
BU DEFTER KAPATILMAZ!

MUAMMER KESKİN'E SESLENDİ

İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, belediyelerin Türki-

ye’deki büyükelçilerle yapacağı
görüşmelerin Dışişleri Bakanlığı’nın
iznine bağlanmasıyla ilgili "Merkezi
idarenin çürümüşlüğünü gösteriyor"
ifadelerini kullanmıştı. İçişleri Bakan
Süleyman Soylu,
"Biz çadır devleti de-
ğiliz de, bulunduğu
yeri çadır devleti ola-
rak değerlendirenler
var. Bu bir şımarık-
lıktır. Devletin bu
bütüncüllüğünü,
‘çürümüş’ olarak de-
ğerlendirmek ceha-
lettir" dedi. I SAYFA 7

ç

Devletin onlara 
özür borcu var

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Bal-
yoz ve Ergenekon davalarında

tutuklanan Emekli Tümamiral
Deniz Kutluk'u ziyaretinin ardından
açıklamalarda bulundu. Kılıçda-
roğlu, "Devletin onlara özür borcu
var. Her ne kadar bir terör örgü-
tüyle işbirliği yapılıp bu kumpas ku-
rulduysa da bugün 3 veya 5 kişiyi
cezalandırarak bu defteri kapata-
mazsınız. Bu defter kapanmış bir
defter değildir" dedi. I SAYFA 7

ç
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Basın ahlak Esaslarına Dair 216 sayılı
Genel Kurul Kararı Resmi Gazete’de ya-

yımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede
yayınlarda çocuk haklarının korunması, her tür
ayrımcılığın önlenmesi ve dezenformasyonla
mücadele maddeleri öne çıkarken başvuru
süresi de değişiyor. Düzenleme ile süreli
yayınların basılı nüshalarında olduğu gibi
sosyal ağlarında da Basın ahlak Esaslarına
uymaları hedefleniyor. I SAYFA 10
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Çıkardığı “Pembe Rolex” tekli-
siyle büyük beğeni toplayan ve

bir anda “mimar rapçi” olarak tanı-
nan Melisa Taç, tatil için Monteneg-
ro’yu seçti. Yeni şarkı öncesi moral
depoladığını ve bomba gibi bir şar-
kıyla tekrar sevenlerinin karşısına çı-
kacağını belirtti. Taç,  “Ancak şu
unutulmamalı ki taklitler, asıllarını
yaşatır. Güzel bir şarkı geliyor bu
yaza. Yeni şarkı için sık sık stüdyoya
giriyorum” dedi. I SAYFA 13

Florya’daki İPA Kampus’un resmi açılışı,
TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin

Altay ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun
katılımlarıyla gerçekleştirildi. İmamoğlu, “2050
yılının İstanbul’u, hayatın tüm çesi̧tliligĭ ile canlı
ve özgür oldugŭ, herkesin iyi yasa̧dıgı̆ bir dünya
kentidir. Vizyonumuzun çatısı bu. İstanbul, 
hedeflediği bu iyi yaşamı sağlamak için planlı
gelişmek ve yaptığımız tüm projeksiyon ve de-
ğerlendirmeler ışığında, 20 milyon eşik nüfu-
sunu aşmamak durumundadır” dedi. I SAYFA 5
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MİMAR RAPÇİ
MELİSA TAÇ 

Yüzde 40 zam talep eden
Sarıyer Belediyesi işçileri

grevlerinin üçüncü gününde bele-
diye önünde basın açıklaması yaptı.
Basın açıklamasını işçilerin örgütlü
olduğu Genel-İş İstanbul Avrupa
Yakası 2 No'lu Şube Başkanı Meh-
met Pehlivan okudu. Ocak ayında
başlayan TİS görüşmelerinde 6
aylık süre boyunca anlaşma sağla-

namaması nedeniyle greve çıktıkla-
rını belirten Pehlivan, “Toplu iş 
sözleşmelerini masada bitir-
mek için tüm çaba ve gayreti
gösterdik. Grevi amaç olarak
değil zorunlu bir araç olarak
görüyoruz. Bizler istiyoruz ki
aldığımız ücretle yaşamımızı
idame ettirebilelim, çocukları-
mıza et, süt verebilelim” dedi.

GREV AMAÇ DEĞİL 
ZORUNLU BİR ARAÇ

ç Basın açıklamasının ardın-
dan konuşan bazı işçiler ise

büyük bir haksızlığa uğradık-
larını söyledi. Sarıyer Belediye
Başkanı Şükrü Genç'i eleştiren
işçiler, “Sağda solda her
zaman emekten, emekçinin
hakkından söz ediyor. Ama iş
gerçek anlamda emekçinin
hakkını vermeye geldi mi ken-

disini meydanda göremiyoruz. Biz-
ler verilen maaşla geçinemiyoruz,
insan gibi yaşamak için yüzde 40
zam talep ediyoruz. Lütfen Şükrü
Genç hakkımızı versin, işçisine sahip
çıksın” ifadelerini kullandı. Greve ilk
destek ise ilçede muhalefette olan
AK Parti'den geldi. AK Partili Mec-
lis üyeleri işçilerin grevine katılarak,
“yanınızdayız” mesajı verdi. I SAYFA 8

AK PARTİLİ MECLİS ÜYELERİ
İŞÇİLERE DESTEK VERDİ

ç

Emekli ettin
bari paramı öde!

Cemal Çolak isimli Şişli Beledi-
yesi çalışanı, Muammer Kes-

kin'e ateş püskürdü. Belediye Başkanı
Keskin için, “Faşizm ile demokrasi
arasındaki farktır Maummer Keskin”
diyen Çolak, “Tam 1 senedir, beraber
çalıştığım arkadaşlarıma mesai yaptır-
dın. Ama bana yaptır-
madın. 4 bin 800 TL
maaşa mahkum ettin.
Emekli ettin; Bari 
paramı öde. Olay bu
kadar” ifadelerini kul-
landı. Çolak, “Bay-
ramda beni ve ailemi
açlığa mahkum etme”
çağrısında bulundu. 

ç

BİZDE REİS OLMAYACAK

Beşli çete reis 
değiştirmek istiyor

CHP Grup Başkanvekili Özgür
Özel, CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu’nun,“Beşli çete ile
aramı bulmaya yeltenen sermayedar,
holding, piyasa, kim olursa olsun piş-
man olur; bu böyle biline” açıklaması
için “Beşli çetecikler reis değiştirmek
istiyor. Bizde reis olmayacak, hukuk

olacak. Bizim kapıyı
çalmasınlar. Bu iktida-
rın suç ortaklarının ge-
lecekteki iktidarımızla
ilişkilenmek için yap-
mış oldukları temas-
lara duyarlı değiliz,
kapalıyız” dedi. 

ç

Zeytinburnu'nda bulunan
Abdi İpekçi Spor Kompleksi

inşaatının müteahhidine yaklaşık
150 milyon ceza kesen ve yapı ruh-
satını iptal eden İBB'ye sert sözlerle
yüklenen Belediye Başkanı Ömer
Arısoy, “İnşaatın durdurulması
haksız, para 
cezası ise hukuk-
suz. Kamuoyuna
farklı açıklamalar
yapılıyor. Bunlara
sa̧sı̧rmamak elde
degĭl. İşin bir
ucundan tutalım,
işbirliğĭ yapalım
yok” eleştirisinde
bulundu. I SAYFA 9
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Beyoğlu'nda,
İETT'ye

bağlı halk otobüsü
şoförleri, casus 
kamera olarak 
nitelendirilen ve 
sadece şoföre
odaklı çalışan 
kameraların kaldı-
rılması için basın
açıklaması yaptı.
Kameraların kaldırılması için topla-
nan bin 400 imza İETT yetkililerine
teslim edildi. KATAŞ-SEN Başkanı
Şahin Başaraner, "Sürekli şoföre bir
baskı ve mobbing aracı haline gel-
miş olan sesli ve görüntülü kamera
sisteminin iptal edilmesini istiyo-
ruz” diye konuştu. I SAYFA 9

CHP Milletvekilleri; Turan Aydoğan, Özgür
Karabat ve Ali Mahir Başarır, Bakırköy Ceza-

evi'nde tutuklu bulunan eski Avcılar Belediye Baş-
kanı Dr. Handan Toprak'ı ziyaret etti. Ziyarete
ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan
Toprak, “Milletvekillerimiz bugün benim ziyaretime
geldiler. Ülkemizde hukukun yeniden üstün olacağı
özgür günlerde buluşmak üzere sözleştik” dedi. 

