmet Moğultay ile ilgili dü-
şüncelerini şu sözlerle paylaştı: “Geçtiği-
miz günlerde hep birlikte sayın
bakanımızın bir belgesel çalışmasında
onun yaşamını, ülkeye kattığı değerleri ve
Kartallı oluşundan dolayı Kartal sevgi-
sini, Kartallı dostlarıyla olan sohbetini,
muhabbetini ve aynı zamanda bütün ül-
keye yayılan devlet adamlığı kimliğini
hep birlikte izlemiştik. Bugün ölüm yıl
dönümünde yine kabri başındayız. Başta
bir Kartal sevdalısı, onun dışında bir dev-
let adamı olması nedeniyle Kartallıların
ve sevenlerinin gönlünde her zaman ya-
şayacaktır. Kimin sorunu olsa koşan,
derdiyle dertlenen, taraflı tarafsız Kar-
tal’da birçok kişinin derdine koşan, aynı
zamanda İstanbul’da ve Türkiye’de de
birçok sorunla büyük mücadeleler göste-
rerek çözümler üreten büyük devlet ada-
mını, saygı ve minnetle anıyorum.
Buraya gelen değerli ailesine ve kıymetli
dostlarına teşekkür ediyorum. Böyle dev-
let adamlarının ülkemize hizmet etmesini
temenni ediyorum.” DHA

Bayramlıklar
Kızılay’dan

Kurban kampanyasını
devam ettiren Kızılay, yurt içi
ve yurt dışında toplam 4 Mil-

yon kişiye ulaşmak için kurban hazırlıkla-
rını tamamladı. Kurban Modeli sayesinde
hayırseverlerin kurban ibadetlerini ama-
cına ve kuralına uygun bir şekilde yerine
getirebilmesi için faaliyetlerini titizlikle yü-
rüten Kızılay, bu bayramda da kıyafet
yardımları ile ihtiyaç sahiplerini sevindiri-
yor. Kızılay, bayram öncesinde Türkiye
genelindeki 85 Şube ve Temsilciliği aracılı-
ğıyla belirlenen ihtiyaç sahibi ve dezavan-
tajlı vatandaşların kapısını çalarak
bayramlık kıyafet hediye ediyor. Genç ve
kadın gönüllülerinin katılımıyla bayram
boyunca da dağıtmaya devam edeceği
bayramlık kıyafetlerle başta çocuklar
olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin yüzlerini
güldürecek. Toplamda 375 bin 570 adet
giyim malzemesini yaklaşık 95 bin kişiye
teslim edecek olan Kızılay, kurban etlerin-
den oluşan konservelerle de ailelerin bay-
ram sevincine ortak olacak. 
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yüksek Hızlı Tren (YHT) tarifelerine ya-
pılan zamlar yolcuyu kaçırdı. 2019'da 8
milyon 274 bin olan yolcu sayısı 2021 yı-

lında 4 milyon 376 bine düştü. 2020 yılında virüs sal-
gını nedeniyle 2 milyon 833 bin yolcuya kadar düşen
YHT, önlemlerin kaldırıldığı 2021'de de beklenen ar-
tışı gerçekleştiremedi. Yolcu sayısı, pandemi dönemi
hariç son altı yılın en düşük seviyesini gördü.  2019
yılında 1 milyon 509 bin yolcu taşınan Ankara-Eski-
şehir hattında 2021 yılında 453 bin yolcu taşındı. An-
kara ve Konya arasındaki YHT'lere 2019'da 2 milyon
99 bin vatandaş binerken bu sayı 2021'de 780 bine
geriledi. Ankara-İstanbul hattını ise 2019'da 3 milyon
418 bin kişi, 2021 yılında da yine önemli bir düşüşle
2 milyon 254 bin kişi kullandı.

Yola çıkacaklar düşünüyor

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Alım gücü
düştü. Tren biletlerine yapılan zamlar, vatandaşımı-
zın ulaşım hakkını da elinden alıyor” dedi. Emir,
“İnsanlar ekonomik kriz nedeniyle başka kentlerdeki
sevdiklerine kavuşabilmek için kara kara düşünü-
yor” diye konuştu.

yüzDe 50’nin üzerinde engeli bulunan
ve tek başına yaşamayıp bakıma muhtaç
olan yaşlısına bakan kişilere verilen evde

bakım maaşı zamlı olarak yatırılacak. Temmuz ayı
itibarı ile evde bakım maaşı 2706'dan 3340'a yük-
seldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından
ödenen ‘evde bakım maaşı’ Temmuz ayı itibariyle
zamlı olarak yatırılacak. Muhtaç yaşlı ve engellilere,
bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardım olan
evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor.
Ödeme sorgulamaları ise e-Devlet üzerinden yapılı-
yor. Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapı-
lacak zam oranı, asgari ücret zammıyla birlikte belli
oldu. Evde bakım maaşı 2706’dan 3340’a yükseldi.

Döviz kurları ve uluslararası fiyatlara
göre akaryakıtta sert fiyat hareketleri
yaşanmaya devam ediyor. Sektör

kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısın-
dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre
fiyatı 96 kuruş zamlanacak. Motorinde bu gece
fiyat değişimi olmayacak. Bu geceki zamla bir-
likte benzin litre fiyatı yaklaşık olarak İstan-
bul’da 26,16 TL’ye, Ankara’da ve İzmir’de 26,28
TL’ye yükselecek. Motorin litre fiyatı ise İstan-
bul’da 26,64 TL, Ankara’da 26,75 TL ve
İzmir’de 26,77 TL seviyesinde bulunuyor. Ben-
zinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene önce 7,74
TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Bu geceki zamla
birlikte benzinde zam oranı son bir yıl için
yüzde 238, yılbaşından bu yana yüzde 113 ola-
cak. Motorinin litre fiyatı İstanbul’da bir sene
önce 7,22 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Moto-
rinde zam oranı son bir yıl için yüzde 269, yıl-
başından bu yana yüzde 133 oldu.

Türkiye Tekel Bayiler
Platformu Başkanı Özgür
Aybaş, bazı alkollü içecek-

lere zam geldiğini açıkladı. Buna
göre bazı şarap bazlı içecekler ve
kokteyller yüzde 40 oranında zam-
landı. Aybaş, Twitter üzerinden yap-
tığı duyuruda şarap bazlı içeceklerin
ve bazı kokteyllerin zamlandığını
belirtti. Aybaş paylaşımında “Şarap
bazlı içecekler 50 TL oldu” dedi.
Aybaş’ın paylaştığı fiyat listesine
göre şarap bazlı içecekler 35 TL’den

50 TL’ye çıkarken, başka bir kokteyl
markasına ait alkollü içeceklerin fi-
yatı ise 127,5 TL’den 180 TL’ye yük-
seldi. Mayıs ayının sonunda çıkan
Cumhurbaşkanı kararına göre ara-
lık ayı sonuna kadar sigara, alkollü
içkiler ve içeceklerden alınan özel
tüketim vergisi (ÖTV) asgari maktu
tutarları değiştirilmiş, bu da alkole
büyük zam olarak yansımıştı.

Sigara da zamlanmıştı

Ayrıca geçtiğimiz hafta da siga-

raya zam gelmiş ve mayısta 
yapılan zamla birlikte, en ucuz 
sigara 25,50 TL'ye çıkmıştı. 
Son zamla birlikte, en ucuz 
sigara 27,5 TL'ye, en pahalı 
sigara ise 48 TL'ye çıkmış oldu.
Alkolün ve sigaranın enflasyon se-
petinde yüzde 5 civarında bir ağır-
lığı bulunuyor. Ayrıca bu ürünlerin
vergi yükü de oldukça fazla. Dola-
yısıyla alkol ve sigara fiyatların-
daki artış enflasyon oranına
doğrudan yansıyor.

2022’nin ikinci yarısı için asgari ücrette
yüzde 30'luk bir artışa gidilmiş, asgari
ücret 5 bin 500 lira olarak belirlenmişti.
Ancak bir asgari ücretli için, enflasyon
artışlarıyla birlikte tatil yapmak nere-
deyse hayal oldu. Yüzbinlerce asgari üc-
retli, fiyatlar nedeniyle ne tatil
yapabilecek ne de Kurban Bayramı'nda
memleketine gidebilecek. Kurban Bay-
ramı tatili bu sene için 9 güne çıkarıl-
mıştı. 9 Temmuz bayramın ilk günü
olurken; tatil 18 Temmuz'a kadarsürecek.
Tatilini Bodrum'da geçirmek isteyen bir
asgari ücretli için hem seyahat hem de
konaklamada ortalama ücretleri esas
alarak internet sitelerinden aldığımız ve-
rilerle bir hesap yaptık.

En ucuz bilet bin lira

8 Temmuz'dan 15 Temmuz'a kadar tati-
lini Bodrum'da geçirmek isteyen biri,
uçakla gitmek isterse gidiş için en az
1013 lirayı, geliş için de 856 lirayı gözden
çıkarmak zorunda. Üstelik bu dönüş fi-
yatı, gece 03.55'teki uçuş için geçerli.
Gün içinde olan uçuşların en düşük fi-
yatı ise 1015 lira. Türk Hava Yolları'nın
uçuşları ise 2 bin 500 liradan başlıyor.
Uçakla değil otobüsle seyahat etmek is-
teyen biri de gidiş-dönüş için en az 1200
lirayı gözden çıkarmak zorunda. Otel ve
pansiyonlara baktığımızda ise tek odanın

ve kahvaltının verildiği pansiyonların
günlük en düşük ücreti 699 lira. Bu pan-
siyonda 7 günlük konaklama 4 bin 890
lirayı buluyor.

Oteller ateş pahası

Bir kişi için en düşük otel odası fiyatı 1100
lira civarında. Bir haftalık ücret ise 7 bin
700 lira oluyor. Her şey dahil ortalama bir
otelde kalmak isterseniz de günlük en

düşük oda fiyatı 2 bin 500 lirayı buluyor.
Her şey dahil bir otelde tatil yapmak iste-
yen bir kişinin sadece otele ödeyeceği haf-
talık ücret 17 bin 500 lira. Kurban
Bayramı tatilini Bodrum'da geçirmek iste-
yen biri uçakla seyahat edip her şey dahil
ortalama bir otelde kalmak isterse 19 bin
500 lirayı gözden çıkarmak zorunda. Bu
da aylık aldığı ücretin 3,5 katından fazla.
Ucuza getirmek için otobüsle seyahat edip

pansiyonda kalacak bir asgari ücretli ise
bir haftalık tatil için en az 6 bin 140 lira
ödeyecek. Bu miktar bile aylık kazandığı
maaşın üzerinde. Tatilde Bodrum'a değil
de memleketine gitmek isteyen biri aynı ta-
rihlerde örneğin Şanlıurfa'ya gitmek isterse
1780 liralık uçak bilet fiyatıyla karşılaşa-
cak. Türk Hava Yolları'nı tercih etmesi ha-
linde bu rakam 4 bin liraya kadar çıkıyor.
Dönüş fiyatları ise 1000 lira civarında.

FATİH POLAT

Hızlı trene 
binmek lüks oldu

Evde bakım
maaşı arttı

Alkole bir zam daha

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1655839)

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bu-
lunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar
ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma gider-
lerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan  sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci ar-
tırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üze-
rinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 01/07/2022
1.İhale Tarihi : 04/08/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 22/08/2022 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat 

KARTAL / İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 
1 410.000,00 1   %18 34ZT2653 Plakalı , 2015 Model , JEEP Marka , 

RENEGADE 1.6 M.JET 120 HP LİMİTED MODEL 
Tipli , 552631137425401 Motor No'lu , 
1C4BU0000GPC56671 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Motor Gücü 
120HP , Rengi Beyaz , Aracın arka tampon köşe kısmı 
ezik, çizik- sol ön kapı, sol arka kapı ve sol ön çamurluk
kısmi ezik, kullanımdan kaynaklı muhtelif ezik, çizikler 
mevcuttur. Aracın lastikleri %70durumda, müzik 
sisteminin üzerindeki iç döşemelerinde yüzelsel 
lekelerin mevcut olduğu, araç içinde ve dışında gözle 
görülebilen eksiğinin olmadığı bilirkişi raporundan 
tespit edilmiştir.
ARACIN BULUNDUĞU ADRES: AFM yediemin Oto
parkı. Altunizade Mahallesi İcadiye Bağlarbaşı Caddesi
No: 44 -48 Üsküdar/İSTANBUL. araç belirtilen adreste 
olup isteyenler bu adresten aracı görebilir. ihaleye 
iştirak edenlerin aracı gördükleri varsayılacaktır.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

T.C.
İSTAnBUL AnADoLU

12. İCrA DAİreSİ
2019/15 TLMT.

TAŞInIrIn AÇIk ArTIrMA İLAnI

Örnek no: 25*

ASGARI UCRETLIYE
TATIL HAYAL

Benzine
zam geldi



B ulgaristan, Macaristan, Sır-
bistan ve Türkiye'nin oluştur-
duğu Dörtlü Bakanlar

Koordinasyon Konseyi 1. Toplantısı
İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıda
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Ka-
raismailoğlu, Macaristan Teknoloji ve
Sanayi Bakanı Laszlo Palkovics ile
Sırbistan İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı
Bakanı Tomislav Momirovic katıldı.
Konuşmaların ardından üç ülkenin
bakanları arasında imza töreni ger-
çekleşti. 