ç

ç
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HAYALINI
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SAHADA EMEKCI 
MASADA PATRON!
Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan Sarıyer Belediyesi'nde, işçiler greve
çıktı. Grevin üçüncü gününde konuşan işçiler Belediye Başkanı Şükrü Genç'e ateş püskürdü.
Genç'i eleştiren işçiler, “Sağda solda her zaman emekten, emekçinin hakkından söz ediyor. Ama
iş gerçek anlamda emekçinin hakkını vermeye geldi mi kendisi meydanda yok” diye isyan etti 

HABER
ANIL BODUÇ

YÜZDE 20 ZAMMI REVA GÖRDÜLER
Sarıyer Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşgun “İşçiler, Sarıyer Belediyesi
önünde greve başladılar. Hak için, hukuk için. İktidarımızın asgari ücrete yaptığı zammı eleştiren
CHP'liler Sarıyer'de işçiye sadece yüzde 20 zammı reva görmüştür” şeklinde konuştu. 

YANLIŞ TAŞ
DÖŞEDİLER!

Beyazıt Meydanı yenileme pro-
jesi kapsamında yerlere döşenen

taşlar, iddiaya göre hatalı olduğu için
tıraşlama çalışması başladı. Mey-
danda yüksek ve alçak şekilde duran
taşlar için TMMOB Şehir Plancıları
Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin
Pınar Giritlioğlu, "Bu tip tasarımların
tarihi dokuya uygun olması da yetmi-
yor" dedi. Beyazıt'ta esnaf olan Meh-
met Dursun ise "Buraya dizdikleri taş
değişik bir taş” diye konuştu. I SAYFA 9

ç

Esenyurt'ta annesi ve kardeşlerini öldürdükten sonra intihar girişiminde
bulunan Ömer Orak hayatını kaybetti. Orak'ın, kuzenine mesaj gönde-
rerek “Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın” dediği ortaya çıktı

Esenyurt Pınar Mahallesi'nde saat
17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan

Ömer Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce
evlenen ve 2 buçuk aylık hamile olduğu öğre-
nilen kız kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin
Orak'ı silahla öldürdü. Ailesini katlettikten
sona kafasına ateş eden Ömer Orak, ağır ya-
ralı olarak hastaneye kaldırıldı. Orak hasta-
nede hayatını kaybetti. Bir ailenin yok olduğu
katliam sonrası, yakınları cenazeleri teslim
almak için bugün Adli Tıp Kurumu'na geldi.
Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl önce binadan
atlayarak intihar ettiği öğrenildi.  I SAYFA 3
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BABASI DA 5 YIL ÖNCE İNTİHAR ETMİŞ

BIR AILE 
YOK OLDU!
BIR AILE 
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YOK OLDU!
BIR AILE 
YOK OLDU!
BIR AILE 
YOK OLDU!

Özgür günler
için sözleştiler

Esenyurt Belediyesi, ‘Derman
Çarşısı’ ile ihtiyaç sahibi va-

tandaşlara yardım eli uzatıyor. Kur-
ban Bayramı öncesinde ailelere
temin edilen erzak kolilerinin yanı
sıra çocuklara hediye edilen bay-
ramlık kıyafetlerle ilçede dayanışma
ve yardımlaşma sağlandı. I SAYFA 4
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TOplardamar tansiyon yüksekliğine
bağlı olarak, damarın genişlemesi,
uzaması, kıvrılması ve ciltten görünür

hale gelmesini ‘varis’ olarak tanımlayan Emsey
Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanı Op.
Dr. Sıdıka Altop, 1 ila 6 arasında derecelendiren
varis evrelerinde en belirgin özelliğin bacaklarda
oluşan uyuşma ve giderek ağırlaşan renk deği-
şimleri olduğuna dikkat çekti. Klinik bulgular ve
tanı yöntemleriyle desteklenerek kişiye özel tedavi
yaklaşımlarının olduğu söyleyen Altop, varis olu-
şumunun en önemli nedeninin genetik faktörler
ve hareketsizlik olabileceğini söyledi. Kalp ve
Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop,
varis hastalığının bacaklarda gerginlik, uyuşma,
kaşıntı ve görsel damarlanma artışı, renk değişik-
likleri ile kendini gösterdiğini dile getirdi. Varis
hastalığının her yaşta ve her cinsiyette görülebil-
diğini belirten Altop, “Yüksek oranda kadınlarda
görülüyor. Bazı meslek grupları da varis riski al-
tında olabilir. Özellikle sağlık çalışanları, öğret-
menler risk grubunda. Genetik faktörler, karın iç
basıncını attıran olaylar, gebelik, kilo alımı, hare-
ketsizlik sigara gibi sebeplerle varis oluşumunu
artırır” diye konuştu.

Güncel yaklaşımlar var

Varis hastalığının tanısında klinik değerlendirme
ve sonrasında yapılacak olan venöz doppler ult-
rasonografinin altın standart olduğunu söyleyen
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Sıdıka
Altop, tedaviler hakkında şu bilgileri paylaştı:
“Varis tedavilerinde her türlü kapalı varis cerrahisi
müdahalelerinde endovöz ablasyon RF Lazer ve
yapıştırıcı ve buhar gibi tedaviler uygulanabilir.
Açık varis operasyonlarında varis pake eksizyon-
ları (varis çıkartılması) yapılabilmektedir. Yüzeyel
venlere ve varislere yönelik köpük tedavisi yüzey-
sel radyofrekans tedavileri, transkutan lazer teda-
vileri ve yüzelsel damar çatlamalarına yönelik
hastanın klinik durumuna göre hibrid tedavi şe-
killeri kombine olarak uygulanmaktadır. Tedaviler
çoğu zaman net olarak iyileşme sağlar. Bazı du-
rumlarda 5-15 yıl arasında görsel tekrarlanmalar
olabilir. Bu durumlarda hastalara lazer, köpük,
exizyon, RF ablasyon gibi yeni tedavi seçenekleri
oluşturulur.”

Tedavi süreci tamamlanmalı

Gebeliğin başlamasıyla ortaya çıkan hormonel de-
ğişiklikler vücut volüm ve karın içi basınç artışıyla
oluşan venüs basıyı ve venüs hastalıklarını artırdı-
ğına dikkat çeken Altop, gebelik ve emzirme süre-
cinde herhangi bir cerrahi ve kimyasal tedavi
uygulanmayacağının altını çizdi. Altop, sözlerini
şöyle tamamladı: “Gebelik ve emzirme sürecinde
koruyucu tedavi ve genetik durumlarda kadın
doğum bölümü işbirliğiyle antikoagülan (kanın
pıhtılaşmasını önleyen maddeler) tedavisi önerilir.
Koruyucu olarak kilo kontrolü, istirahat, elevasyon
varis çorabı önerilir. Gebelik ve emzirme süreci ta-
mamlandığında standart olan her türlü cerrahi,
lazer, köpük, exizyon, RF ablasyon gibi tedaviler
uygulanabilir.” SEMANUR POLAT

Aman varis
olmasın!

S ofralarımızda genellikle kışın
soğuk havalarında yer bulan çor-
baların gücünden yaz aylarında

da faydalanmak istemez misiniz? “Yazın
çorba mı içilir!” dememek, kökeni yüz-
yıllar öncesine uzanan çorbanın gücün-
den, yaz sebzelerini de bolca kullanarak
faydalanmak gerekiyor. Acıbadem Mas-
lak Hastanesi Beslenme ve Diyet Uz-
manı Fatma Turanlı “Çorba,
hazırlanırken içine konulan çeşitli gıda
maddeleri ile hem lezzetli hem de sağlı-
ğımıza faydalıdır. Bu nedenle beslenme-
mizde önemli bir yer tutar. Genellikle
kışın soğuk havalarda tercih edilen çor-
balar yaz sofralarında da soğuk hazırla-
narak tüketilebilir. Üstelik serinlemek ve
hafif bir gıda tüketmek için iyi bir seçe-
nektir. Yaz sofralarında özellikle soğuk
çorbalara yer verilmeli, öğle ve akşam
yemeklerinde mutlaka tüketilmeye çalı-
şılmalıdır” diyor. Çorbaların içerdikleri
besin ögeleri ile oldukça faydalı bir
yemek çeşidi olduğunu belirten Fatma
Turanlı, yazın çorba ile gelen 6 faydayı
sıraladı, yaz sıcaklarına karşı soğuk şe-
kilde tüketebileceğiniz 5 sağlıklı çorbayı
ve faydalarını anlattı… 

Kilo vermeye yardımcı oluyor

Yemeğe çorba ile başlamak doygunluğa
kolay ulaşılmasını sağlayarak kilo alı-
mını engelliyor. Yağlı ve karbonhidratlı
yiyecekler yerine, besleyici değeri yüksek
olan çorbalar tüketilen kalori oranını da
azaltacağı için kilo vermeye yardımcı
oluyor. 

Uzun süre tok tutuyor

Kalori içeriği çok yüksek olmamakla bir-

likte, besin içeriği açısından oldukça zen-
gin olan çorbalar; uzun süre tok tutarak
gereksiz atıştırmalıkların önüne geçiyor. 

Bağışıklığı güçlendiriyor

Çorbalar içerdikleri vitamin, mineral ve
lifler ile bağışıklığın güçlenmesine ve has-

talıklardan korunmaya katkı sağlıyor.
Sebzelerde bol miktarda bulunan lifler,
bağırsakların düzenli çalışmasına fayda
sağlıyor. Ayrıca çorbanın büyük kısmı sıvı
olduğu için özellikle yaz aylarında vücu-
dun su ihtiyacının karşılanmasında
önemli ölçüde destek oluyor.  Bütün çor-

balara ilave edilebilen karabiber, pul biber,
zerdeçal, nane ve kekik gibi baharatlar ile
sarımsak, maydanoz, dereotu vb. sebze-
ler; içerdikleri vitamin, mineral ve antiok-
sidan bileşikler sayesinde çorbaların besin
değerlerini daha kaliteli hale getiriyor. 
Kişinin vücut direncini artırıyor.

AYNUR CİHAN

Salep iç sağlıklı kal
Orkide yumrularının dövülerek 

toz haline gelmesiyle ortaya çıkan
salep, bağırsak dostu olmasının

yanı sıra bağışıklık sistemini de güç-
lendirmesiyle kış aylarının vazgeçil-

mez içecekleri arasında yer alıyor.
Salebin akciğer sağlığı üzerinde de
olumlu etkileri olduğunu söyleyen

diyetisyen Öznur Akgöz, "Salep haf-
tada 1-2 kez tüketilebilir. Zencefil ve
tarçın eklenerek tüketilmesi, fayda-

larını artıracaktır" diye konuştu.

YAZIN CORBA
ICILIR MI DEME!
Çorbaların içerdikleri besin ögeleri ile oldukça faydalı bir yemek çeşidi olduğunu
belirten Diyetisyen Fatma Turanlı, yazın çorba ile gelen 6 faydayı sıraladı, yaz sıcak-
larına karşı soğuk şekilde tüketebileceğiniz 5 sağlıklı çorbayı ve faydalarını anlattı

Her yaşta ve cinsiyette görülebildiği
gibi yüksek oranda kadınların yaşa-
dığı varis ile ilgili açıklamalarda bu-
lunan Kalp ve Damar Cerrahisi
uzmanı Op. Dr. Sıdıka Altop, sigara
tüketiminin varise davetiye çıkardı-
ğına dikkat çekerek, “Gebelik, kilo
alımı, hareketsizlik ve sigara tüke-
timi varis oluşumunu artırıyor” dedi

Vücut
direncini
artırıyor

Sıcak havalarda
içilen çorba; yağlı
ve karbonhidrat-

tan zengin ağır
yemekler yerine
hafif bir seçenek
olarak yerini alı-
yor. Kişinin daha

rahat ve serin his-
setmesine yar-

dımcı oluyor.

Soğuk yaz çorbası içebilirsiniz

Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatma Tu-
ranlı, yazın sıcak havalarında soğuk şe-
kilde tüketebileceğiniz, hem serinletici
hem sağlık deposu 5 yaz çorbasını ve
faydalarını anlattı; 

Soğuk domates çorbası

Domates, salatalık, soğan, yeşil biber,
1 dilim ekmek içi, sirke, sarımsak ve
zeytinyağı konularak hazırlanan bu
çorba tam bir antioksidan ve vitamin
deposudur. Domates C vitamini, po-
tasyum, demir, likopen, A vitamini,
posa içeriği sayesinde kalp sağlığı, ba-
ğırsak sağlığı, cilt güzelliği, göz sağlığı
için önemli katkılar sağlar. Sigaranın
vücuda vereceği hasarları azaltmaya
yardımcı olur. İçerdiği posa bağırsak
çalışmasını kolaylaştırır. Ayrıca kanser
oluşumunda rol oynayan serbest radi-
kallerle savaşmaya antioksidan içeriği
sayesinde destek olur.

Yoğurtlu soğuk çorba

Süzme yoğurt, nohut, buğday, zeytin
yağı, nane kullanılarak hazırlanan çok
pratik ve bir o kadar da faydalı olan bu
çorba yaz sofrasının baş tacı olmayı
hakeder. Yoğurt zengin kalsiyum kay-

nağı olmasının yanında B vitaminleri,
D vitamini, protein, iyot, A vitamini, E
vitamini içerikleri sayesinde kemik sağ-
lığı ve sinir sistemi çalışması için gerek-
lidir. Fermante bir ürün olması
nedeniyle de bağırsak mikrobiyotası
üzerinde olumlu etkisi vardır, dolayı-
sıyla bağırsak sağlığı ve bağışıklık siste-
minin korunmasında önemli rol oynar.

Soğuk semizotu çorbası

Semizotu, soğan, pirinç ve sarımsağın;
yoğurt ve yumurta terbiyesiyle pişirile-
rek hazırlanıp soğuk içilen bu çorba
besin içeriği güçlü bir yaz çorbasıdır.
Semizotu A vitamini, B vitaminleri, C,
E vitaminleri, beta karoten, potasyum,
demir, magnezyum, çinko gibi vitamin
ve mineralleri bol miktarda içeren ha-
rika bir yaz sebzesidir. Ayrıca iyi bir
omega 3 kaynağıdır. Dolayısıyla bağı-
şıklık sistemini güçlendirme, bağırsak
çalışmasını düzenleme, kalp damar
sağlığını koruma gibi vücut için önemli
faydaları vardır. Ayrıca çok düşük ka-
lori içerdiği için kilo vermeye yardımcı
olur.

Soğuk pancar çorbası

Kırmızı pancar, yoğurt, sarımsak, zey

tinyağı kullanılarak hazırlanan nefis bir
yaz çorbasıdır. Pancar C vitamini,
folat, fosfat, manganez, kalsiyum, po-
tasyum gibi birçok vitamin ve mineral
sayesinde bağışıklık sisteminin güçlen-
mesinde önemli rol oynar, beyin ve bi-
lişsel fonksiyonların en elverişli şekilde
yürütülmesine yardımcı olur. İçerdiği
nitratın nitrik okside dönüşmesi da-
marlar üzerinde olumlu etki yaparak
tansiyon düşmesine, fiziksel perfor-
mansın artmasına yardımcı olur. Ba-
ğırsak sağlığı için çok önemli bir amino
asit olan glutamin içeriği de yüksektir,

lif açısından zengin bir yapısı vardır.

Soğuk bezelye çorbası

Bezelye, kuru soğan, taze nane, yoğurt, sa-
rımsak, köri, karabiber ve tavuk suyu ile
hazırlanan tam bir sağlık deposu olan
güzel bir yaz çorba seçeneğidir. Bezelye iyi
bir protein ve lif kaynağıdır. İçerdiği zengin
folik asit sayesinde gebeliğe hazırlanan
anne adayları için kıymetli bir sebzedir. Ay-
rıca C vitamini, polifenoller, alfa karoten
içerikleri sayesinde de cildin güzelleşmesi,
metabolizmanın hızlanması ve mide şika-
yetlerinin azalmasına yardımcı olur.