Stratejik noktadayız

Karaismailoğlu amaçlarını ulaşımda
engelleri kaldırarak verimli bir ulaş-
tırma ağı kurmak olduğunu belirterek
“Sabah yaptığımız görüşmeler iş bir-
liğimizin artırılması açısından çok ve-
rimli geçti. Buluşmamızın en önemli
sonucu, ulaştırmadan sorumlu Ba-
kanlar olarak Bulgaristan-Macaris-
tan-Sırbistan-Türkiye Dörtlü
Bakanlar Koordinasyon Konseyi'nin
teşekkül etmesi ve ilk toplantısının
gerçekleştirilmesidir. Bildiğiniz gibi

Türkiye, Asya ile Avrupa arasında
gerçekleşen taşımacılık açısından
stratejik bir noktada. Sadece Çin ve
Avrupa arasındaki ticaret hacminde
yaşanan artış bile, ülkelerimizin sahip
olduğu pozisyonun önemine dikkat
çekmektedir. Bildiğiniz üzere uluslar-
arası ulaşım koridorları ele alındı-
ğında, Orta Koridor, mesafe ve süre
açısından, güçlü bir alternatife dön-
üştü. Bunu somut bir örnekle açıkla-
mak isterim: Çin'den Avrupa'ya giden
bir yük treni, Rusya Kuzey Ticaret
Yolu'nu tercih ederse; 10 bin kilomet-
reyi en az 20 günde kat ediyor. Ge-
miyle Süveyş Kanalı üzerinden
Güney Koridor'u tercih ederse 20 bin
kilometre seyrederek ancak 45 ile 60
günde Avrupa'ya ulaşabiliyor. Ancak
aynı tren, Orta Koridor ve Türkiye
üzerinden ise 7 bin kilometreyi 12
günde kat ediyor. Sadece bu rakamlar
Orta Koridor'un küresel ticarette,
Asya ve Avrupa arasında ne kadar
avantajlı ve güvenli olduğunu gözler
önüne seriyor. Şubat ayından bu
yana yaşanan Rusya-Ukrayna Sava-
şı'nın Kuzey Koridor'u nasıl sıkıntıya
soktuğuna şahidiz. Güney Koridor'u
rotası ise güzergâhına göre hem mali-
yetli hem de süre anlamında deza-
vantajlı olabiliyor. Bizler, 2053 yılı
hedefimiz, demiryolu ile taşınan yük
miktarını; yıllık 38 milyon tondan 440
milyon tona çıkaracağız" dedi. 

Yeni bir adım atıyoruz

“Bildiğiniz üzere, geçtiğimiz hafta

Azerbaycan, Kazakistan ve 
Türkiye'nin Dışişleri ve Ulaştırma
Bakanları olarak bir araya geldik.
Türkiye'nin önerisi ile üç ülke 
arasında ulaştırma alanında iş
birliğimizi geliştirmeye ve taşımacı-
lığın artırılmasına yönelik bir ça-
lışma grubu oluşturduk” didyen
Karaismailoğlu, “Batı yönünde de
önemli ve etkin faaliyet yürütecek
bir Konsey'in kuruluşuna ev sahip-
liği yaparak cazibe merkezi hâline
gelen Orta Koridor'un gelişiminde
her gün yeni bir adım atıyoruz.
Bugün ilk toplantısını düzenlediği-
miz Bulgaristan-Macaristan-Sır-
bistan-Türkiye Dörtlü Bakanlar
Koordinasyon Konseyi'nin ilk ic-
raatı olarak da Demiryolu Taşıma-
cılığı Çalışma Grubu'nu kurduk.
Bu çalışma grubu, demiryolu ala-
nında Avrupa Yeşil Mutabakatı'na
da uygun başta sürdürülebilir ve
yeşil taşımacılık başta olmak üzere
demiryolu altyapısının ele alınması
dâhil pek çok konuda ivedilikle ça-
lışmalarına başlayacak ve sonuçla-
rını konseye sunacaktır.
Böylelikle, dört ülke bakanları ola-
rak teknik düzeyde ele alınan konu-
ların sonuçları üzerinden hızla
karar alarak hedeflerimize doğru
hızla ilerleyeceğiz. Ülkemize yaptı-
ğımız yatırımları çok boyutlu de-
ğerlendirerek, uluslararası ölçekte
entegrasyonlarını da planlıyoruz"
ifadelerini kullandı.   DHA
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Yöresel Günler Organizasyonu hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden
alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/668227
1-İdarenin
a) Adı : ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ
b) Adresi : BEŞTELSİZ MAH. BELEDIYE CAD. NO. 5 34020 

ZEYTİNBURNU ZEYTİNBURNU/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2124131111 - 2124131269
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı : Yöresel Günler Organizasyonu
b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Ekim - 9 Ekim 2022 tarihlerinde, 9 gün boyunca sürecek 

olan, standların kurulacağı, yöresel ürünlerin 
sergileneceği, sanatçıların katılacağı vb. faaliyetlerin 
yapılacağı organizasyon işi.Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer 
alan ihale dokümanı içinde bulunan idari 
şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Zeytinburnu 15 Temmuz Meydanı
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.10.2022, işin bitiş tarihi 09.10.2022
d) İşe başlama tarihi : 01.10.2022
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

: 01.08.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: İhale Toplantı Salonu
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı 
unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
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 düzenle-
nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren 
belgeye ilişkin bilgiler,
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 belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini 
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü organizasyon işi benzer iş olarak kabul edilir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife
ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
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 sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 
38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

YÖRESEL GÜNLER ORGANİZASYONU
ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1652831)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu
“Türkiye, Asya ile Avrupa
arasında gerçekleşen
taşımacılık açısından 
stratejik bir noktada.
2053 yılı hedefimiz,
demiryolu ile taşınan
yük miktarını; yıllık 
38 milyon tondan 440 
milyon tona çıkaracağız"
ifadelerini kullandı.

Hedef 440
milyon
TON

OPERASYON NEFES KESTi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaçak tütün ve tütün

ürünleriyle mücadele kapsamında, 7 ilde 214 şüpheliye
yönelik 'Nefes' operasyonu başlatıldığını açıkladı

BAKANSüleyman Soylu,
Emniyet Genel Müdür-
lüğü Kaçakçılık ve Orga-

nize Suçlarla Mücadele Daire
Başkanlığı'nda (KOM) Ankara,
Konya, Van, Adana, Osmaniye, Tekir-
dağ ve Şanlıurfa'da eş zamanlı yürütü-
len 'Nefes' operasyonuyla ilgili,
emniyet birimlerinden bilgi aldı. Ar-
dından operasyona ilişkin açıklamada
bulunan Soylu, "KOM Başkanlığı'nca
tüm illerde bu suç gruplarına yönelik
çalışmalar yapılmış ve yaklaşık 8 suç
grubu tespit edilmiştir. Bu sabah itiba-
rıyla 8 suç grubunun birlikte çalıştığı
şahıslara yönelik 615 adreste arama
kararı alınmış, savcılıklarımızla birlikte
ortak koordinasyon içerisinde 214
şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş-
tir ve şu anda 7 ilde adreslere eş za-
manlı şekilde baskın yapılarak özellikle
bu 8 suç grubunun çökertilmesine iliş-
kin operasyon planlanmıştır. Bu ope-
rasyon, 6 ay süren bir takip sonucu
gerçekleştirildi. 8 suç grubu deşifre
edilmiş ve bu grupların tedarik ve da-
ğıtım zincirleri ortaya çıkarılmıştır.
Nefes operasyonunun önemi sadece
gözaltı sayısının genişliği değil, bu
operasyon tütün mamulü ve makaron
kaçakçılığı alanında faaliyet gösteren
suç gruplarına yönelik atılan ilk büyük

planlı operasyondur. Gelecekteki ope-
rasyonlarımıza zemin oluşturması açı-
sından bizim için önemli bir
operasyondur" dedi.

Yüzde 2'ye düştü

Bakan Soylu, son yıllarda terörle mü-
cadele kapsamında gerçekleştirilen
saha baskısıyla kaçak sigaranın piya-
sadaki payının yüzde 22'lerden yüzde
2'lere indiğinin ve bu alandaki orga-
nize suç örgütlerinin de bu sefer dolu
ve boş makaron kaçakçılığına yöneldi-
ğini vurgulayarak, “Son 5 yılda KOM
birimlerimiz tarafından yakalanan
kaçak sigara miktarı 2017'de 42,6 mil-
yon paketten, 2021 itibarıyla 3,8 mil-
yon pakete düştü. Buna karşılık 2020
ve 2021 yıllarında kaçak sigaraya karşı
gerçekleşen bu mücadelede yeni bir
alana yönelen organize suç örgütleri,
burada dolu ve boş makaronda 35,2
milyondan 2021 sonu itibarıyla 1 mil-
yar 754 milyon makarona ulaşmıştır.
Esas itibarıyla önemli bir sayıdır. Son
5 yılın toplamında ise 3 milyar maka-
rona ulaşılmıştır. Bu yıl başından itiba-
ren saha baskısını çoğalttık ve 3,8
milyon paket kaçak sigara ele geçirildi.
893 milyon adet boş makarona ula-
şıldı. Neredeyse geçen yılın yarısı
kadar ele geçirildi” dedi. DHA

Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil 

Karaismailoğlu 



K adıköy Belediyesi'nin Konuşan Kadıköy
Programı kapsamında Fikirtepe Mahalle-
si'nde düzenlediği toplantıda gergin anlar

yaşandı. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı ve yardımcılarının katıldığı toplantıda, Fi-
kirtepe'ye ilişkin sorunlarını ve çözüm önerilerini
paylaşan mahalleliler hak etmedikleri bir tutumla
karşılaştıklarını söyledi. Fikirtepe, Dumlupınar,
Eğitim, Merdivenköy Mahalleleri (FİDEM) Der-
nek Başkanı Ercüment Oruç, Kadıköy Belediye
Başkan Yardımcısı Fahrettin Kayhan'ın kendisine
'şerefsiz' dediğini ve tekme attığını iddia etti. 

Bu tekme mahalle halkına atıldı

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan
Oruç, “Bu tekme Ercüment Oruç olarak bana değil
tüm Fikirtepe mahalle halkına atılmıştır” ifadeisini
kullandı. Öte yandan olayın yaşandığı ana ilişkin
video da yayınlandı. Videoda Oruç'un, Belediye
Başkanı Odabaşı'ya; “Duydunuz mu yardımcınız
bana şerefsiz dedi” sözlerine karşılık Odabaşı'nın;
“Hayır, hayır öyle bir şey demedi” dediği görüldü. 
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ELEKTRİK İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR
AVCILAR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ANIL BODUÇ

Avcılar Atatürk Stadyumu Aydınlatma Tesislerinin Bakım, Onarım ve Yenileme Yapılması İşi yapım işi
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 : 2022/660451
1-İdarenin
a) Adresi : Naim Süleymanoğlu Sokak No:10 34310 Ambarlı

Mah. AVCILAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124446989 - 2126956227
c) Elektronik Posta Adresi : fenisleri@avcilar.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Toplam 14.000 m² inşaat alanı olan Avcılar Atatürk 

Stadyumunun elektrik bakım onarım işleri yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı 
içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Firüzköy Mahallesi Avcılar Atatürk Stadyumu
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 

5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Ambarlı Mahallesi Naim SÜLEYMANOĞLU 

Sokak No:10 Avcılar / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 21.07.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel
kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edi-
len hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan
yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli 
belgeler sunulur. 
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 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 tica-
ret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan
tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu
şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 60
oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik
ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 
Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinden (D) ELEKTRİK İŞLERİ V. GRUP AYDINLATMA İŞLERİ 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Elektrik Mühendisi, Elektrik ve Elektronik Mühendisi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak 
belirlenecektir.

SIRA NO    POZ NO     TANIM                                                                         BİRİM         PUAN
01          35.150.2152    3x4 mm2  1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) MT                  1
02          35.170.1603    LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) 

ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi 

en az 100 lm/w. ADET                4
03         ELK.01         Yüksek Güçlü LED Aydınlatma Projektörü ADET               22
04        ELK.03          SKORBOARD (SKOR TABELASI) ADET                1
05         35.445.1100  Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1     ADET                 1
06        35.450.2301  12 " full range hoparlör                                                 ADET                1

TOPLAM :         30 PUAN

A. Değerlendirme "teklif fiyatı" ile "Kalite ve teknik değer nitelik" olmak üzere iki kısımda yapılacaktır.
A.1. Teklif Fiyatı Puanlaması (TP: 70 Puan)
Teklif fiyatı puanlaması 70 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekliler arasında teklif
edilen en düşük teklif fiyatı sahibi istekli 70 puan alacak olup, diğer isteklilere ait teklif puanları; 
TP = (TFmin x 70) / TF formülü ile hesaplanacaktır. 
Bu formülde; 
TP: Teklif Puanı
TFmin: Geçerli teklifler içinden istekliler arasında teklif edilen en düşük teklif fiyatı,
TF: İstekli teklif fiyatı,
A.2. Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması (KTP: 30 PUAN)
Kalite ve teknik değer nitelik puanlaması 30 tam puan üzerinden yapılacaktır. Geçerli teklif veren istekli-
lere ait kalite ve teknik değer nitelik puanlamasına konu iş kalemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Söz konusu her bir iş kalemi için; istekli tarafından teklif edilen o iş kalemi tutarının, isteklinin toplam teklif
bedeline oranı; aynı iş kalemlerinin yaklaşık maliyetteki bedellerinin toplam yaklaşık maliyete oranının
%70 - %130 aralığında (%70 ve %130 dahil) kalması durumunda her bir iş kalemi için yukarıdaki tabloda
yer alan puanlar verilecektir. İsteklilerin teklifleri %70 - %130 aralığı dışında kalıyorsa iş kalemleri için
puan alamayacaklardır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı, her bir iş kalemi için verilen puanların
toplamıdır. 
Teklif oranlar hesaplanırken yuvarlama yapılmayacaktır. Ayrıca puanlarda enterpolasyon yapılmayacaktır.
A.3. Toplam puan (TTP)
Toplam puan, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır.
TTP = TP + KTP
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 he-
saplanacaktır.
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: Toplam puan, virgülden sonra en yakın iki ondalık basamaklı sayıya yuvarlanacaktır.
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 Ambarlı Mahallesi Naim Süleymanoğlu Sokak No: 10 Avcılar İS-
TANBUL / Avcılar Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü 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 temi-
nat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Kadıköy Belediyesi'nin
Konuşan Kadıköy
programı kapsamında
Fikirtepe Mahallesi'nde
düzenlediği toplantıda
gergin anlar yaşandı.
Kadıköy Belediye Başkan
Yardımcısı Fahrettin
Kayhan'ın kendisine
'şerefsiz' dediğini iddia
eden FİDEM Dernek
Başkanı Ercüment Oruç,
tekmelendiğini söyledi

MAHALLE TOPLANTISINDA
GERGIN ANLAR

Başakşehir
Beyoğlu’nda
Radyo Başakşehir’in sevilen
programı Onur Sakar ile Duraklar
Yarışıyor, bu hafta İstanbul’un 
tarihi ilçelerinden Beyoğlu’nda 
Pera Palas Taksi Durağı’nın 
konuğu oldu. Keyifli sohbet
eşliğinde Onur Sakar sordu, durak
başkanı Resul Sivri cevapladı

Mutluluğun sesi Radyo Başakşehir, İs-
tanbul’un taksi duraklarına misafir ol-
maya devam ediyor. Sevilen radyo

programcısı Onur Sakar soruyor, durak başkanları
cevaplıyor. Spordan sanata ve genel kültüre kadar
10 soruya cevap veren taksiciler doyasıya eğleni-
yor. Taksi duraklarından büyük beğeni alan Onur
Sakar ile Duraklar Yarışıyor, bu hafta Beyoğlu’nda
bulunan Pera Palas Taksi Durağı’nın misafiri oldu.