Orkide yumrularının te-
mizlenip yıkandıktan
sonra süt veya su ile haş-

lanıp kurutulmasından sonra ortaya
çıkan ve kış denilince akla gelen içe-
ceklerin başında gelen salep için
açıklamalarda bulunan Esenler Me-
dipol Üniversitesi Hastanesi’nden
Beslenme ve Diyet Uzmanı Öznur
Akgöz, "Salep içerisinde nişasta,
şeker, glukomanna gibi karbonhid-
ratlar, protein, yağ, A ve C vitamini,
kalsiyum, fosfor ve potasyum içer-
mektedir. İçerisindeki besin ögeleri
sayesinde bağışıklık sistemini güç-
lendirir ve akciğer sağlığı üzerinde
olumlu etkileri vardır" diye konuştu.
Salep içerisinde bulunan glukoman-

nanın müsilaj etkisi yarattığına dik-
kat çeken Akgöz, "Salebin içerisin-
deki yumuşak kıvam müsilaj
etkisinden gelir. Bu sayede bağırsak
hareketlerini artırır, tokluk sağlar,
boğazı yumuşatır, öksürüğü azaltır
ve hazımsızlığa iyi gelir. Her besin
gibi fazla miktarda tüketildiğinde ka-
şıntı, alerji gibi durumlar görülebilir"
dedi. Salebin akciğer sağlığına da
faydalı olduğunu vurgulayan Akgöz,
"Bu dönemde sürekli öksürerek bo-
ğazımızın tahriş olmaması için içile-
bilir. İçerisine şeker ilave edildiğinde
kalorisi artıyor. Böylece oldukça 
sağlıklı olan bu içecek fazla tüketildi-
ğinde kalori artışına neden olabil-
mektedir" ifadelerini kullandı.
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E senyurt Pınar Mahallesi'nde dün saat
17.00 sıralarında, ailesiyle tartışan Ömer
Orak, annesi Nurten Orak, 9 ay önce ev-

lenen ve 2.5 aylık hamile olduğu öğrenilen kız
kardeşi Esra Yamak ile kardeşi Yasin Orak'ı si-
lahla öldürdü. Ailesini katlettikten sona kafasına
ateş eden Ömer Orak, ağır yaralı olarak hasta-
neye kaldırıldı. Orak hastanede hayatını kaybetti.
Bir ailenin yok olduğu katliam sonrası, yakınları
cenazeleri teslim almak için bugün Adli Tıp Ku-
rumu'na geldi. Nurten Orak'ın eşinin de 5 yıl
önce binadan atlayarak intihar ettiği öğrenildi.
Ailenin hayatta kalan tek üyesinin ise çalıştığı
için olay anında evde olmayan Ersin Orak ol-
duğu belirtildi. 

Kuzenine mesaj atmış

Nurten Orak'ın ağabeyi, İsa Kuş, yeğeninin hiç
dışarı çıkmadığını, tüm vaktini internet oyunla-
rıyla geçirdiğini anlattı. Kuş "23 yaşındaydı. 7-8
aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu da öldürmüş.
O da bir arka sokakta yaşıyor, annesini görmeye
gelmiş. Pazara gelmiş, annemi görüp öyle gide-
yim demiş. Cinnet mi geçirdi bilmiyorum. Artık
silahı nereden bulduysa gelmiş, hepsini öldür-
müş. Psikolojik sorunu olmadan nasıl annesini
öldürsün. Annene değil, hayvana bile kurşun sı-
kamazsın. Amcasının oğluna mesaj göndermiş,
'Ben bunları öldürdüm gelin cenazeyi alın'
demiş. Sonra kendine sıkmış. Hastanedeydi,
sonra o da öldü. Biz mektup bıraktığına dair bir
şey görmedik, mesaj göndermiş" dedi. DHA

Pendik'te Murat C.'ye ait işyerine 1 Ni-
san'da giren hırsızlar içerde buldukları elek-
tronik eşyaları çalarak kaçtı. Aynı hırsızlar

30 Haziran'da  ise Pendik'te Bektaş C.'ye ait iş yerinden
hırslık yaptı.  Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları
çalışmada iki hırsızlık olayının da aynı şüpheliler tara-
fından gerçekleştirildiğini tespit etti. İş yerine giren
şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüpheliye
verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.  Asayiş
Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kimliğini tespit ettik-
leri hırsızlardan Yakup B.'yi gözaltına aldı. Şüphelinin
hırsızlık suçundan 32 suç kaydının olduğu belirlendi.
Şüpheli Yakup B. Emniyetteki işlemlerinin ardından
adliyeye sevk edildi. Polisin diğer şüphelileri yakala-
mak için çalışması sürüyor. DHA

2 hırsız yakayı
ele verdi

Olay, 15 Haziran'da Be-
yoğlu Tomtom Mahalle-
si'nde sabah 05.00

sıralarında meydana geldi. Sokakta
yürüyen Türk asıllı Alman vatandaşı
Mert Demirkafa'nın yanına bir kişi ya-
naştı. Bu kişi, para istedi ancak De-
mirkafa para vermeyi reddetti. Bunun
üzerine ikili arasında arbede çıktı. Bu
sırada para isteyen kişinin suç ortağı
oldukları tespit edilen 2 kişi daha ara
sokaktan çıktı. Şüphelilerden biri elin-
deki pitbull cinsi köpekle Demirkafa'yı
korkutmaya çalıştı. 3 gaspçı pitbulla
korkuttukları Mert Demirkafa'nın ce-
bindeki bir miktar parası ve telefo-
nunu alarak kayıplara karıştı.
Demirkafa yaşadığı olayın ardından

polise giderek şikayetçi oldu. Şikayet
üzerine konuyla ilgili inceleme yapan
polis, çevredeki güvenlik kameralarını
inceledi. Görüntülerde şüphelilerin
daha önce de benzer suçlara karışan
Müslüm Özdek olduğunu tespit eden
polis, Özdek'i yakalayarak gözaltına
aldı. Özdek, polise verdiği ilk ifadede
suçu kabul ederek yanındaki arkadaş-
larından birinin Doğan Öner oldu-
ğunu söyledi. Bunun üzerine polis,
Öner'i de kaldığı metruk binada yaka-
layarak gözaltına aldı. Diğer şüpheli-
nin yakalanması için de çalışma
başlatan ekipler, ifadeleri tamamlanan
2 kişiyi adliyeye sevk etti. Şüpheliler
çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak
cezaevine gönderildi. DHA

133 bin lirayı takside unuttular!

BIR CANI YUZUNDEN 
BIR AILE YOK OLDU!

Kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen çift, bindikleri taksinin içinde 133 bin lira olan çantala-
rını unuttu. Polisin kamera görüntülerinden tespit ettiği taksici, çantayı sahibine teslim etti

Pendik'te farklı tarihlerde iki iş yerinden hırsızlık
yapan şüphelilerden biri yakalandı. İş yerine giren
şüphelilerden birinin çaldığı eşyaları diğer şüphe-
liye verdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Pendik Kaynarca Mahallesi'nde dün saat
09.30 sıralarında, cadde üzerinde bir kadının
darbedildiğini gören çevredekiler, saldırgana

tekme ve yumruklarla tepki gösterdi. Kadın bu sırada
trafikte bekleyen taksiye binerek kaçmaya çalıştı. Saldır-
gan da kadının arkasından yetişip aynı taksiye bindi.
Taksi içinde de kadına saldıran kişiye bir kez daha mü-
dahale edildi. Tekme ve yumruklarla dövülen kişi taksi-
den inerek uzaklaştı.  Kadına şiddet olayı trafikteki bir
başka sürücünün araç kamerasına yansıdı. Görüntü-
lerde kendisine darbeden kişiden kaçmaya çalışan kadı-
nın, taksiye bindiği görülüyor. Saldırganın arkasından
taksiye gelerek kadına aracın içerisinde saldırmaya
devam ediyor. Kamera kaydında çevredekilerin adama
müdahale ederek, tekme tokat dövdüğü de görülüyor.
Olayı gören çevredeki esnaf "Alkollü biri eşini burada
dövmeye başladı. Vatandaşlar duruma müdahale ede-
rek adamı burada dövdüler. Kadın kaçmaya çalıştı ama
eşi buna izin vermedi. Orada bir müdahale daha oldu
vatandaşlar tarafından, kadını uzaklaştırdılar. O kişiyi
de polise teslim ettiler" dedi. DHA

Dayağı hak etmiş!
Pendik'te kendisini darbeden bir erkekten
kaçan kadın, yoğun trafikte bir taksiye bine-
rek kurtulmaya çalıştı. Arkasından taksiye
binip kadını hırpalamaya devam eden saldır-
gana, çevredekiler müdahale etti. Tekme
tokat dövülen saldırgan kaçarak uzaklaştı

Esenyurt'ta annesi ve kardeşlerini öldürdükten sonra ihtihar girişiminde bulunan  Ömer Orak hayatını kaybetti.
Ömer Orak'ın, kuzenine mesaj göndererek “Ben bunları öldürdüm, gelin cenazeyi alın” dediği ortaya çıktı

HOllanda'dan kanser te-
davisi için Türkiye'de gelen
Süleyman İskender ile eşi

Nigar İskender, Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi On-
koloji Servisine gitti. Çift hastanedeki
işlemlerinin ardından taksiye bindi.