10 sorudan 8’ini yanıtladı

Sohbet ve eğlencenin yanında birbirinden güzel
şarkılarla çalındığı keyifli programda Onur Sakar,
durak başkanı Resul Sivri’ye on soru yöneltti.
Sivri, 10 sorunun 8’ine doğru cevap verdi. Radyo
Başakşehir aracılığıyla seslerini duyurmalarına
imkân verdiği için Onur Saka’ya teşekkür eden
Resul Sivri, “Programda hem eğlendik, hem de
sorulara verdiğimiz cevaplarla kendimizi test ettik.
Bizim için güzel bir deneyim oldu. Taksicileri
unutmayarak bize mikrofonun ulaşmasını sağla-
yan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğ-
lu’na da ayrıca teşekkür ederim.” diye konuştu.
YAKUP TEZCAN

Ümraniye en iyi resmi seçti
Ümraniye Belediyesi’nin her yıl
düzenlediği ve yeni yetenekle-
rin sanat dünyasına kazandırıl-

ması açısından önemli olan yarışmaya,
Türkiye’deki sanat çevrelerinin yanı sıra
yurt dışından sanatçılar da ilgi gösterdi.
Bu yıl resim yarışmasına 84 adet eser ka-
tıldı. Alanında uzman sanatçı ve akade-

misyen kadronun seçici kurulunda bulun-
duğu yarışmada, dereceye giren eserler
belli oldu.Ümraniye Belediyesi Kültür İş-
leri Müdürlüğü tarafından düzenlenen,
“Sanatçı Bakışıyla Yeni Dünya Düzeni ve
Daha Adil Bir Dünya” konulu 18. Gelenek-
sel Resim Yarışması seçici kurulu,
03.07.2022 tarihinde Ümraniye Belediye-

si’nde toplandı. Üyeler, yarışmaya gönde-
rilen eserleri aşamalı olarak değerlendir-
meye tabi tutarak, aşağıda isimleri
belirtilen sanatçıların eserlerine 1., 2. ve
3.lük ödülleri ve 10 mansiyon ödülü veril-
mesine; ayrıca isimleri belirtilen sanatçı-
ların eserlerinin sergilenmeye değer
görülmesine oy birliği ile karar verdi.
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Ayhan ONGUN
DUYARLILIK

ayhanongun@gmail.com 

ZAYİ İLANI 
Kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. 

Mehmet Raci Gür  

Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'ne bağlı Selimpaşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi hakkında ortaya atılan iddialar dudak
uçuklattı. Merkezin sorumlu hekiminin, kendisine kahve pişiren kadın bir sağlıkçıya müdahale ettiği, kahve makinesini zorla 
elinden aldığı iddia edildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadın sağlıkçının apar topar görev yerinin değiştirildiği öğrenildi

Ü lkemiz bir bayrama daha tüm umutları, ha-
yalleri, geleceği kurban edilmiş olarak gir-
mek zorunda kalıyor.

Asgari ücretin açlık sınırının altında olduğu, vatan-
daşa enflasyondan korumak için zam adıyla verilenin
de aslında yine vatandaşlardan toplanan vergilerle
karşılandığı bir ülkede bayram gelmiş kime ne!

Eskiden bu bayramlarda koyun ya da koç kurban
edilirdi, şimdi çocuklarımızın geleceği kurban ediliyor.

İktidar iki yıldır utanmadan bayram ikramiyesi
diye 65 dolar tutarında bir yardım veriyor emeklilere. 

En düşük emekli maaşı da bu ikramiye tutarının
yaklaşık dört katı. Yani 260 dolar.

Rakamları dolar karşılığı olarak yazıyorum, belki o
bizi kıskanan gelişmiş dünya ülkeleriyle kıyaslamak
daha kolay olur diye.

AB Ülkeleri arasında asgari ücret konusunda sonda
ikinci sırada bulunan Türkiye’de bu miktar 328 euro
iken Lüksemburg’da 2257 euro.

En çok takip ettiğimiz ülkeler Almanya, Fransa,
Hollanda gibi ülkelerde 1500 euro’nun üzerinde.

Bir başka kıyaslama yapmak gerekirse AB ülkele-
rinde Milletvekili maaşları asgari ücretin en fazla 4-5
katı iken bizde 10 katı.

Yalnızca bu örnekler bile Türkiye Cumhuriyeti yurt-
taşlarının nasıl bu iktidara ve iktidardan beslenen
azınlığa kurban edildiğini göstermiyor mu?

Yani demem o ki, bizlerin vergilerine çöken, daha
doğrusu iktidar tarafından kendilerine hibe edilen o
mutlu azınlık kutlasın bayramı, bizler de fiyatı kimi
yerlerde 6 lirayı aşan ekmeği daha ucuz alabilmek
için kuyruklarda bekleye duralım.

Neredeyse her gün akaryakıta, sıklıkla elektriğe,
doğalgaza, içkiye zam yapılan ülkede iş memura, iş-
çiye, emekliye geldi mi tasarrufa gidiliyor.

Cumhurbaşkanlığına onlarca uçak, binlerce perso-
nel alınırken, yazlık, kışlık saraylar, yayla köşkleri ya-
pılırken düşünülmeyen tasarruf nedense dar gelirliye,
geçinemeyen yoksul halka uygulanıyor.

Bir yanda ormanlarımız yanıyor, yerleşim alanları-
mız sel sularının altında kalıyor ama hala yangın sön-
dürme filosu için uçak alım ihalesi yapılmıyor.

Geçmişten ders alıp artırılması gerekirken Orman
Genel Müdürlüğünün bütçesi hangi akla hizmet, ya-
rıya düşürülüyor.

Atama bekleyen yüzbinlerce öğretmen, sağlık
emekçisi, üniversite mezunu gençler için bütçede ye-
terli bir ödenek ayrılmamış.

Bu da yetmemiş, daha yılın altıncı ayında tükenen
kaynaklara ilave olarak yeniden bir sözüm ona “ek
bütçe” hazırlanmış, onda da müteahhitlere, enerji ba-
ronlarına, yandaş şirketlere kaynak var ama yoksul
halka yönelik tek kuruş yok.

Üstelik bu sözünü ettiğimiz bütçe de yine biz yoksul
halkın irademiz dışında kesilen vergilerinden oluşuyor.

Sonra da Cumhurbaşkanı Bilboardlarda halkın
bayramını kutluyor.

“Hep birlikte nice bayramlara” diye…
O “Hep”in içinde biz yokuz Sayın Erdoğan. Siz sa-

raylarınızda kutlayın bayramınızı.
Bu bayramda da bize yine acı, hasret, açlık, yokluk

ve yoksulluk düştü.
Eskiden bayramlarda insanlar eş-dost, akrabalarını

ziyarete giderlerdi.
Şimdi onu da yapamıyorlar.
Her yere özel uçaklarıyla giden sayın yöneticileri-

miz nereden bilsinler otobüs fiyatlarını.
Yaptınız oto yolları, köprüleri, havaalanlarını 

geçiş garantili.
Ama vatandaş kullanamadığı bu hizmetlerden 

dolayı vergi ödüyor.
Esnaf kan ağlıyor, gençler iş bulamıyor, işçi sömü-

rülüyor, memur geçinemiyor, emekli çaresiz, köylü
toprağını işleyemiyor, kültür ve sanata düşman bir 
yönetim sanatçıya, gazeteciye, yazara hayat hakkı
tanımıyor.

Adını bile bizim koyduğumuz, ilk imzasını Tür-
kiye’nin attığı İstanbul sözleşmesini bir gece ansızın
yırtıp attınız, şimdi ülkemizde her köşe başında kadın-
lara saldırılıyor, taciz, tecavüz ve şiddet olayları arta-
rak sürüyor.

Hukuk sistemini iktidara bağımlı hale getirdiniz,
halk adalete güvenmediği gibi artık yargının bağım-
sızlığına da kimse inanmıyor.

Bu durumdan vazife çıkaran hakimler, savcının bile
iddianamesinde “canavarca hislerle kasıtlı öldürme”
olarak cezalandırılmasını istediği sanığa “haksız tah-
rik indirimi “uyguluyor.

Bu ülkede Pınarlar, Özgecanlar ve daha nice kadın-
ları sizin ilkel sosyal politikalarınız yüzünden kurban
vermişiz.

Son on yılda 3 bine yakın kadını kurban almışsınız,
hangi kurban bayramından söz ediyorsunuz?

Size kurban edecek ne koyunumuz ne kadınımız
var!

Bayramınız sizin olsun, bize özgürlüğümüzü 
verin yeter.

Demokratik bir Türkiye’de barış ve huzur içerisinde
kutlayacağımız bayramları görebilmek umut ve 
dileğiyle.

Bayramı anladık da 
kurban kim?

S elimpaşa Diş Tedavi ve
Protez Merkezi’nde
sağlık çalışanlarına

mobing uygulandığı iddia-
sıyla KESK'e bağlı Sağlık ve
Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Bakırköy

Şubesi Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağ-
lığı Merkezi önünde eylem yapmış, “Mo-
binge ve şiddete hayır” yazılı pankart
açılmıştı. Eylemin ardından merkezde ya-
şananların detayına Damga ulaştı. Se-
limpaşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi'nin
sorumlu hekiminin sağlık çalışanları ile
sürekli sorun yaşadığı, kadın bir sağlık
çalışanına şiddet uyguladığı gerkçesiyle
hakkında suç duyurusunda bulunulduğu
ortaya çıktı. 

Bana dokunamazsınız!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılı-
ğı'na suç duyurusunda bulunan kadın
sağlık çalışanı, merkezin çay ocağında
kahve pişirdiği sırada sorumlu hekimin
yanına geldiğini belirterek, “Bana 'Size
çay kahve içmenin yasak olduğunu söyle-
mediler mi?' diye sordu. Ben de 'bana ya-
zılı tebliğ edilen bir evrak olmadı' cevabını

verdim. Sonrasında elimde kaynamak
üzere olan kahve makinesine saldırarak
almaya çalıştı. Ben, 'napıyorsunuz bana
dokunamazsınız' diye çıkıştım. Sonra
kahve makinesinin fişini çekti. Olay
anında çay ocağında 2 mesai arkadaşı-
mız daha vardı” dedi. Şikayet dilekçe-
sinde sorumlu hekimin merkezin
bahçesinde kahve içerken izinsiz bir şe-

kilde fotofrafını da çektiğini belirten kadın
sağlıkçı, kendilerine ciddi bir mobbing
uygulandığını savundu. Damga'nın ulaş-
tığı hastane yetkilileri ise İl Sağlık Müdür-
lüğü'nün, iddialar üzerine idari inceleme
başlattığını duyurdu. Yetkililer, sorumlu
hekimin hedef gösterildiğini belirterek,
detaylı bir açıklamanın incelemenin ar-
dından yapılacağını belirtti. 

HASTANEDEGIL
TIMARHANE!

ÇAY VE

KAHVE
İÇMEK

YASAK!

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER

bU OlaYıN PEşİNİ 
bıRaKMaYaCaĞıZ
Damga'ya konuşan Sosyal Hizmet Emekçileri
Sendikası (SES) Bakırköy Şubesi Eşbaşkanı Hatip
Şengül ise sendikal mücadelenin yanında olayın
hukuki olarak da takip edildiğini belirtti. Selim-
paşa Diş Tedavi ve Protez Merkezi’nde ciddi bir
yönetimsel sorun olduğunu belirten Şengül,
“Maalesef kadın bir üyemiz şiddete uğradı. Hem
sendikal olarak gereğini yapacağız hem de hukuki
olarak bu işin peşini bırakmayacağız. Bu mer-
kezde maalesef keyfi bir uygulama var. Şiddet
olayının yaşandığı yönünde de tutanak tutulmuş-
tur. Biz itiraz dilekçemizi İl Sağlık Müdürlüğü'ne
verdik. Sendikal hak arayışı nedeniyle arkadaşı-
mızın görev yeri değiştirilmiştir” dedi. Kadın sağ-
lıkçıya şiddet uyguladığı iddia edilen sorumlu
hekimin saldırıyı kendilerine itiraf ettiğini belirten
Şengül, “Ayrıca izinsiz olarak fotoğrafını çekmiştir.
Burada da kişisel bir saldırı var. Kahve içmek her
çalışanın hakkıdır. Biz suç duyurusunda bulunduk”
açıklamasını yaptı. 