Gürsel Mahallesi'nde taksiden inen
çift, içinde 7 bin euro ve 10 bin lira
olan çantalarını takside unuttuğunu
fark etti. İskender çifti, Çağlayan
Polis Merkezi'ne başvurdu. Polis, gü-
venlik kamera görüntülerinden taksi-
nin plakasını tespit ederek şoföre

ulaştı. Bunun üzerine taksi şoförü de
Çağlayan Polis Merkezi'ne gelerek
içinde para ve hastane evrakları olan
çantayı sahiplerine teslim etti. Çan-
taya ve parasına kavuşan yaşlı çift
şoföre ve polislere teşekkür ederek,
"Helal paraymış ki geldi" dedi. DHA

İnsanlıktan çıkmış!
Akrabaları Bedrettin Akdeniz ise, “Amcasının oğluna mesaj atıyor. Ben ailemi öldüre-
ceğim, haberiniz olsun diyor. Önce annesini, diğer kardeşini vuruyor. Kız kardeşi de
pazardan gelip annemi göreyim diyor. İçeri girince kız kardeşini de vuruyor. İnsanlık-
tan çıkmış. Bir mermi de kendi kafasına sıkıyor. 2 saat sonra o da vefat etti. 4 cenaze-
miz var” dedi. Cenazelerin Arnavutköy Taşoluk mezarlığına defnedileceği öğrenildi. 

Katil Orak'ın dayısı İsa Kuş, yeğeni-
nin hiç dışarı çıkmadığını, tüm vak-
tini internet oyunlarıyla geçirdiğini
anlattı. Kuş “23 yaşındaydı. 7-8
aylık yeni gelindi kız kardeşi. Onu
da öldürmüş. O da bir arka sokakta
yaşıyor, annesini görmeye gelmiş
meğer. Bu acının tarifi yok” dedi.

Beyoğlu'nda sokakta 
yürüyen bir kişiyi pitbull cinsi 
köpekle  korkutarak gasbe-

den şüpheliler yakalandı

Pitbull da fayda etmedi!

Telefonu çalıp kayıplara karıştı
Olay, 4 Temmuz Pazar
günü öğle saatlerinde
Esenyurt İstiklal Mahal-

lesi'nde bulunan kafede yaşandı.
Kafeye müşteri olarak gelen bir
kişi, çocuğunu oyun parkına bı-
raktı. Daha sonra hesabı ödeyen
bu kişi, kasiyerin dışarıdaki müşte-
rilerle ilgilenmesinden yararlana-
rak, tezgah üzerindeki cep
telefonunu çaldı. Çocuğunu da
alan şüpheli, olay yerinden uzak-
laştı. Geri döndüğünde cep telefo-
nunu bulamayan kadın, iş yerinin
güvenlik kameralarını inceledi. Hır-
sızın, çocuğunu oynatmak için
gelen müşteri olduğunu gören çalı-
şan, şikayetçi oldu. Hırsızlık anları
ise iş yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı. Cep telefonu çalınan Ruh-
şen Kazan, "Oyun parkına geldiler.
Çocuğunu koydu. Ödemesini

aldım. Tam o sırada ben dışarı çık-
tım. O da benim cep telefonumu
alıp gitti. Dışarı çıkmamla gelmem
bir oldu. Gitti hemen. Yanında bir
de kız çocuğu vardı. Daha önce de
gelmişti. Çocuğu böyle şeylere alet
etmesi iyi değil. Üzücü ve sinir bo-
zucu bir durum" dedi. DHA
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E senyurt Belediye Başkanı
Kemal Deniz Bozkurt’un
hayata geçirdiği Derman

Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi va-
tandaşlara yönelik yardımlarına
devam ediyor. Sosyal belediyecilik
anlayışıyla binlerce vatandaşın
destekçisi olarak örnek oluşturan
Esenyurt Belediyesi, bayramda da
ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Baş-
vuruları sonucunda Eski Belediye
Binası içerisinde bulunan Derman
Çarşısı’na gelen vatandaşlara ya-
pılan erzak kolisi yardımının yanı
sıra çocuklar için hazırlanan bay-
ramlıklar ile miniklerin bayram ne-
şesini eksiksiz yaşaması sağlandı.

Hazırlıklar tamamlandı

Esenyurt Belediyesi, vatandaşların
huzurlu bir bayram geçirmeleri
için çeşitli hazırlıklar yaptı. Kurban
Bayramı dolayısıyla gerekli çalış-
malar gözetilerek, ilgili ekipler ta-
rafından ilçe genelinde hummalı
bir çalışma başlatıldı. Tüm ibadet-
hane, cadde, sokak ve kurban
kesim alanlarında gerçekleştirilen
temizlik çalışmaların yanı sıra va-

tandaşların dinî vecibelerini sağlıklı
ve kusursuz bir şekilde gerçekleşti-
rebilmeleri için ilçenin sekiz ayrı
yerinde kesim alanları hazırlandı.
Esenyurt Belediyesi’nin hassasi-
yetle hazırladığı kesimhanelerden
faydalanmak isteyen vatandaşlar,
bayram gününe kadar kurban
kesim alanlarından randevu alarak
kurban ibadetlerini uzman kasap-
lar eşliğinde gerçekleştirebilecek.
Bayram boyunca alanlarda bulu-
nan uzman kesim ekipleri, kurban

kesim işlemlerini dinî usullere
uygun bir şekilde gerçekleştirerek
vatandaşa kurban etlerini sağlıklı
bir şekilde teslim edecek.

Sağlıklı ve güvenli

Esenyurt Belediyesi, kurban kesim
alanları başta olmak üzere ilçe ge-
nelindeki temizlik çalışmalarına ara
vermeden devam edecek. İlçenin
sekiz ayrı yerindeki kurban kesim
alanlarında bulunan veteriner he-
kimler gerekli sağlık kontrollerini

sürdürerek, bayram süresince kur-
ban kesimleri esnasında doğabilecek
aksaklıklara karşı alanda hazır bulu-
nacak. Öte yandan ilaçlama ekipleri
de ilçe genelinde uçan haşerelere
karşı ilaçlama çalışmalarını yoğun-
laştırdı. Gerekli kontrol ve tedbirleri
tamamlayan zabıta ekipleri ise bele-
diyenin belirlediği kesim alanları dı-
şında kesim yapan kişilere anında
müdahale ederek, çevrede oluşabile-
cek herhangi olumsuz bir durumun
önüne geçecek.

BARIŞ KIŞ

DERMAN CARSISI

“ Oku!” emriyle başlayan hitabın ardın-
dan Muhammed peygambere; “Rab-
binin nimetinden dolayı deli değilsin.

Doğrusu, sana kesintisiz bir ödül vardır. Ve
doğrusu sen büyük bir ahlak üzeresin.”
(Alâk, 3-4) denir ve “iman” konusunda ilk
uyarılar açıkça sıralanır: “Bundan böyle ya-
lanlayanlara boyun eğme. Onlar keşke yağ-
cılık etsen isterler ki kendileri de yağcılık
etsinler. Malı ve oğulları vardır diye, yemin
edip duran alçağa, diliyle iğneleyene, kovu-
culuk edene, iyiliği sürekli engelleyene, sal-
dırgana, günahkâra, zorbaya, ayrıca
soysuzlukta damgalı olana uyma. İlkeleri-
miz ona okunduğu zaman ‘öncekilerin ma-
salları’ der.” (Kalem, 8-15)

Bugün İslam dünyasında, Kur’an’ın ka-
pakları arasındakiler çoğunluk için gerçek-
ten de “öncekilerin masalları” olmuştur.
Özellikle İslam’ı paravan yaparak, dini sata-
rak, Allah ile aldatarak siyaset yapanların
yani siyasal İslamcıların âdeta şeceresi ve-
rilmiş vahyin hemen ilk satırlarında. Bu
olumsuzlukları sadeleştirerek verelim: Yağ-
cılık, yemin edip durmak, dil ile iğnelemek,
kovuculuk, iyiliği sürekli engellemek, saldır-
gan, günahkâr, zorba ve soysuz olmak!

Muhammed peygambere sonraki hitap-
lar; Kur’an’ı ağır ağır okuması, söylenenlere
dayanması, sataşanların yanlarından güzel-
likle ayrılması ve kalkıp uyarmasıdır. Bir
tebliğ görevinin ana hatları çizilmiştir bu
ifadelerde.

Alâ bölümüne gelindiğinde Hz. Peygam-
ber’e şu garanti verilir: “… ve Allah’ın dile-
diğinden başkasını asla unutmayacaksın.”
(Alâ,7) Bu ifade, başka bir vesile ile de sor-
duğum şu soruyu yinelemeyi gerektiriyor

diye düşünüyorum: Hz. Muhammed Mus-
tafa -övgü ve esenlik üzerine olsun- yüklen-
diği sorumluluğu tamamlamadan yani
vahyin kitaplaştırılmasını, Kur’an haline ge-
tirilmesini tamamlamadan bu dünyadan ay-
rılmış olabilir miydi ya da buna izin verilir
miydi?

Sonra gelen iki bölümde, “öksüzün canını
sıkmamak, bir şey isteyeni azarlamamak”
(Duhâ/Kuşluk Vakti, 9-10) ve “bir işi biti-
rince diğerine girişmek” (İnşirah/Genişlik,
7) konularında uyarılır Hz. Muhammed. Bu
ifadeler; insan olabilmenin, medeni olabil-
menin de ana unsurlarıdır; tüm zamanlar ve
tüm toplumlar için… Kendisi de bir yetim
olan Hz. Muhammed, yetim haklarının ko-
runması konusunda çok hassas davranmış-
tır. Bugün ise sadece yetim ve öksüz değil
tüm çocukların hakları korunmaya muhtaç-
tır. Artık, açlık nedeniyle çocuk ölümleri ol-
mamalı ya da cansız küçük bedenler
kıyılara vurmamalıdır. Örnek olması gere-
ken “Müslüman” toplumlarının durumu ise
ortadadır!

İnkârcıları anlatan Kâfirun suresinde, din
adına her türlü tartışmayı bitirecek bir ifa-
deyi tekrarlaması istenir Muhammed pey-
gamberden: “Sizin dininiz size, benim dinim
de banadır!” (Kâfirun, 6)

Yine günümüz İslam dünyasına bakalım;
köşe başlarını tutmuş birtakım adamların
hezeyan, cinsellik, hırs ve narsizm kokan din
anlayışlarını dayatmaya çalıştıkları İslam
dünyasına. Ve ülkemiz… Bırakın tarih
içinde yerleşmiş mezhepçiliği, Türkiye artık
tarikat, cemaat ve bunlardan türeyen yüz-
lerce kol ve alt kolla örülmüş durumdadır.
Bu kapıları sonuna kadar açan da elbette
yirmi yıldır ülkenin başındaki iktidardır;
işine geldiğinde bu “kol” larla birlikte
yürür, olmadı yolları ayırır. Bedel ödeyen de
her zaman Türk milleti olmaktadır. İnancı
dayatmak, hayatın akışını şekillendirmek
söz konusu olmasa, fikir dünyası der geçer-
siniz ancak iş öyle değildir; iş gerçekten öyle
değildir! Bakın iş gerçekte nasıldır?

Geçenlerde dünya değiştiren bir cemaat
liderinin, örneğin kız çocukları, kadınlar
için söyledikleri ortadadır. Bu zat için kız
çocuklarının eğitim hakkı, kadınların ça-
lışma, memur olma gibi hakları yoktur! Ka-
dını yaşarken “diri diri” gömen bu zihniyet
Kur’an’dan onay almaz. Diğer yandan bu
cemaat lideri; katledilen kadınları korumak
için hükümet tarafından önce imzalanan
sonra da bir kararname ile yürürlükten kal-
dırılan “İstanbul Sözleşmesi” nin iptalinde
baş rolü oynamış, mevcut Cumhurbaşka-
nı’ndan istediğini alabilmiştir. (Basın) Bu,
hayatın akışına müdahaledir! Kendisi veya
benzerlerinin arkasında hangi odaklar var-
dır da Atatürk’ün kurduğu laik hukuk devle-
tinde böyle “keyfe keder” at
oynatabilmektedirler? Halkımız da ne yazık
ki beklenen tepkiyi gösterememiştir!

Yıllar önce “For a Few Dollars More”
adlı ünlü bir film vardı; yani birkaç dolar
için! İzledikçe sorarsınız asıl istenen para
mıdır intikam mıdır, diye! Şimdi bu “efendi-
ler” ve onların eline eteğine yüz süren siya-
setçilere soralım: Sizin gerçekten istediğiniz
nedir? İstediğiniz, şehit kanıyla kurulan
Cumhuriyet’ten intikam almak mıdır? Değil
diyorsanız gereğini yapın; Cumhuriyet’in
laik niteliğini koruyun! Ancak iktidar her
zamanki gibi uçlarda dolaşmayı, gösteri
yapmayı, cambaza baktırmayı tercih ediyor.
Cumhurbaşkanı, “Kadın cinayetlerine yöne-
lik idam cezası olur mu?” (Basın) sorusuna,
“Parlamentonun böyle bir karar alması ha-
linde ben böyle bir kararı onaylarım” yanı-
tını verebiliyor! Belli ki, “for a few votes
more” yani birkaç oy için oyun sürüyor!

“De ki: ‘O Allah tek olandır.”
(İhlas/Özlük, 1) ifadesini tekrarlayan Mu-

hammed peygamber, Abese suresinde bir
mesajın yüklenicisi olacaktır. Ünlü olay
şöyle gelişir: Hz. Muhammed, kendilerine
özel ilgi gösterilmesini isteyen Mekke’nin
ileri gelenlerine İslam’ı anlatmaya çalışır-
ken, görme engelli bir kişi yanına gelerek
“Ey Allah’ın elçisi!” diye seslenir ve ken-
disine de bir şeyler öğretmesini ister. Du-
rumun farkına varamadığı için de
sorusunu birkaç kez yineler. Sözünün
sıkça kesilmesinden rahatsız olan Hz.
Peygamber ise hoşnutsuzlukla yüzünü çe-
virir ve cevap vermez ancak bu davranışı
nedeniyle kınanacaktır. Sureyi verelim:
“Yanına kör bir kimse geldi diye kaşlarını
çattı ve yüzünü döndü. Ne bilirsin, belki
de o arınacak. Yahut öğüt alacak da bu
öğüt kendisine yarayacak. Ama sen, ken-
disini gereksinimli görmeyen kimseyi kar-
şına alıp ilgileniyorsun. Arınmak
istememesinden sana ne? Saygı duyarak
sana gelen kimseye sen aldırmıyorsun.
Hayır, asla! Doğrusu o bir hatırlatmadır.
Dileyen onu hatırlar.” (Abese/Kaşları
Çatma, 1-12) Görüldüğü gibi din adına en
ufak bir dayatma yoktur; sadece size da-
nışana, öğrenmeye çalışana yol göstermek
vardır. Son iki ayet de Kur’an ve dayat-
manın asla yan yana olmayacağını “dile-
yen” kelimesiyle vurgular.

Elimizde; “Doğrusu Kur’an’ı Biz indir-
dik, elbette koruyucusu da Bizizdir.”
(Hicr/Kayalık,9) diyen bir metin var; yani
din adına söz hakkı sadece kendine ait.
Bazı farklı kelime kullanımları da olsa
ayet çevirilerinin -yorum katılmadıysa-
birbirine yakın olduğu biliniyor. Ayetleri
esas aldığınızda farklı bir Kur’an’la karşı-
laşıyorsunuz ve görüyorsunuz ki İslam
dünyasındaki uygulamalar da ülkemizde
İslam adına sergilenenler de Kur’an’la çe-
lişiyor. Bu bir yorum değildir, yorum had-
dimize de değildir… Nitekim iniş sırasına
göre 31. sırada yer alan Kıyamet/Diriliş
bölümünde karşımıza şu cümleler çıkıyor:
“Acele edip dilini kıpırdatma. Doğrusu,

onu toplamak ve onu okumak Bize düşer.
Biz onu okuduğumuzda, okunmasını izle.
Sonra doğrusu, onu açıklamak Bize
düşer.” (Ayetler, 16-19) Vahiy karşısında
ne yapması gerektiği açıkça belirtilen elçi
Hz. Muhammed’in görevi ise, “Biz seni
onlara bekçi göndermedik, sana düşen sa-
dece duyurmaktır.” (Şûra /Danışma,48)
şeklinde tarif edilmiştir.