Sarıyer'de, 
Çin Halk
Cumhuriyeti'nin
Doğu Türkistan
politikası,
Uluslararası 
Doğu Türkistan 
Sivil Toplum
Kuruluşları Birliği
üyelerince
gerçekleştirilen
eylemde protesto
edildi

Çİn Halk Cumhu-
riyeti'nin Doğu
Türkistan'da uygu-

ladığı politikayı protesto
etmek isteyen Uluslararası
Doğu Türkistan Sivil Toplum
Kuruluşları Birliği üyesi bir
grup, saat 11.00'de Tarabya
Haydar Aliyev Caddesi'nde
bir araya geldi. Grup üyeleri,
çevrede güvenlik önlemi alan

polisin Çin'in İstanbul Baş-
konsolosluğu'na çıkan sokağı
kapatması üzerine, protesto
gösterisini kaldırımda gerçek-
leştirdi. Bazı grup üyeleri, esir
alınan Doğu Türkistanlıları
temsilen, eyleme yüzlerinde
mavi maske, ellerinden zincir-
lenmiş ve ağızları kapatılmış
olarak katıldı. Uluslararası
Doğu Türkistan Sivil Toplum

Kuruluşları Birliği Başkanı
Hidayet Oğuzhan, grup adına
yaptığı açıklamada Urumçi
katliamının, Doğu Türkis-
tan'daki işgalin, asimilasyon
ve soykırım politikası uygula-
malarının en açık örneklerin-
den biri olduğunu ileri sürdü.

Çağrıda bulundu

Oğuzhan konuşmasında şun-
ları söyledi: "Binlerce Doğu
Türkistanlının şehit edilme-
siyle sonuçlanan, 5 Temmuz
'Urumçi Katliamı' yaşandı.
Çin'in Doğu Türkistan'da işle-
mekte olduğu tüm suçları
araştırmak, kabul etmek ve

devam eden soykırımın dur-
durulması için acilen harekete
geçmek için çağrıda bulunu-
yoruz. Doğu Türkistanlıların
asimile edilmesi, kimliğinin
yok edilmesi ve nüfusunun
azaltılmasını amaçlayan,
doğum, dil, din, seyahat, otu-
rum, ticaret ve uygulanan
diğer tüm yasakların etkisiyle,
73 yılda milyonlarca Doğu
Türkistanlı hayatını kaybet-
miş, tarihi eserler ve medeni-
yet sembolleri tahrip
edilmiştir" dedi. Eylem, basın
açıklamasının birkaç dilde
okunmasının ardından sona
erdi. DHA

KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu
KATLiAM
protestosu

Maymun şaşkınlığı
Olay, dün saat 17.00 sı-
ralarında Yavuz Selim
Mahallesi'nde meydana

geldi. Mahalle sakinleri ağaçlarda
gezen maymunu görünce durumu
hemen Bağcılar Belediyesi ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine gelen ekip-
ler maymunu indirebilmek için
uzun uğraşlar verdi. Mahalle sa-
kinlerinin ise "Gel kızım gel" diyerek
muz uzatması dikkat çekti. Ekipler,
yaklaşık 2 saat süren çalışma sonu-
cunda maymunu uyuşturucu iğne
ile bayılttı. Ağaçta bayılmış vazi-
yette duran maymun yere düşme-
sin diye mahalle sakinleri branda
gerdi. Baygın halde olan maymun,
gerilen brandanın üzerine indirildi.
Hareketsiz duran maymun mahal-
lelinin ilgi odağı oldu. Maymun,
Bağcılar Belediyesi ekipleri tarafın-
dan barınağa götürdü. Maymunun
nereden geldiği bilinmiyor.

Çok duygulandım

Mahalle sakini Kibriye Özer, "Dı-
şardan bir maymun geldi. Direkt
ağaca çıktı. Ağaçtan indirmeye ça-
lıştık ama indiremedik, belediyeyi
aradık. Belediye ekipleri geldi. Ba-
yağı uğraştılar almak için, ancak
sonunda alıp götürdüler. Ben de
fotoğraf çektirdim. Çok duygulan-
dım. Bayıldığı için üzüldüm ama
en azından indirdik. Sevimli bir
hayvandı" dedi. Maymunun çok
sevimli olduğunu söyleyen Emine
Sarıgül, "Biz evden çıkar çıkmaz
maymun gördük. Eşim peşinden
koştu. İlerledik sonra maymun
ağaca tırmandı. Daha sonra bele-
diye ekiplerini aradık. Bayağı uzun
süren uğraşlar sonunda düşürdü-
ler. Biz de fotoğraf çekindik. Çok
sevimliydi. Daha sonra alıp götür-
düler" diye konuştu.  DHA

Bağcılar'da ağaçlarda gezen maymun yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucunda
bayıltılarak yakalandı. Şaşkınlığa neden olan maymunun nereden geldiği bilinmiyor

YASAK
başladı
İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla

ormanda mangal yapmak, tüp kullanmak,
nargile ve her türlü ateş yakmak

yasaklandı. Bugün uygulanan kararın
ardından Belgrad Ormanı'nda bazı aileler

evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı
İstanbul Valiliği tarafıdan alı-
nan kararla 5 Temmuz 2022-31
Temmuz 2022 tarihleri il sınırları

dahilinde yer alan piknik ve mesire alanları,
tabiat parkları, korular, parklar ve ekoturizm
alanlarında ateşsiz piknik yapmak, spor, yü-
rüyüş faaliyetlerde bulunmak serbest. Ancak
bu alanlarda mangal yapmak, tüp kullan-
mak, nargile ve her türlü ateş yakmak yasak-
landı. İstanbul'da normal günlerde
yoğunluk yaşanan Belgrad Ormanı'nda
bugün ise sakinlik hakimdi. Belgrad Ormanı
Neşet Suyu Tabiat Parkı'na gelen bazı aileler
evden yiyeceğini getirerek piknik yaptı.

Türkiye cezalandırıldı

Hazır yiyecekler getirerek piknik yapmaya
gelen Nursel İlban, "Bir kişi yüzünden koca
Türkiye cezalandırıldı. Bu şekilde piknik
yapmak pratik ancak mangal yapmanın
keyfi daha güzel. Ormanı böyle sessiz gö-
rünce üzülüyorum. Kalabalık olsa daha
güzel olurdu. Börek, poğaça, domates, çayı-
mız ve suyumuzu getirdik" dedi. Zinet Ay ise
"Orman yangınları gittikçe artıyor. Kararı
çok doğru buluyorum, mangal yapmayaca-
ğız. Kahvaltımızı yapıp ayrılacağız. Orma-
nın sessiz olması çok güzel" diye konuştu.
Burak Oral ise “Kararı doğru buluyorum.
Hala kararı bilmeyen insanlar var, ateş yak-
mak isteyenler var. Devletin yaptığı yasaklar
doğru, gerekirse bazı şeylerden feragat ede-
ceğiz ama ağaçlarımız yaşayacak. Umarım

bu karar insanları bilinçlendirir" şeklinde
konuştu. DHA



G örünmez Kalelere Giden Yolun Uçu-
rumlarında Uyuyan Yolcular vardır…
Kalbin kimleri affeder bilemem, bil-

mem de gerekmiyor henüz…
Kaç gecenin uykusuzluğunu biriktirdin de

öfkeni eritiyorsun, sabaha kadar en derinle-
rinde, bilmiyorum…

Her mevsim kendi güzelliği ile gelip yana-
şırken, limanlarımıza, sende  gün, bir değil, üç
değil, yedi mevsim bin fırtına, bin kuraklık, bin
tufanlar kasırgalar esiyor, bilmiyorum…

Hem ki; eğlendiren, hem ki; güldüren, hem
ki; gülümseten ama gel gör ki; bir değil birkaç
değil, belki on yirmi civanmert delikanlının,
devlet gibi kadınların bir düzinesinin zekasına
sahip olup, zekanı gizlemek, öfkeni gizlemek,
haklı ve belki birkaçı da haksız hayallerini, fan-
tezilerini, ufukötesi çılgınlıklarını gizlemek,
kolay değil, bilirim…

Hangi yıllardan, hangi olayı, vakayı, şahsı,
durumu, sözü alıp getirsem huzuruna, bir
değil bin değil, onbin şarkı yazarsın, zamanın
mümkünlüğü, önüne serilse…

Dönüp bakma, Serdar…
Dönüp bakmaların getireceği kardan çok,

zararları, benim kadar ve belki benden iyi bili-
yorsundur dostum…

“Bensizliği” yaşasın diye ötekilere, “Sensiz-
liği” yaşatan kim varsa sana, hayalet mo-
dunda gezerek kainatı, bir Trans Astral
Seyahatin en dibinde, ışığın karanlık doğur-
duğu, karanlığın ışığı bir şal gibi sardığı gecele-
rin yarılarına, kalkıp da, bu dönencede, bu
yarımkürede “geceyi” yaşarken ötekiler, sen
kalkıp, cehennemin en yakın kapılarına kurul-
muş, cennete “müşteri” arıyorsun belki de…

Zamansızdır bizim devrin çocukları…
Bilirsin….
Yetmişlerin çocuklarının devri devranı 

geliyor…
Hiç hoşlanmadığımız siyasetten, çok hoş-

landığımız çocukluk oyunlarına, en acılı in-
sanların ekmek derdinden geçim derdine,
gülümsemesinden, şehvetli yataklara, her
kesin acılarına dokunarak, önce ağlatabilmek,
ki önce ağlatırsan, sonra güldürebilmek 
mümkün…

Ağlat bizi, Serdar…
“Bilsem ki” de ne varsa sesinin tınısında,

tonlamasında, psikopatolojisinde, varyantları-
nın her birinde, tüm anatomik fizyolojik bağ-
lamların her birinde, kalbin affediciliği için
gereken, ne varsa akıtılacak, kansa kan vere-
lim, cansa; alsın Hüda şimdiden, dökülmesi
gerekiyorsa dökelim ne kadar varsa stoklarda
gözyaşlarımızı…

Utanmak, yenilmek, uslanmak, arlanmak,
kaçmak, korunmak, beklemek…

Ne varsa yüreklerimizden akıllarımıza sür-
gün edilmiş duygu namına, kalk toplayalım
hepsini yeniden…

Bir iz bırak evrene kendinden…
Bu değilsin, diyorum kendime, kendimle

beraber, kendim gibi gördüklerime…
Biz, başka bir dönencede, başka bir astro

fenomen kuşakta doğduk…
Babalarımıza rest çektik, analarımızın göl-

gesine, çelikten zırh olduk…
Ana Kuzusu olmamak için, kuzuluktan ay-

rılarak gönül rızasıyla, kurtlaştık yıllar yılları
kovaladıkça…

Dokunsam, “Değişir bu dünya” dedim…
O yılların her biri, kendi içinde bin ah barın-

dırarak, bu kadar kolay vazgeçip, bütün şairle-
rin idam edildiği başka bir boyutta, tüm
şairlerin tek bir celladı varmış da, benmişim
sanki o da…

Kalbim, çok ve en iyi bildiği affetmelerden,
usandı, yoruldu, bıktı, korktu…

Bilmiyorlar ötekiler, biliyorum…
Bilmenin bu haline, sezmenin ötesine, ru-

hundan ruhuna, klinik patolojiden yansıma-
larla ulaşılır, bilirimi, bilirsin, bilirler…

Bilsem ki, deme artık…
Veya, de, diyebildiğin kadar…

Bizi ağlat, Serdar…
Bizi, kaybettiklerimizi hatırlayacak kadar,

ağlat…
Bizi, kaybettiklerini hatırlayacak kadar,

ağlar…
Bizi, kimin nerede, ne zaman, ne için ve

nasıl varsa kaybettiği, düşman bir dünyaya
karşı bizi örgütleyenler arasına dön ve yeniden
söyle şarkılarını, yeniden…

Bir yiğitliğin seronomisini dile getirir gibi,
en gösterişli galalardan kaçıp, varoş bir sem-
tin temiz bir seyyar köftecisine sığınırcasına,
en mukaddes sevmelerden diyorum Serdar,
en mukaddes sevmelerden bir yol bularak,
yeni yollar açmak lazım…

Doksanlarda kurtarılmış gençliğin yanına,
bugünlerin gençlerinden de kurtarıp, eklemek
lazım…

Bir değil, bin değil, belki…
Belki dört yüz bin gençlik lideri var, bu 

coğrafyada…
“Hamdık, piştik iman elhamdülillah” diyen

Tarihin Büyük Ustaları gibi, öykünelim, sürü-
nerek veya uçarak, yeniden zirvelerin kontro-
lüyle, kuzularımızı korumak için,
kurtlaşalım…

Yeniden, ama yeniden, yüreklere sızalım…
Bilsem ki; deme bana, bildiğini bilerek, söy-

lüyorum sana…
Gözyaşlarımızı yeniden dökerek, insan

coğrafyasının kuraklığına, dalalım, akalım, sel
olalım, tufan olalım, bendimizi yıkıp, rahmete
yoldaş olalım…

Şarkılarınla, yüreğinle, “Can sıcaklığınla”
atomik boyutta dönen kainata, eşlik ederek,
“Dön Baba, Dönelim” diyen Cem Baba gibi,

dönelim yeniden, ritmimize, akordumuza, 
tınılarımıza…

Bize, yıkılan burçlarımızın yeniden onarılıp,
yenilere teslim edene kadar zihin ve gönül
coğrafyalarımızı, yeniden vazife düşer…

Var mı özel bir sebebi, bilmiyorum
henüz…

Senden başladı el ve dilim ve ilham 
perilerim…

Tek değilsin, hiçbir zaman da değildin….
Tek değiliz, ve hiçbir zaman da tek 

olmayacağız…
Güzel insanların ihtiyacı olanlardan bir kıs-

mını sunmak için, kendilerine yetenek ve zeka
ve akıl ve kabiliyet verilmiş olanların, kendile-
rine de tarihe de insanlığa da borçları vardır..

Borcunu ödemelisin, Serdar…
Borcunu ödemelisin…
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İ ki ülkenin resmi makamların-
dan yapılan açıklamalara
göre, telefonda görüşen Menfi

ve Sisi, Libya'daki siyasi krize tek
çözüm yolunun seçimlerin gerçek-
leşmesinden geçtiği konusunda
mutabık kaldı. Mısır Cumhurbaş-
kanlığı açıklamasına göre Sisi,
Menfi ile görüşmesinde, Libya'da
ulusal uzlaşının sağlanması ama-
cıyla Mısır olarak ellerinden gelen
çabaları sarf edeceklerini belirtti.
Menfi ve Sisi, siyasi anlaşmaların
hayata geçirilmesi için yabancı
güçlerin ülkeden çıkarılması gerek-
tiğine de işaret etti. Libya Başkan-
lık Konseyi Başkanı Menfi'nin

basın ofisinden yapılan açıkla-
mada da Sisi'nin, Libya'nın birli-
ğine dikkat çekerek siyasi güçleri
diyaloğa çağırdığı belirtildi.Açıkla-
mada, Libya'da barış ve istikrarı
için tek çözümün parlamento ve
başkanlık seçimleri olduğu 
hatırlatıldı.

Libya'daki siyasi kriz

Birleşmiş Milletler öncülüğündeki
Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun
Kasım 2020'deki toplantılarında,
ülkede devlet başkanlığı ve parla-
mento seçimlerinin 24 Aralık
2021'de yapılmasına karar veril-
mişti ancak seçimler planlanan ta-

rihte yapılamamıştı. Tobruk'taki
Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal
Birlik Hükumeti'nin görev süresi 24
Aralık 2021'de dolduğu gerekçe-
siyle 10 Şubat'ta ülkenin batısın-
daki milletvekillerinin çoğunun
katılmadığı oturumda Fethi Başa-
ğa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta
ise Başağa hükumetine güvenoyu
vermişti. Libya Ulusal Birlik Hüku-
meti Başbakanı Abdulhamid Di-
beybe ise Temsilciler Meclisini
Cenevre Anlaşması'nda belirlenen
yol haritasından ayrılmakla suçla-
yarak görevinin başında olduğunu
ve görevi ancak seçilmiş bir hüku-
mete teslim edeceğini söylemişti.

Rusya'ya tam destek!

LukAşenko, Rusya’ya açık destek
veren tek ülke olduklarını belirterek,
“Bu mücadelede Rusları destekle-

yen tek ülkeyiz. Diğer tarafta kaç ülke var?
Ukrayna'da fiilen Rusya'ya karşı savaşan ne-
redeyse elli ülke var. Bize sitem edenler,
Rusya Federasyonu ile yakın bir ittifakımız
olduğunu, iki bağımsız halktan oluşan tek,
güçlü, bağımsız bir Birlik Devleti inşa ettiği-
mizi bilmiyorlar mı?” dedi. Lukaşenko, Rus-
ya’nın kardeş ülke olduğunu ifade ederek,
“Gerçekten her zamankinden daha fazla bir-
likte olmaya ihtiyacımız var. Bugün, Rusya'yı
Nazizm'e karşı mücadelesinde destekleyen,
Rus halkının istismarına karşı bir engel oluş-
turma çabasından dolayı dünyadaki tek ülke
olduğumuz için suçlanıyoruz. Rusya'yı des-
tekledik ve desteklemeye devam edeceğiz. Bu
suçlamalar gülünç ve üzücü” diye konuştu.

Çin'de yazın başından bu
yana sıcaklık değerleri ve
yağış miktarı yıllık ortala-

maların üzerinde ölçülüyor. Çin
Meteoroloji İdaresinden yapılan
açıklamaya göre, ülke genelinde
metrekareye düşen yağış miktarı,
haziran ayında 112,1 milimetre ile
geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 9,1 arttı. Yaz aylarının kurak
geçtiği kuzey ve kuzeydoğu eyalet-

lerinde ay boyunca yağmur yağ-
ması artışta etkili oldu. Ülke gene-
linde ortalama sıcaklık, haziranda
21,3 derece ile 1961'den bu yana
görülen en yüksek seviyeye ulaştı.
Kuzeydeki Hınan eyaletinde, 24
Haziran'da Şuçang şehrinde 42,1,
Dıngfıng'da 41,6 derece ile en yük-
sek sıcaklık değerleri ölçüldü. Öte
yandan ülkenin güney eyaletlerinde
Chaba Tayfunu'nun yol açtığı

yoğun yağış sellere sebep oluyor.
Japonya kıyılarını etkileyen Aere
Tayfunu'nun gelecek günlerde kıyı
ve iç bölgelere yağış getirmesi bek-
leniyor. Meteoroloji İdaresi, olağan
dışı sıcaklık ve yağışın temmuzda
da süreceği uyarısında bulundu.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Minsk’in İkinci Dünya
Savaşı’nda işgalden kurtuluşuna ilişkin düzenlenen seremonide
konuştu. Lukaşenko, Rusya’ya olan desteğin süreceğini ifade ederek,
“Rusya Belarus’a en yakın ve kardeş devlettir” ifadelerini kullandı

GUndemde
siyasi kriz var

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1655744)

Kıyı Emniyeti Genel MüdürlüğüHizmet Binası (U bina A ve B Blok)Tadilat ve Onarımı İşi yapım işi 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 :2022/682714 
1-İdarenin
a) Adresi :Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. 16/ Beylerbeyi 

ÜSKÜDAR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2165314000-5319/0530 092 29 90 - 2163349196
c) Elektronik Posta Adresi :arslan_turgay@hotmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı :1 Adet Mevcut Binanın Tadilat ve Onarımı

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

b) Yapılacağı yer :Üsküdar-İSTANBUL
c) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi :Yer tesliminden itibaren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Beylerbeyi Mah. Abdullah Ağa Cad. No:16/ A - 

ÜSKÜDAR / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati :26.07.2022 - 14:00
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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler 
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
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 hisse-
sine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil me-
murlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra
düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren
belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
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 deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 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 mimarlık 
bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(B) ÜSTYAPI (BİNA) İŞLERİ  III. GRUP: BİNA İŞLERİ 
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi-Mimar
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 İdari ve Yapı İşleri Dairesi Yazı İşleri Servisi adresine elden teslim 
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu 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 80 (Seksen) 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 olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açık-
lama istenmeksizin reddedilecektir.

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI (U BİNA A VE B
BLOK)TADİLAT VE ONARIMI İŞİ

KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(KIYEM) İDARİ VE 
YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal,
İsviçre’nin Lugano kentinde düzenle-
nen Ukrayna konferansında, Rus oli-
garkların dondurulan varlıklarının
Ukrayna’nın yeniden inşa edilme-
sinde kullanılması önerisinde bu-
lundu. Ukrayna Kalkınma

Konferansı'nda konuşan Şmihal, ül-
kesinin kalkınması için 750 milyar
dolar gerektiğini belirterek, “Yapılan-
manın ana kaynağının Rusya ve Rus
oligarklarının el konulan varlıkları ol-
ması gerektiğine inanıyoruz. Rus yet-
kililer bu kanlı savaşı başlattı. Büyük

çaplı yıkımlara neden oldular ve
bunun sorumluluğunu üstlenmeliler”
dedi. Şmihal, Rus oligarkların don-
durulan varlıklarının 300 ila 500 mil-
yar dolar arasında olduğunu
belirterek, bazı ülkelerin bu varlıklara
el koymaya başladığını belirtti.

Libya Başkanlık Konseyi
Başkanı Menfi, Mısır Cum-
hurbaşkanı Abdülfettah 

es-Sisi ile Libya'daki siyasi
gelişmelerin ele alındığı bir

telefon görüşmesi yaptı

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıkla-
masına göre Sisi, Menfi ile 

görüşmesinde, Libya'da ulusal
uzlaşının sağlanması amacıyla

Mısır olarak ellerinden gelen ça-
baları sarf edeceklerini belirtti.

Menfi ve Sisi, siyasi anlaşmaların
hayata geçirilmesi için yabancı

güçlerin ülkeden çıkarılması 
gerektiğine de işaret etti. 

Demokrasiyi
koruyalım

ABD Başkanı Biden, 4 Tem-
muz Bağımsızlık Günü ne-
deniyle yaptığı konuşmada,

demokrasinin korunması çağrısında
bulundu. Biden, Beyaz Saray'da 4
Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle
asker aileleri ile düzenlenen barbekü
etkinliğinde bir konuşma yaptı.
ABD'nin her zaman kendi yoluna git-
tiğini belirten Biden, "Her zaman imti-
han edildik ancak hiçbir zaman
başımızı alıp gitmedik." ifadesini kul-
landı. Biden, özgürlüğün hem ABD'de
hem de yurt dışında "saldırı altında"
olduğunu belirterek, "Her gün demok-
rasimiz konusunda hiçbir şeyin ga-
ranti altında olmadığını hatırlıyoruz,
bunun için mücadele etmeli, demok-
rasimizi savunmalıyız." mesajını verdi.
Dün Chicago'da Bağımsızlık Günü
kutlamasında düzenlenen silahlı saldı-
rıya işaret eden Biden, "Bugün birçok
Amerikalının etrafına bakıp, ABD'nin
oldukça bölünmüş olduğunu gördü-
ğünü ve bundan endişe ettiğini biliyo-
rum. Bunu anlıyorum ancak biz
bölündüğümüzden daha çok birleş-
miş haldeyiz." dedi.

KRİTİK
GÖRÜŞME

Çin'e güneş doğmuyor!

Rusların varlıkları kullanılsın
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Z ülfü Livaneli’nin, hakkında fazlaca konu-
şulup, tartışılmasına rağmen tam olarak
tanınmayan II. Abdülhamid’i konu aldığı

romanı “Kaplanın Sırtında”, İnkılâp Kitabevi im-
zasıyla okurlarının beğenisine sunuluyor. Sultan
Abdülhamid’i en insanî şekilde anlatmak için beş
yıl boyunca pek çok tarihî kaynaktan yararlanan
Livaneli, merakla beklenen “Kaplanın Sırtında”
ile kitap mecralarının pek çoğunda çok satanlar
listesinin ilk sırasında yer almaya başladı. Tarih-
teki şahsiyetlere ve olgulara bir saygısızlık etme-
mek adına kırk bin parçaya bölündüğü bir esere
imza atan Zülfü Livaneli, gerçek bir Abdülhamid
portresi çizebilmek adına kaleme aldığı “Kapla-
nın Sırtında” romanında, tarihsel gerçeklik içinde
yarattığı kurgu karakterleri okurlarıyla buluşturu-
yor. Okurlarına tarihî gerçekler noktasında soru
sordurtmak, yaşanan ve anlatılanları irdeletmek
isteyen “Kaplanın Sırtında”, uyguladığı sansürler
yüzünden döneminde hiçbir haberin doğru şe-
kilde yayımlanamadığı “Yıldız Canavarı” namlı
sultanı iyi ve kötü yönleriyle, hastalıklarıyla, kor-
kularıyla ve baskılarıyla işliyor.

Türkiye’nin en büyük medya grubu bünyesinde
eğitim vererek alanında ilk ve tek medya lisesi olan
Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Li-
sesi (MTAL), Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılı
olan öğrencilere burs veriyor. Lise, 2022-2023 eği-
tim öğretim dönemi için ilk 30 öğrencisini kabul
edecek. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenle-
rin ders vereceği hazırlık sınıfıyla başlayacak devlet
okulu Demirören Medya Mesleki ve Teknik Ana-
dolu Lisesi’ne öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.  

Aylık 1000 lira verilecek

Demirören Medya MTAL’de, alanında örnek okul
olması nedeniyle Türkiye’nin en başarılı öğrencile-
rinin eğitim görmesi hedefleniyor. Lisede 15 kişilik
sınıflarda, 1 yılı İngilizce hazırlık sınıfında 5 yıllık
eğitim verilecek. Hazırlık sınıfından sonra da pek
çok ders İngilizce verilecek.  Şehir dışından gelecek
öğrencilere konaklama ve İstanbul’un her yerine
ücretsiz servis ve yemek sunulacak. Öğrencilere ay-
rıca; 500 puan alana aylık 1000 TL, 485-500 puan
arasına aylık 750 TL, 470-485 puan arasına aylık
500 TL başarı bursu verilecek.

Türkiye’nin yerli Britney Spe-
ars’ı olarak tanınan ünlü şarkıcı
Aleyna Dalveren, yeni yaşına
görkemli bir kutlama ile girdi.
Hande Yener ve Serdar Ortaç’ın
sahne aldığı organizasyona bir-
çok ünlü isim de katıldı. Maga-
zin basının yoğun ilgi gösterdiği
davette Dalveren, Hande Yener
ve Serdar Ortaç ile şarkı söyledi.
Son dönemde Yıldız Tilbe’nin “Yürü Anca Gider-
sin” şarkısına getirdiği kendine has yorumla adın-
dan başarıyla söz ettiren ünlü şarkıcı Aleyna
Dalveren, yeni yaşına ünlü isimlerle birlikte girdi.
Ataşehir’de popüler bir kulüpte gerçekleşen doğum
günü kutlamasında Dalveren’i sanatçı dostları yal-
nız bırakmadı. Pop müziğin usta isimleri Hande Ye-
ner’in sahne aldığı gecede Serdar Ortaç da konuk
sanatçı olarak yer aldı.Pastayı beraber kestilerHande
Yener ve Serdar Ortaç’ın yanı sıra pek çok ünlü isim
de davette yerini aldı. Ünlü şarkıcı, pastasını Hande
Yener ve Serdar Ortaç ile birlikte kesti. Yener ve Or-
taç’ın şarkılarıyla eğlendirdiği anların ardından Ser-
dar Ortaç ve Aleyna Dalveren, kameraların karşısına
geçerek magazin basınının sorularını yanıtladı. Dal-
veren, gerçekleşen görkemli organizasyonun ayrıntı-
larını sosyal medyadan takipçileri ile de paylaşarak,
mutluluğuna onları da ortak etti.

H ani efsane şarkılar vardır, onlar bizim 
çocukluğumuz onlar bizim gençliğimizdir
ya, işte son günlerde onları daha çok dinler

olduk toplumca ne varsa geçmişimizde var diye….
Hani diyordu ya bir filmde ‘’bulutların üstünden bı-

raktım ben kendimi sonunu düşünmeden duygular sa-
rınca’’ işte o duygular bugünlerde bayram yaklaşırken
büyük bir hüzüne kapı aralıyor. Çoğu memur işçi
emekli ana baba ocağına gitmekten vazgeçer oldu.
Ulaşım benzin mazot alınacak hediyeler  cep yakarı
geçti bedeni yakıyor. Bugün bir memurun, Temmuz da
yanlışlarla dolu zamlı maaşını almaya sayılı günleri
kalırken , memlekete gidip gelmesiyle maaşının eksi
bakiyelere düşmesini göze alması  demek. Hele üniver-
site sınavına girmiş evde evlat varsa daha karanlık …
..Evlat okumak ,baba ve anne okutmak istiyor, lakin
yurt paraları kiralar kitap defter harçlıklar cep yakı-
yor. Gelinen noktada enflasyon farkı zam değildir
bunu yetkili sendikalar öğrenemedi. Enflasyon farkı-
nın üzerine  vatandaş artık   %10 refah payı iste-
mekte……. Esnafa gelince  ise prim yorgunu …
Asgari ücretteki artış SGK ve Bağkur primlerinin yük-
selmesi demek bu da esnafın ise zorda kalması demek.
Zor günler ne kadar göğüslenecek bilemiyoruz.