Şimdi soralım: Din adına inancın biri-
cik sorgulayıcısı Yaratan iken, Elçi dahi
müdahale edemez iken ve insana hür ira-
desiyle seçme hakkı tanınmış iken, bu
“efendi” denen yol kesicilerin amacı
nedir? Şeriat diye uydurdukları, Allah ile
aldatmaları daha ne kadar tavizle karşıla-
nacaktır? Şeyh, şıh, mele, efendi, dede,
baba, mürşit lakaplı kişiler ve onların mü-
ritleri ve bağlılarıyla yönetilen, güç ve
çıkar odağı haline gelen tarikat/cemaat
gibi yapılarda -istisnalar olsa bile- ahlak
kurallarının çiğnendiği, dine değil fitneye
hizmet edildiği bilinmektedir. Öyleyse, si-
yasete de el atan bu yapıların bir beka so-
runu haline gelmemesi konusunda toplum
neden sürekli ve ayrıntılı olarak 
uyarılmamaktadır?

Atatürk, Kur’an’ı çok iyi bilen bir liderdi
ve Kur’an’ın anlaşılarak okunmasına ve
okutulmasına son derece önem vermişti.
Kastamonu’da (30.08.1925) yaptığı ko-
nuşmada; “Efendiler ve ey millet, iyi bili-
niz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler,
dervişler, müritler, meczuplar memleketi
olamaz.” derken gerçek dini anlatıyordu.
Toplumun gelmesi gereken noktayı da aynı
konuşmada işaret etmişti: “… Bugün
ilmin, fennin, bütün kapsamı ile medeniye-
tin ışığı karşısında filan veya falan şeyhin
uyarmasıyla maddî ve manevi mutluluğu
arayacak kadar  ilkel insanların Türkiye
medeni toplumunda varlığını asla kabul et-
miyorum.” Yüz yıl sonra gelinen noktayı
da kabul etmek mümkün değildir ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Devleti siyasal İslam’ın
oyuncağı olmaktan kurtulmalıdır!

Kur’an’ın sahibi, 
Muhammed

Peygambere ne
dedi?(1)

İnfo@gazetedamga.com.tr

cananmurtezaoglu@gmail.com

Canan Murtezaoğlu

Bağcılar Belediyesi tara-
fından yoksul ailelere yardım
amacıyla 2007 yılında kuru-

lan Hayır Çarşısı’nda yoğunluk devam
ediyor. İlçede yaşayan maddi durumu
kötü ailelerin yazlık ve kışlık ihtiyaçları
yılda iki kez bu tesis tarafından karşıla-
nıyor. Hayırseverlerin bağışladığı ve ta-
mamı yeni olan ürünler, ihtiyaç sahibi
olan ailelerin Bağcılar Belediyesi’nde al-
dıkları belgeyle kendilerine teslim edili-
yor. Hayır Çarşısı’nda kişi başına verilen
100 puanla alışveriş yapıyor. Vatandaş-
lar, kendilerine verilen puan karşılığında
erkek, kadın, çocuk, sünnet kıyafetleri ve
ayakkabı çeşitlerden dilediğine sahip

oluyor. Bayramlar başta olmak üzere
yılın her dönemi yoğun ilgi gören çar-
şıda 15 yılda 73 bin 300 aile yararlandı.
Bu süreçte ayakkabıdan monta parde-
süden çoraba ve sünnetlik kıyafete
kadar 580 bin ürün verildi. Hayır Çarşı-
sı’nın toplumsal dayanışmanın en güzel
örneklerinden birini sergilediğini söyle-
yen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah
Özdemir, “Yardımlar için hayırsever ba-
ğışçılarımıza hemşehrilerimiz adına te-
şekkür ediyoruz. Paylaştıkça ihtiyaçları
gidermenin yanında insanların yüreğine
dokunuyor, sevgimizi de artırıyoruz”
dedi. Hayır Çarşısı, haftanın 5 günü
saat 08.30 ile 17.00 arası hizmet veriyor.

Bağcılar Belediyesi Hayır Çarşısı hizmet vermeye başladığı 2007 bugüne
kadar 73 bin aileye toplamda 580 bin adet giysi ve ayakkabı yardımı
yapıldı. Yazlık ve kışlık olmak üzere yılın iki döneminde yapılan dağıtımlarda
en çok tercih edilenlerin başında çorap, pantolon, kazak ve gömlek geliyor

73 bin aileye 
kıyafet yardımı

KüçüKçeKmece Belediyesi, 1 Temmuz
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenle-

diği Denizcilik Şenlikleri etkinliklerine ev sahipliği
yaptı. Yaşar Kemal Sanat Evi’nde düzenlenen ‘İki
Deniz Arasında Denizi Konuşuyoruz’ söyleşisi ve
Ozan Ervan konserine çok sayıda Küçükçekmeceli ka-
tıldı. “İki Deniz Arasında Denizi Konuşuyoruz” söyle-
şisinin moderatörlüğünü Yazar Mehmet Erte yaptı.
Söyleşiye konuk olan Yazarlar Feridun Andaç, Taner
Ay ve Vecdi Çıracıoğlu Marmara Denizi’ndeki kirlilik
ve tahribat başta olmak üzere, Küçükçekmecenin ve
Küçükçekmece Gölü’nün tarihi, Marmara Deni-
zi’ndeki balık türlerinin neslinin tükenmesi, tür çeşitli-
liğinin azalması ve müsilaj sorununu değerlendirerek,
denizin Türk Edebiyatı'ndaki yerine dikkat çekti.

Deniz konuşuldu



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Florya Atatürk Or-
manı bitişiğindeki alanı, İstanbul Planlama Ajansı (İPA)
Kampusu’na dönüştürdü. İPA Kampus’un resmi açılışı;

TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu’nun katılımlarıyla gerçekleştirildi. Eşi Dilek
İmamoğlu ve kızı Beren İmamoğlu da etkinlikte İBB Baş-
kanı’nı yalnız bırakmadı. Konuşması öncesinde İPA Kampus
içindeki stantları ve yapımı tamamlanan özel tasarım kütüp-
haneyi gezen İmamoğlu, “Vizyon 2050-Geleceğin İstanbul'u
Sunumu”nu, açık havada konumlandırılan 360 derecelik bir
platform üzerinde yaptı. 

Birlikte yürüyeceğiz

Sözlerine, “Binlerce yıldır arşınlanan bu sokaklarda, medeni-
yetlerin, imparatorlukların başkenti İstanbul’da, üç yıl önce
‘yeni bir başlangıç’ yapmak üzere yola çıktık” şeklinde başla-
yan İmamoğlu, “Bu yolculuğu kimseyi geride bırakmadan, 16
milyon İstanbullu ile yapacağımızı ve birlikte başaracağımızı
daha ilk günden söylemiştik. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün
bizlere hedef gösterdiği onurlu, huzurlu ve müreffeh geleceği
hep birlikte inşa edeceğimize söz vermiştik. Krizlerin ortasında
kalmış, yönünü kaybetmiş, sıkışmış, nereye gideceğini bileme-
yen bu kadim kenti ortak akılla, ortak çabayla, bilimin yol gös-
tericiliğinde, doğasına, tarihine, kültürüne, değerlerine sahip
çıkarak ve İstanbulluların mutluluğunu önceleyerek yönetece-
ğimize hep birlikte söz verdik. Sözü büyütmek için, hayalleri
planlara, planları da gerçeğe dönüştürmek için, geleceğe hep
birlikte yürümek için yola çıktık” ifadelerini kullandı. 

Herkesin katkısı var

Kamuoyu ile paylaşacağı “Vizyon 2050 Strateji Belgesi”nin
binlerce insanın fikri, emeği ve katkısı ile veriye dayalı analizler

doğrultusunda oluştuğunu vurgulayan İmamoğlu, “Ve 3 yılın
sonunda şunu gerçekçi bir iddia ile ortaya koyabilirim ki;
bizim artık İstanbul için, Türkiye’nin tüm kentleri ve dünyanın
diğer metropollerine umut taşıyacak, demokratik bir yaşamı
İstanbul’da ve Türkiye’de tesis edecek, geleceğimizi kendi elle-
rimizle kurmamızı sağlayacak bir planımız var. Başka bir İs-
tanbul hayalimiz var” dedi. İstanbul’un küresel sistemde
stratejik ve güçlü bir aktör olarak öne çıkmasının, kısa dönemli
marka ve tanıtım çalısm̧alarıyla mümkün olmadığının altını
çizen İmamoğlu, “İstanbul, Balkanlar’dan Kafkasya’ya; Orta
ve Yakın Doğu’dan Kuzey Afrika’ya, Karadeniz’den Akdeniz
Havzası’na kadar bulunduğu coğrafyanın yegâne lideri olan
bir dünya kentidir” diye konuştu. 