Gelinen son noktada Haziran ayı enflasyon ra-
kamları açıklandı. Haziran ayında mal ve hizmet fi-
yatlarına ortalama %4.95 zam gelmiş oldu. Altı
aylık enflasyon toplamda ise %42.35 oldu. Yılba-
şında memur ve emeklilerin maaşlarına 6 ay için
%7.5 zam yapıldı ,o da alındığı gibi eridi gitti. 6 ay
içinde maaşlar tam 2382 TL erimiş ,alım gücü her
kesimde azalmış ,cebimize ise tabiri caizse akrep gir-
miş oldu. Gıda , akaryakıt, ulaşım ,elektrik ,su,
ısınma gibi giderlere açıklanan enflasyonun da üze-
rinde zam geldiği için ailelerin aylık harcaması da
artışa geçmiştir. Artık aylık enflasyon yıllık olarak
verilen zammın üzerinde gerçekleşmektedir. Toplu
sözleşme masasına oturanlar enflasyon farkı verme-
nin gerçek anlamda sıfır zam olacağının farkına var-
mamış varamamışlardır. Memur ve emeklinin alım
gücünü korumak için bir an önce ek tedbirlerin alın-
ması gerekirken yetkili sendika gereğini yapmamış
yapamamıştır.

Geçenlerde girdiğim semtimizin kasabında yaşlı
bir teyze gerçeği ,örfümüzü adetimizi gözümüzün
önüne getirmiştir.

Kasaba girdiğimde yaşlı teyzem bastonuna daya-
narak kasaba’’ ondan avucum kadar şunlardan dört
beş parça ver aman yağlı tarafından katma amcan
biliyorsun yemez’’ diyordu. İstediklerini kasap hazır-
ladıktan sonra  kasaya geldi. Bastonuna dayanarak
cüzdanını açtı ve borcunu sordu, elleri titreyerek aç-
tığı cüzdanından ,kasabın istediği parayı verdikten
sonra kasabın aldıklarını şeffaf poşete koymasıyla
beraber kasaba dönerek ‘’ yavrum siyah poşetin yok
mu biliyorsun, iki sokak öteye gideceğim ağır aksak ,
alan var alamayan var ‘’ deyince kasap ve benim
gözlerim doldu boğazımızda bir yumru yutkunduk.
Kasap ‘’tamam teyzem bundan sonra siyah poşet
mutlaka  alırım’’ deyip tezgah altından koyu renkli
bir poşet bulup teyzenin aldıklarını koydu. Birden ak-
lıma sosyal medyadan boy boy  gittiğimiz yerlerden
yemek paylaşımları yaptıklarımız geldi, aklıma bir
de o anda ufacık bir hatada yer yarılsa da içine gir-
sem diye düşünen, mahcup, utangaç ,ince duygulu,
insanlar geldi. Kasapta rastladığım  teyze bana
memleketimde mert, cömert , fedakar, yardımsever,
düzgün insanları hatırlattı. Son zamanlarda yaşadık-
larımızı ya da yaşatılanları düşündüğümde memleke-
timde  bu kadar pişkinlik yoktu diyorum, ayrıca bu
kadar arsızlık yoktu, bu kadar yüzsüzlük yoktu. Oysa
ki çoğumuz kasaptaki teyze gibiydik. Ahmet Hamdi
Tanpınar ne demişti?

Cahilsin ; okur öğrenirsin.
Gerisin ; ilerlersin.
Adam yok; yetiştirirsin,
Günün birinde meydana çıkıverir.
Paran yok; kazanırsın.
Her şeyin bir çaresi vardır.
Fakat insan bozuldu mu bunun çaresi yoktur.
Bugün geldiğimiz nokta da zamanın su gibi aktı-

ğını görüyor, ekonominin ise artık çatlak bir testiden
çok denizler deryalar olduğunu görüyoruz. Bu da
bizleri nereden nereye gidiyoruz sorusunu defalarca
sormamıza, vicdanlarımızla baş başa kalarak adeta
kendimizle boğuşarak, güne yorgun ve yıpranmış bir
şekilde başlamaya sevk ettiğini görmek duymak söy-
lemek hüzün nöbetlerine sevk etmekte aynı kasapta
yaşadıklarım gibi…..

Diyeceğim o ki; desteklediğiniz siyasi partinin
yanlışına yanlış, muhalefet partilerinin doğrularına
doğru demedikçe , insanları dünya görüşüne göre
değil , liyakat ve ahlakına göre değerlendirmedikçe ,
rüzgara göre değil, akıl ve vicdana göre hareket et-
medikçe bir arpa boyu yol kat edemeyip John Stein-
beck in dediği gibi ‘’Bir insana dengesini kaybettirip,
sonra da normal davranmasını bekleyemezsiniz.’’
Sözünü kulağımıza küpe etmedikçe ,dünya düşünen-
ler için bir komedi , hissedenler için bir trajedidir de-
meye devam edeceğiz gibi görünüyor.

Bir bayram daha yaklaşırken dengesini kaybeden-
lerden değil, aynı zamanda  komşusu açken tok olan-
lardan olmamak dileğiyle ,işçi memur emekli esnaf
çiftçinin  emeğinin karşılığını biran önce alması,
refah seviyesinin artması, yanlışların doğru olması
dileğiyle kalın sağlıcakla….

Yanlışları doğru 
yapmak dileğiyle

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1655476)

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YOKSUL AİLE ÖĞRENCİLERİNE DAĞITILMAK ÜZERE EĞİ-
TİM ( KIRTASİYE ) SETİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2022/684740
1-İdarenin
a) Adresi :MERKEZ MAHALLESİ PİRİ REİS CADDESİ 5 34782

ÇEKMEKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2166000600 - 2166000635
c) Elektronik Posta Adresi :kasimcicek@hotmail.com
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :(OKUL ÇANTASI, KALEMLİK, DEFTER, KALEM VB.) TOPLAMDA 15 

KALEM MAL ALIM İŞİAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri :MALZEMELER ÇEKMEKÖY İLÇESİNDEKİ İDARENİN 
GÖSTERECEĞİ ADRESLERE (DEPOLARA)

c) Teslim tarihi :• OKUL ÇANTALARI VE KIRTASİYE MALZEMELERİ, SÖZLEŞMENİN 
İMZALANMASINA MÜTEAKİP YER TESLİM TUTANAĞINDAKİ İŞE 
BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN İDARE TARAFINDAN GEÇİLEN Sİ
PARİŞE İSTİNADEN 10(ON) TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE, İDARENİN 
BELİRLEYECEĞİ YERE, KARTON KOLİLER İÇERİSİNDE 
GETİRİLECEKTİR. (HER KARTON KOLİ İÇERİSİNDE 10 ADET 
BÜYÜK BOY ÇANTA, 10 ADET KÜÇÜK BOY ÇANTA OLACAK 
ŞEKİLDE HAZIRLANACAKTIR.) • HER KARTON İÇERİSİNDE 10 ADET
ÇANTA, YÜKLENİCİ TARAFINDAN DAĞITILMAYA HAZIR VAZİYETTE 
İDARENİN BELİRTTİĞİ YERLERE TESLİM EDİLECEKTİR. 

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ MAH.

PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL 
b) Tarihi ve saati :04.08.2022 - 11:00
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 belgeler, 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: 
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman: 
İSTEKLİLER TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN KRİTERLERE UYGUN OLAN ÜRÜNLERİ İHALE KO-
MİSYONUNA BİRER (1) ADET NUMUNE SUNACAKTIR. TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN ÖZELLİK-
LERE HAİZ OLMAYAN NUMUNELERİ VEREN İSTEKLİNİN TEKLİFİ GEÇERSİZ SAYILACAKTIR. İHALEYİ
KAZANAN FİRMA, İHALE KOMİSYONUNA SUNDUĞU NUMUNELERİN AYNILARINI TEMİN EDECEKTİR.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında %
15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ/FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ-MERKEZ
MAH. PİRİ REİS CAD. NO:5 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese ia-
deli taahhütlü posta vasıtasıyla 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:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILINDA YOKSUL AİLE ÖĞRENCİLERİNE 
DAĞITILMAK ÜZERE EĞİTİM ( KIRTASİYE ) SETİ ALIMI

ÇEKMEKÖY BELEDİYESİ SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Geçtiğimiz günlerde İnkılâp Kitabevi imzasıyla okurlarıyla buluşan Zülfü Liva-
neli'ye ait “Kaplanın Sırtında”, kısa sürede okurlarının beğenisini kazanarak,
pek çok kitap mecrasının çok satanlar listesinde ilk sırada yer almaya başladı

LivaneLi’nin kitabi
yok satiyor
LivaneLi’nin kitabi
yok satiyor
LivaneLi’nin kitabi
yok satiyor
LivaneLi’nin kitabi
yok satiyor
LivaneLi’nin kitabi
yok satiyor
LivaneLi’nin kitabi
yok satiyor

Demirören
burs verecek

Doğum gününe
ünlü akını
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S üper Lig’in son şampiyonu
Trabzonspor, Mısırlı oyuncu
Trezeguet’yi renklerine bağladı.

İngiliz ekibi Aston Villa’dan transfer
edilen Mısırlı oyuncu için Trabzonspor
Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun katılı-
mıyla İstanbul’da imza töreni düzen-
lendi. Trabzonspor’a transfer olduğu
için mutlu olduğunu belirten Trezeguet,
“Harika bir başkanımız, harika bir ho-

camız ve harika taraftarlarımız var.
Şampiyon bir takıma geldiğimi ve bu-
radaki beklentileri biliyorum. Ben de
burada olacağım 4 yıl boyunca şampi-
yonluklar kazanmaya devam edeceğiz
ve hatta daha uzun yıllar da bunu
devam ettireceğiz. Takıma her zaman
en iyisini vermem gerektiğinin farkında-
yım. Ben de performansımla birlikte ta-
raftarlarımızı her zaman mutlu etmeye

çalışacak bir oyuncuyum. Umarım bu
yıllarda da şampiyonlukları beraber
kutlayacağız" diye konuştu.

Formanın hakkını verecek

Trezeguet, maçlara çıkmak için sabır-
sızlandığını belirterek, "Kendi ülkem ve
belki de Ortadoğu’nun en büyük ta-
kımlarından birinden geliyorum zaten,
belki de en büyüğünden yani El Ahly
takımından. Büyük bir takımda beklen-
tilerin neler olduğunun, orada neler
yapmam gerektiğinin farkındayım.
Bunu daha önce yaşadığım için biliyo-
rum. Taraftarlarımızla buluşmak ve ta-
kıma yardımcı olabilmek için
sabırsızlanıyorum. Başkanımıza bu ku-
lübe katılmamda bu kadar çok katkısı
olduğu için teşekkür etmek istiyorum.
Bu formayı hak ettiği yere her zaman
taşıyabilmeyi umuyorum. Buradaki
herkes en iyisini hak ediyor. Umuyo-
rum ben de burada olduğum süreç bo-
yunca her zaman bu formayı en iyi
şekilde temsil edeceğim” ifadelerini 
kullandı.

Şartlarımızı zorladık

Törende konuşan Trabzonspor Baş-
kanı Ahmet Ağaoğlu, Trezeguet’nin
transferinin uzun süreç aldığını söyledi.
Ağaoğlu hem Trezeguet’nin kulübü
Aston Villa’nın hem de Mısırlı oyuncu-
nun fedakarlık gösterdiğini belirterek,
“Kulübümüzün şartları doğrultusunda
bizde maksimumu şartlarımızı zorladık
ve bu transferi gerçekleştirmek için şu
an buradayız. Futbolcumuzun bugüne
gelmesinde emeği geçen başta değerli
ailesi olmak üzere tüm kulüplere, ku-
lüplerin yöneticilerine, hocalarına ve
geçmiş takım arkadaşları teşekkür edi-
yorum. Özellikle bu yaş grubundaki bir
oyuncunun böylesine verimli bir nok-
taya gelmesinde şüphesiz ki herkesin
çok büyük bir payı vardır. Bunun içinde
iki tane Süper Lig kulübümüz de var.
Biri Kasımpaşa, diğeri de Başakşehir
kulübü" dedi. DHA Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1655946)

ESAS NO : 2022/375 
KARAR NO : 2022/386

İstanbul 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/375
E. - 2022/386 K. sayılı ve 01/07/2022 tarihli ilamı  ile
***400 T.C. Kimlik numarası ile nüfusa kayıtlı, Arife 
Güven'in "Arife" olan isminin "BEREN ARİFE" olarak
düzeltilmesine, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline,
karar verilmiş olup, bu husus Türk Medeni Kanunu'nun
27/2. maddesi gereğince ilan olunur. 01/07/2022  

İLAN
İSTANBUL 27. ASLİYE 

HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1655891)

ESAS NO : 2022/307 
KARAR NO : 2022/390

Davacı HAFİZE GÜNAYDIN tarafından NÜFUS 
MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan isim
tashihi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davanın kabulüne, KOCAELİ ili, GEBZE ilçesi, 
Cilt No:11 Hane No:130 BSN:17’de kayıtlı, FEHMİ ve
GÜLSERden olma, 11/08/1978 doğumlu 44968181494
TC kimlik nolu davacı HAFİZE GÜNAYDIN'ın  HAFİZE
olan adının “HAFİZE DENİZ” olarak düzeltilmesine
karar verilmiş olup; hüküm ilan olunur. 01/07/2022

İLAN
İstanbul Anadolu 

21. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1655714)

ESAS NO : 2022/194
KARAR NO : 2022/395

Bartın, Merkez, Kaman Mah/Köyü, Cilt No: 
61, Hane No: 17, 81 BSN'de  nüfusa kayıtlı Hüseyin
ve Emine'den olma 27/01/1981 -Bartın doğumlu 
davacının "GÜLTEKİN" olan isminin,  "GÜNTEKİN "
olarak değiştirilmesine, karar verildiği ilan olunur.
11/02/2021

İLAN
İstanbul Anadolu 

28. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1655693)

Esas No : 2022/244                                       29/06/2022
Konu : İlan Hak. 

İSTANBUL 13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İ L A N 

Davacı Erfan Nabızadehashgehsou tarafından
Nüfus Müdürlüğü aleyhine açılan İsim ve Soy İsim 
Tashihi davası nedeniyle:

Ankara İli, Altındağ İlçesi, Konsolosluklar Mah/Köyü,
C:118, H:14721, BSN:1'de nüfusa kayıtlı
32117512282 T.C. kimlik numaralı davacı Erfan 
Nabızadehashgehsou'nun ''ERFAN'' olan isminin
"İRFAN" olarak "NABIZADEHASHGEHSOU" olan
soy isminin "AYYILDIZ" olarak değiştirilmesine
13/05/2022 tarihinde karar verildiği ilan olunur. 

T.C.
İSTANBUL

13. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Trabzonspor, 2022-23 
sezonu formalarını Marek

Hamsik ve Abdülkadir
Ömür’ün de yer aldığı

eğlenceli bir tanıtım 
videosuyla duyurdu

Fırtına yeni formasını tanıttı
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor'da 2022-
23 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı sosyal
medyadan paylaşılan eğlenceli bir videoyla yapıldı.
Takımın yıldız oyuncularından Marek Hamsik ve
Abdülkadir Ömür’ün de yer aldığı görüntüler taraf-
tarın beğenisini kazandı. Videoda şampiyonluk for-

ması ve yeni sezon formalarını üzerinde deneyen
taraftarların eğlenceli halleri yer aldı. Yeni sezon
hazırlıklarını Slovenya’da sürdüren bordo mavili
takım, 2022-23 sezonunda mavi, çubuklu ve siyah
formayla sahaya çıkacak. Videoda yer almayan
siyah forma için ayrı bir lansman yapılacak. 

TREZEGUET
IDDIALI
Trabzonspor, Aston Villa’dan transfer edilen Mahmoud Trezeguet ile
sözleşme imzaladı. Mısırlı oyuncu Trezeguet, “Şampiyon bir takıma
geldiğimi ve buradaki beklentileri biliyorum. Ben de burada olacağım
ve 4 yıl boyunca şampiyonluklar kazanmaya devam edeceğiz” dedi

Güçlü bir kadroya sahip ol-
duklarını söyleyen Ağaoğlu,
“Sezonu şampiyon olarak ta-
mamladık. Ama önümüzdeki
sezon hem Süper Lig’de hem
Türkiye Kupası’nda hem de
inşallah Şampiyonlar Li-
gi’nde mücadele edecek
olan takımımızı güçlendir-
mek en büyük hedeflerimiz-
den birisi. Biz de bu
doğrultuda izleme ekibinin ve
hocamızın verdiği raporlar
doğrultusunda ihtiyaç duyu-
lan mevkilere transferlerimizi
teker teker gerçekleştiriyo-
ruz. Futbolcumuz Trezeguet
de bu oyunculardan birisiydi.
Takımımıza önemli güç kata-
cağına inandığımız bir oyun-
cumuz. Dolayısıyla
camiamıza hayırlı, uğurlu
olsun. Bizimle birlikte 4 yıllık
süreçte başarılı sezonlar ge-
çireceğine olan inancımız
tam. Bu doğrultuda ben tek-
rar bu transferde emeği
geçen herkese teşekkür edi-
yorum ve Trezeguet’e de
Trabzonspor’a hoş geldin di-
yorum" ifadelerini kullandı.

Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek
Başarılı bir 
sezon geçirecek

Kayserispor
sıkı çalışıyor

SEZON hazırlıklarına kulüp
tesislerinde başlayan Yukatel
Kayseripor’da geçen cumar-
tesi günü Erciyes kamp etabı
başladı. Teknik Direktör Çağ-
daş Atan yönetiminde gerçek-
leştirilen antrenman, cuma
gününe kadar devam edecek.
Takıma 3 gün bayram izni ve-
rilecek. Sarı kırmızılılar 12 -
25 Temmuz arası Erciyes
Yüksek İrtifa Kamp Mer-
kezi’nde çalışacak. Kampı de-
ğerlendiren Kayserispor
Teknik Direktörü Çağdaş
Atan, “Sezon öncesi ilk etaba
kendi tesislerimizde başladık.
2 gün önce Erciyes Yüksek İr-
tifa Kamp Merkezine geldik.
Buradaki ortamdan memnu-

nuz. Burada güzel bir tesis
yapılmış. İlerleyen yıllarda
ben yaz kampının kalbinin
burada atacağına inanıyo-
rum. Yeni yapılan ve sahalar
en kısa zamanda bitecektir.
Burası çok verimli bir kamp
alanı olacak” ifadelerini
kullandı.

Futbolculara 
teşekkür etti

Genç teknik direktör Çağdaş
Atan konuşmasının deva-
mında, “Geçen futbolcula-
rıma da teşekkür ettim.
Teknik adam olarak oyuncu-
larımın antrenmana katılımı,
konsantrasyonu ve birbirle-
riyle ilişkileri mükemmel sevi-
yede. İyi ve yoğun bir kamp
dönemi geçiriyoruz. 8 Tem-
muz’a kadar sıkı şekilde çalı-
şıp daha sonra
oyuncularımıza bayram izni
vereceğiz. 3 gün sonra tekrar

toplanıp 25 Temmuz’a kadar
burada kamp kapmayı planlı-
yoruz. Şu ana kadar her şey
yolunda.  Sağlıklı bir çalışma
ortamı var. Başka-
nımıza da yö-
netimimize
de futbol-
culara da
teşekkür
ediyo-
ruz”
diye ko-
nuştu.
DHA

Süper Lig takımlarından
Yukatel Kayserispor Teknik

Direktörü Çağdaş Atan,
“Teknik adam olarak

oyuncularımın antrenmana
katılımı, konsantrasyonu ve

birbirleriyle ilişkileri
mükemmel seviyede. İyi ve

yoğun bir kamp dönemi
geçiriyoruz” dedi

Antalya
bomba gibi
geliyor
Spor Toto Süper Lig 
ekiplerinden Fraport TAV 
Antalyaspor'da sağlık sorunları
nedeniyle izinli olan Luiz
Adriano ile Fredy, Burdur
kampında takıma dahil olacak
SÜPER Lig'de geçen sezon sergilediği per-
formansla dikkatleri üzerine çeken Fraport
TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonun ha-
zırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar
Antalya'da yaptıkları çalışmaların ardın-
dan sezon öncesi yapılacak ilk kamp için
Burdur'da bulunuyor. Akdeniz ekibi Antal-
yaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde ilk
çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin
gözetiminde gerçekleştirdi. Antalyaspor,
Burdur'daki çalışmalarını bugün çift an-
trenmanla sürdürecek. Kırmızı beyazlılar
saat 11.00'de salonda, saat 18.00'de ise
yeşil zeminde hazırlıklarına devam edecek.
Hazırlıklarını ilk olarak Antalya'da tesisle-
rinde yapan Antalyaspor'da futbol sorum-
lusu Nuri Şahin tarafından 7 Temmuz'a
kadar izin verilen Fredy ve Luiz Adriano
kampın ilk gününe katılmazken, oyuncular
Burdur'da yapılacak kampa erken katıla-
cak. Fredy ve Luiz Adriano, dün gece saat-
lerinde Burdur'da kampa katılırken sabah
yapılacak antrenmanla takımla çalışma-
lara katılmaları bekleniyor.

Dabo ile 
yollar ayrıldı

SPOR Toto 1’nci
Lig ekiplerinden
Çaykur Rizespor,
orta saha oyun-
cusu Bryan Dabo
ile yollarını ayırdı.
Kulüpten yapılan
yazılı açıklamada,
“Profesyonel fut-
bolcumuz Bryan
Dabo ile sözleş-
memiz karşılıklı
anlaşma sağlana-
rak sonlandırılmış-
tır. Dabo'ya
hizmetlerinden do-
layı teşekkür eder,
bundan sonraki
futbol kariyerinde
kendisine başarılar
dileriz” denildi. 

Çağdaş Atan, 
“Geçen futbolcularıma

teşekkür ettim. 
Teknik adam olarak

oyuncularımın 
antrenmana katılımı,
konsantrasyonu ve 
birbirleriyle ilişkileri

mükemmel 
seviyede” dedi.
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E dirne'de bu yıl 661'incisi dü-
zenlenen Tarihi Kırkpınar
Yağlı Güreşleri'nin final mü-

sabakasında Mustafa Taş'ı yenerek
başpehlivan olan Cengizhan Şim-
şek, büyük mutluluk yaşıyor.
Orhan Okulu, İsmail Balaban,
Menderes Saltık ve Tanju Gemici
gibi güçlü pehlivanları yenerek fi-
nale yükselen Cengizhan Şimşek,
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğiti-
mini sürdürüyor. Antalya'nın Serik
ilçesi Gebiz köyünden olan Şimşek,
güreşe 15 yıl önce başladığını söy-
ledi. Ev kadını bir anne ve polis
emeklisi bir babanın çocuğu olan
başpehlivan Şimşek, "Güreşe ilk
olarak Antalya'nın Kepez Belediye-
si'nde başladım. Daha sonra An-
talya Büyükşehir Belediyesi ASAS
Spor Kulübü'ne transfer oldum. Şu
anda Antalya Büyükşehir Belediye
Başkanı Muhittin Böcek himayele-
rinde 2014 yılından bu yana ASAS
Spor Kulübü'nde güreşmeye devam
ediyorum" dedi.

Çok çalıştım

"Çalıştığın zaman Allah bir yerden
emeğinin karşılığını veriyor" diyen
Şimşek, "Ben de çok çalıştım. Ken-
dime inanıyordum. 'Benim duru-
mum çok iyi, bu kemeri alacağım'
diye bu sahaya geldim. Kendime
bir hedef koydum ve ona göre kon-
santre oldum. Çünkü söz verdiğim
yerler vardı. Öncelikle Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanım Muhit-
tin Böcek, bizi buraya gelmeden
önce çok güzel ağırladı. Başkanı-
mıza sözümüzü tuttuk ve kemeri
aldım. Allah'ım bu sene kemeri An-
talya'ya götürmemize nasip etti"
diye konuştu. 

Saha içinde işler başkadır

İlk turda, kulüp arkadaşı Menderes
Saltık ustası ile eşleştiğini belirten
Başpehlivan Cengizhan Şimşek,
"Kampta 25 gün onunla beraber-
dik, hiç ayrılmadık. Ama ilk tur beni
çekti ve onunla yaptım. Kendime

güveniyordum. O da; 'Çırak, senin
durumun çok iyi' dedi. İkinci turu
bay geçtim. Üçüncü tur kurasında
Orhan Okulu'yu çektim. Ezeli raki-
bim, iyi rakip, 2 defa kemer almış.
Sonraki tur çeyrek finale kaldık.
Ben Tanju Gemici'ye düştüm. Tanju
Gemici de iyi pehlivan ve onu da
yendim. Yarı finalde ustam İsmail
Balaban'a denk geldim. Bizim eki-
bimizde hem ustalık, hem ağabeylik
yapıyor. 2 tane altın kemer almış.
Biz hep onlara özendik. Gerekeni
yaptık ve seyirciyi mutlu ettik, gü-
reşe doyurduk. İsmail ağabeyi yen-
mek nasip oldu. Saha içerisine
girdiğin anda ağabey kardeş ilişkisi
bitiyor. Ama saha dışına çıktığın
zaman yine ağabey kardeşiz. Aynı
kulüpteyiz, beraber yiyip içiyoruz,
antrenman yapıyoruz. 2 tane kemer
almış, Kırkpınar'da destan yazmış
bir insanda illa zorlanılır. Güreş es-
nasında birbirini biliyorsun, rakibin
iyi. Ben de iyiyim. O anda pozisyon
gelmiyor ve biraz yorulman lazım.
Vücudu yorman lazım. Diri bir in-
sana oyun yapamazsın. O anda po-
zisyonda zeka ile güreş birbirine
giriyor. Pozisyonlar geldiğinde de-
ğerlendiriyorsun. İsmail ağabeyi
kaz kanat oyunu ile yendim. Finale
çıkmak nasip oldu. Finalde rakibim
Mustafa Taş'tı. Bizim kardeşimiz.
Hedefim altın kemerin devamını
sürdürebilmek. Onu güzel bir şe-
kilde taşıyabilmek. Çünkü çok onur
verici. Allah nasip ederse 3 sene üst
üste alıp kemerin ebedi sahibi
olmak istiyorum" diye konuştu.

Bıyıklarımı çok beğeniyorlar

Başpehlivan Şimşek, kendisini, 'Er
Meydan'ının karizmatik başpehli-
vanı' diye anons ettiklerini ifade
ederek, "Eskilerden Kel Aliço'nun,
eski pehlivanların böyle imajı var-
mış. Ben de güreşe imaj olsun diye
yaptım. Bende hiç bıyık yoktu. Us-
talarım bıyık bırakmamı önerdi.
Dedelerim de benim gibi bıyıklıydı
ama böyle uzun değildi. Dedelerim
de Yörük, onlarda da Osmanlı bı-

yığı vardı. Sakalım zaten çıkmıyor,
olmayacağını söyledim. İlk başta
bıraktığımda tuhafıma gitti. Sonra
uzadıkça baktım güzel ve imaj oldu.
Er Meydanı'na çıktığımda da usta-
larım ve kule hakemleri bıyığımı
kesmememi söylediler. Seyirci de
çok beğeniyor. Bıyığımın imajı Er
Meydanı'na renk kattı" ifadelerini
kullandı.

Babasının oğlu

Babası Mehmet Şimşek'in pehlivan
olmak istediğini anlatan Şimşek,
"Eskiden araba yok. Atla, traktörle
gidip geliniyormuş. Babam kispet
alıyor, idmanlara gidiyor. Dedem de
Yörük olduğumuz ve hayvancılıkla
uğraştığımız için babamın kispetini
hayvanlara bakacak kimse olmadığı
için kesiyormuş. 2-3 defa kesmiş ve
babam yılmış. Babam Antalya'ya
geliyor ve emniyet hayatına atılıyor.
Emekli polis. Ondan sonra benim
güreş hayatım başladı. Babamın fo-
toğraflarına bakıp karar verdim.
Babama dedim ama çok cılız oldu-
ğumu söyledi. Güreş hayatıma 28
kiloyla başladım. Babam da en iyi
şekilde yapmam gerektiğini ve her
zaman arkamda olduğunu söyledi.
Ben de başpehlivan olacağıma söz
verdim. O sözümü tuttum. Allah
ondan binlerce kez razı olsun.
Maddi manevi desteğini hiç esirge-
medi" diye konuştu.

Göçebe hayatı yaşıyoruz

Kırkpınar'ın başpehlivanı Cengizhan
Şimşek, "Babam, annemi kıl çadı-
rında, yani Yörük çadırında almış.
Evleri yokmuş. Ben de Yörük haya-
tını çok seviyorum. Şu an hala gö-
çebe hayatı yaşıyoruz. O kültürü
yaşatıyoruz. Şu anda beni obaya
bekliyorlar. Antalya'ya dönünce ke-
merimi Yörük obamıza götürmeyi
diliyorum. Aynı zamanda köyümüze
gittiğinde baba yadigarı rahmetli
Ahmet Ak'ın kabrine götüreceğim.
Hayalim buydu. Kabrinde ona ar-
mağan edeceğim ve ruhuna bir Fa-
tiha okuyacağım" dedi. DHA

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Cengizhan Şimşek
(26), Antalyalı Yörük bir ailenin oğlu olduğunu belirterek, "Babam 
annemi kıl çadırında, yani Yörük çadırında almış. Evleri yokmuş. Ben 
de Yörük hayatını çok seviyorum. Şu an hala göçebe hayatı yaşıyoruz. 
Antalya'ya dönünce kemerimi Yörük obamıza götürmeyi diliyorum” dedi
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Muhtelif Poşet Alımı İşi 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 :2022/686031
1-İdarenin
a) Adresi :Pınar mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 SARIYER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası :2124441722 - 2123384015
c) Elektronik Posta Adresi :temizlikisleri@sariyer.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :2.000 kg 1. Kalite Siyah Renk Çöp Poşeti, 10.000 kg 2. Kalite Mavi 

Renk Geri Dönüşüm PoşetiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale 
dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri :Ferahevler Mahallesi Çelik Çıkmazı Sokak Sarıyer / İSTANBUL - 
Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez Şantiye Alanı

c) Teslim tarihi :Teslim süresi, sözleşmenin imzalandığı tarihi takip eden gün 
başlayarak Ferahevler Mahallesi Çelik Çıkmazı Sokak Sarıyer
/İstanbul (Sarıyer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Merkez 
Şantiye) adresine şartnamelere uygun olarak çalışır/kullanıma 
hazır vaziyette taşınır geçici alındı belgesi karşılığında idareye 
teslimine kadar geçen süredir. Bu ihale konusu malın tamamı için 
teslim süresi 30 (otuz) takvim günüdür.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL 

Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü 4. Kat Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati :05.08.2022 - 11:00
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 belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi-
lerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen his-
seler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı
istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri 
zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No: 2 Kat 4 Sarıyer / İSTANBUL
Sarıyer Belediyesi / Temizlik İşleri Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla 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:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

MUHTELİF POŞET ALIMI İŞİ
SARIYER BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yaylada hayvan güderdim
Başpehlivanlığa 2018 yılında çıktığını belirten Şimşek,
"Başpehlivanlığa ilk çıktığım zaman Antalya'ya gittiğimde
yaylaya hayvan gütmeye çıktım. Orada hayvan güderken
sosyal medyada paylaşım yapmıştım. Bana başpehlivan ol-
duğumu, Antalya'da gezmem gerektiğini söylediler ama
ben de başpehlivan olsam da işimi bırakamayacağımı söy-
ledim. Sevdiğim ortamdayım, dağda gezmeyi seviyorum.
Hayvancılıkla geçiniyoruz. Biz hayvancılıkla uğraştığımız
için et önümüzden eksik olmuyor. Koyun yoğurdu, keçi
peyniri, keçi sütü, keçi yoğurdu, inek yoğurdu ile besleniyo-
ruz. Köy yumurtası var. Her şeyin doğalı var. Soframıza
konan her şeyi kendimiz üretiyoruz" diye konuştu. 

Teknik direktör Okan Buruk'un is-
teğiyle transferde önceliği orta sa-
haya veren ve bu bölgeye en az iki
takviye yapmayı hedefleyen Gala-
tasaray , rotayı Fransa'ya çevirdi.
PSG forması giyen 32 yaşındaki
futbolcu İdrissa Gueye ile bir süre-
dir temas halinde olan Sarı-Kırmı-
zılılar'ın, gerçekleşen son
görüşmede prensip anlaşmasına
vardığı öğrenildi. Kulübe yakın
kaynaklar, Senegalli orta saha ile
henüz ücret konusunda değil fakat
olası bir transfer ve çeşitli detaylar
üzerinde el sıkışıldığını, yıllık maaş
konusunda da mutabakatın çok
uzak olmadığını belirtiyor. Galata-
saray Yönetimi'nin ise Gueye'den
gelen yeşil ışık sonrası PSG ile te-
masa geçtiği ve 1 yıllık sözleşmesi
kalan deneyimli futbolcunun bon-
servisi için pazarlıkların başladığı
bildirildi.

8 numaraya düşünülüyor

Okan hoca ile yöneticilerin Flor-
ya'da yaptığı son görüşmede İd-
rissa Gueye transferini masaya
yatırdıkları ve olası imza halinde

saha içi planının da hazır olduğu
öğrenildi. Buna göre Gueye, yeni
sezon planlamasında daha çok 8
numara olarak düşünülüyor. Tec-
rübeli futbolcunun yanına bir de
ön libero alınması hedefleniyor.
Böylece geçen sezonun en zayıf
karnı olan orta sahada, rakiplere
karşı ciddi bir üstünlük kurulması-
nın hesapları yapılıyor.

30 yaşında en büyük imza

Adı Galatasaray'ın orta saha aday-
ları arasında ilk sıraya kadar çıkan
İdrissa Gueye, kariyer basamakla-

rını nispeten geç tırmanması ve son
olarak PSG'de ortaya koyduğu per-
formansla dikkat çekmiş bir isim.
19 yaşında Senegal'den Fransa'ya
gelen Gueye, Lille Kulübü’nün alt-
yapısında Avrupa futboluna adım
attı ve 26 yaşında 9 milyon Euro'ya
Aston Villa'ya, 27 yaşında ise 8.5
milyon Euro'ya Everton'a transfer
oldu. PSG, Gueye'yi 30 milyon
Euro bonservis bedeliyle transfer
ettiğinde, tecrübeli futbolcu tam 30
yaşındaydı.

Campos PSG'ye gidince

Eylül ayında 33 yaşına girecek olan
Senegalli oyuncu, PSG'nin yeni
sezon kadrosunda düşünülmüyor.
Gueye'nin ismini çizen ise Burak
Elmas yönetiminde Galatasaray'da
sportif danışmanlık yapan ve son
kongrede Elmas'ın aday olmaya-
cağı netleşince görevinden ayrılan,
hemen ardından PSG'de sportif di-
rektörlük koltuğuna oturan Luis
Campos'tu. Campos'un kadroda
düşünmediği İdrissa Gueye, bu sa-
yede yeni sezonda Galatasaray for-
ması giyebilir.

Gueye sürprizi
Galatasaray Yönetimi, bir süredir transfer gündeminde yer alan İdrissa
Gueye için kritik bir hamle yaptı. 32 yaşındaki orta saha oyuncusuyla prensip
anlaşmasına varan Sarı-Kırmızılılar, PSG ile bonservis pazarlıklarına devam
ediyor. Bu hafta bu transferde daha somut gelişmeler yaşanması bekleniyor

Göztepe’nin 28 yaşındaki kanat
oyuncusu Halil Akbunar, KVC
Westerlo ile anlaşmasının ardın-
dan Belçika’ya gitti. Sarı-kırmızılı
kulübün transferden 1 milyon
Euro gelir elde etmesi bekleniyorS-

por Toto Süper Lig ’den küme
düşen Göztepe ’de, 28 yaşındaki
kaptan Halil Akbunar için Süper
Lig’den birçok takım nabız yokla-
mıştı. Son günlerde Belçika ekibi
KVC Westerlo da transfer için dev-
reye girmişti. Sarı-kırmızılı kulüp,
Westerlo ile yapılan görüşmeler so-
nucunda anlaşma sağladı. Anlaş-
manın ardından Halil Akbunar,
dün yaptığı yolculuğun ardından

Belçika’ya ulaştı. Deneyimli kanat
oyuncusunun Westerlo ile idman-
lara başlayacağı öğrenilirken, Göz-
tepe’den henüz resmi bir açıklama
yapılmadı. Göztepe’nin transfer-
den 1 milyon Euro civarında bir
gelir elde etmesi bekleniyor. Sarı-
kırmızılı kulübün formasını 310
maçta terleten Halil Akbunar, söz
konusu maçlarda 49 gol, 52 asist-
lik performans sergilemişti.

Halil imzayı
ATIYOR

YOrUk baSpehlivan!



C HP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi ve
İLY Group Yönetim Kurulu Başkanı
İlyas Yılmaz, 1907 Fenerbahçeliler Der-

neği tarafından organize edilen kampanya
kapsamında anlamlı bir bağışa imza attı. Bu
yıl kuruluşunun 30'uncu yılını kutlayan 1907
Fenerbahçeliler Derneğinin başlatmış olduğu
“30 ilde 30 kütüphane” adında bir kampanya
düzenledi. Bu anlamlı çalışma için dernek ta-
rafından ulaştırılan bilgilendirme mesajına
kayıtsız kalmayan İlyas Yılmaz, Muğla Yata-
ğan'da bulunan Kafa Kaplancık Ortaokuluna
tam donanımlı bir kütüphane kazandırdı. Yıl-
maz’ın yapmış olduğu bağışı ile Kafa Kap-
lancık Ortaokulu uzun yıllardır beklediği
kütüphanesine kavuşmuş oldu.  

İlyas ağabeylerine teşekkür ettiler

Okulun öğrencilerinin ise kampanyayı düzen-
leyen 1907 Fenerbahçeliler Derneği ve bağışçı
İlyas Yılmaz’a bir mesajı vardı. Kafa Kaplan-
cık Ortaokulu öğrencileri çektikleri video ile
“Saygıdeğer 1907 Fenerbahçeliler Derneği
üyeleri ve kıymetli bağışçımız İlyas Yılmaz.
Bizler ülkemizin en güzel köşelerinden Muğ-
la’nın Yatağan ilçesi Kafa Kaplancık köyünde
öğrenim gören köy çocuklarıyız. Kitaba ulaş-
mak, onu okumak bizim için aşılıp ulaşılması
zor bir durumken, siz saygıdeğer bağışçımız

İlyas Yılmaz sayesinde okulumuz kütüpha-
neye kavuştu. Bizlere bu imkanları sağladığı-
nız için sizlere çok teşekkür ediyoruz.”
mesajını iilettiler. 

Eğitime herkes katkı vermeli

Yapmış olduğu bağış ile Kafa Kaplancık oku-
lunun eksiği olan kütüphaneyi A’dan Z’ye
yaptıran hayırsever iş insanı İlyas Yılmaz
“Uzun yıllardır üyesi olmaktan onur duydu-
ğum 1907 Fenerbahçeliler derneğinin başlat-
mış olduğu proje önüme geldiği zaman çok
mutlu oldum. Bireysel olarak ne yapabilirim
diye düşündüm, dernekteki arkadaşlarla gör-

üştüm ve bir okulumuzun kütüphane ihtiya-
cını gidermek istedim. Bizler hem iş yaşa-
mında hem siyasi yaşamında örnek olması
gereken kişileriz. Bir okulumuzun kütüpha-
neye kavuşması için vermiş olduğum destek
umarım o okulda okuyan öğrencilerin eğitim
sürecine katkı sağlar. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün de dediği gibi “Eğitimdir ki, bir
milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir
topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefa-
lete terk eder.” Bizler bu sözün anlamını ve
önemini biliyoruz.  Eğitime bu ülkenin her bir
ferdinin elinden gelen katkıyı vermesi gerekti-
ğini düşünüyorum” dedi.

BARIŞ KIŞ
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Beylikdüzü’nden
gelen yardım eli
CHP Beylikdüzü Belediye Meclis üyesi İlyas Yılmaz, 1907 Fenerbahçeliler Derneği tarafından
organize edilen kampanya kapsamında bağış yaptı. Yılmaz'ın yaptığı bağışla Muğla'nın
Yatağan ilçesindeki Kafa Kaplancık Ortaokulu'na tam donanımlı kütüphane kazandırıldı

İlyas Yılmaz, muğla Yatağan'da bulunan Kafa 
Kaplancık Ortaokulu’na tam donanımlı bir
kütüphane kazandırdı. Yılmaz’ın yapmış olduğu 
bağış ile Kafa Kaplancık Ortaokulu uzun yıllardır
beklediği kütüphanesine kavuşmuş oldu.  

Bütün İslam aleminin Kurban
Bayramı'nı kutlar, bu mübarek

ayın tüm insanlığa barış, 
huzur ve hoşgörü getirmesini

temenni ederim...

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, bu mübarek ayın
tüm insanlığa barış, huzur ve hoşgörü getirmesini temenni ederim...
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