İstanbul, seçimini yaptı

“İstanbul tüm tarihsel, kültürel birikimiyle, ekonomik olanak-
ları ve hacmiyle, doğru ve akılcı bir siyasi perspektifin yönlen-
diriciliğinde, bu liderliği üstlenmeye adaydır. Ve üstlenecektir
de” diyen İmamoğlu, “İstanbul, seçimini yapmıştır. İstanbul,
kent halkının mutluluğunu ve huzurunu odağına alarak, dün-
yada barışın, adaletin, çeşitliliğin ve özgürlüğün temsilcisi ola-
rak geleceği kazanacaktır. Gençliği kazanacaktır. Kadınları ve
çocukları kazanacaktır. İstanbul 2050 Vizyonu; ‘Başka bir İs-
tanbul hayalimiz var’ diyerek çıktığımız bu yeni yolda, her
adımda İstanbul’u düşündüğümüz, İstanbul’un ruhunu yeni-
den yaşatmak için hazırladığımız çok değerli bir rehberdir. İs-
tanbul Vizyon 2050 Belgesi; küresel, ulusal, bölgesel ve kentsel
ölçekte bugünde izleri görülen ancak geleceğin dünyasının şe-
killendireceği 5 temel kriz alanına bir meydan okuma progra-
mıdır” şeklinde konuştu. 

Bilim vurgusu

5 temel krizi; “Yönetişim ve Demokrasi”, “Ekonomi ve Kal-
kınma”, “Ekoloji ve Çevre”, “Kentsel Yapılı Çevre, Ulaşım ve

Altyapı” ve “Toplumsal Refah ve Adalet” şeklinde sıralayan
İmamoğlu, konuşmasında, her maddeye ilişkin çözüm yolla-
rını detaylandırdı. “Şimdi sözlerime diğer krizlerden de kay-
naklı sıkışma ve tıkanmaları işaret ederken, her düzeyde adalet
ve demokrasi süreçlerini tahrip eden, demokratik kurum ve ku-
rulları askıya alan bugünün yönetim anlayışına ve alışkanlıkla-
rına yönelik en büyük meydan okumayla anlatıma devam
etmek istiyorum” diyen İmamoğlu, “Bugün Türkiye’nin için-
den geçtiği demokrasi, hukuk ve yönetim krizi; geleceğin İstan-
bul’unun önündeki en önemli engeli teşkil etmektedir. Başta
İBB olmak üzere; yönetim mercilerinin, karar alma organları-
nın gerçek anlamda katılımcı hale gelmesi ve kentin ana
bilesȩnlerinin etkin biçimde paydaş haline getirilmesi hedefleri-
mizin başındadır. Aslında yönetim vizyonumuzun özünü, yak-
laşımımızı İPA’nın kendisi; İstanbul’umuzun yönetimindeki
bilime, akla, katılıma dayanan fikri dönüşüm ve ona eşlik eden
mekânsal dönüşüm özetliyor” ifadelerini kullandı. 

'Ben yaptım oldu' yok

İPA ve bünyesindeki 2050 Ofisi, İstanbul İstatistik Ofisi, Ka-
musal Tasarım Ofisi, Sosyal Politikalar Ofisi ve İPA Ensti-
tü’yü, kentte yaşayan farklı kesimleri ortak hedefler
doğrultusunda bir araya getiren bir ekosistem olarak tanımla-
yan İmamoğlu, “Merkezinden çeperlerine tüm İstanbul’umuz,
İstanbul Planlama Ajansı’nın çalışma sahasıdır. Bu adımları-
mız geleceğin İstanbul’unda artık tek bir şeyin değişmez oldu-
ğunu kesinleştirmiştir. Artık İstanbul’da her kim göreve gelirse
gelsin, ‘Ben yaptım oldu’ asla ve asla diyemeyecektir. O anlayış
artık miadını doldurmuştur” dedi. İstanbul’un artan nüfusun-
dan kaynaklı sorunlardan dolayı daha geniş yetkilere sahip ve
daha etkin kaynakları kullanan bir yasal mevzuatı hak ettiğine
dikkat çeken İmamoğlu, “Fakat bu alanda yaratılan boşluklar,
keyfi yetki gaspları nedeniyle önemli sorunlar yaşamaktadır.
İstanbul’a yaşatılan bu yetki ve kaynak zorluğunun bedelini
ise, sadece İstanbul değil, tüm Türkiye ödemektedir” ifadele-
rini kullandı. “Türkiye’nin diğer kentlerini de yükseltecek, de-
mokratikleştirecek, yerel yönetimlerle merkezi hükümet
arasındaki işbirliğini verimli ve çözüm odaklı bir yere taşıyacak
kapsamlı bir ‘Yerel Yönetim Reformu’ zaman kaybedilmeden
hayata geçirilmelidir” diyen İmamoğlu, olası reform paketinde
olması gerekenleri sıraladı. 

Değişim olacak

“Çok değil daha 2 yıl önce, 2020 yılının başında dolar kuru
kaç liraydı hatırlayabiliyor musunuz” sorusunu yönelten İma-
moğlu, şunları söyledi: “Söyleyeyim; 5,9 lira. Şimdi 20 liraya
dayandı. İnsan hayret içerisinde kalıyor değil mi; ‘Ekonomi
nasıl bu kadar kötü yönetilebilir’ diye. Peki bunun İstanbul’a
etkisi nedir? İstanbul’un 2020 yılındaki döviz kurlarına göre
230 milyar dolarlık gayri safi yurt içi hasılası vardı. Aradan
geçen sürede üretim gücü artsa da merkezi idarenin kötü eko-
nomi yönetimi, para politikaları ve israfa dayalı düzeni yüzün-
den bu rakam 89 milyar dolara kadar gerilemiştir. Dolayısıyla
İstanbul, ekonomik güç göstergeleri açısından dünya kentleri
arasında irtifa kaybetmiştir. Tercih edilen para politikaları doğ-
rultusunda enflasyonun patlamasıyla, bir avuç insanın zengin-
leşmesi uğruna tüm Türkiye’de ve tabii ki İstanbul’da,
halkımızın hayatı katlanılamaz pahalılık ile karşı karşıya kal-
mıştır. Fakat şunu söylemeliyim: Bu vahim tablo elbette İstan-
bul’da olduğu gibi Türkiye’de de çok yakın zamanda
gerçekleşecek, köklü ve heyecan verici iktidar değişimi ile ina-
nın çok hızlı ilerleyecek ve çok hızı iyileşecektir.”

Hedefimiz çok net

“İstanbul’da hedefimiz çok açık ve nettir” diyen İmamoğlu,
“2050 Vizyonumuz ve Türkiye’de değişen iktidarın yürüteceği
doğru ekonomi ve kalkınma politikaları çerçevesinde İstanbul
Metropoliten Bölgesi, Doğu Marmara ve Batı Marmara’daki,
özellikle Tekirdağ ve Kocaeli alt bölgeleri ile geliştireceği eko-
nomik ve mekânsal bütünsellik içerisinde; yaratacağı 600 mil-
yar dolarlık milli hasıla ile dünyanın ilk 10 sıralaması içerisinde
yerini alma gücüne, potansiyeline sahiptir. Ve özellikle gençler
size söylüyorum: Mutlaka sizlerin sayesinde yerinde alacaktır.
Hiç kuşku duymuyoruz. İstanbul'u yenilikçi ve yaratıcı girişim-
ler için çekim merkezi haline getirirken, toplumsal adaleti gö-
zetecek adımlar atılacaktır. Üretim ağlarındaki bilgi, teknoloji
ve yenilikçilik ağırlıklı dönüşüme iş gücünün uyumunu sağla-
yarak bu alanlardaki istihdamı artıracak adımlara, emeğin ye-
niden üretimine yönelik uygun mekânsal, sosyal ve kültürel
politikalar eşlik edecektir” görüşlerini paylaştı. 

2050 İstanbul’u

İBB’nin depremden kentsel dönüşüme, ulaşımdan altyapı ya-
tırımlarına, tarihsel miraslardan çevresel düzenlemelere kadar
birçok alandaki projelerini detaylandıran İmamoğlu, “hayalin-
deki 2050 yılının İstanbul’unu” şöyle tarifledi:  “2050 yılının
İstanbul’u, hayatın tüm çesi̧tliligĭ ile canlı ve özgür oldugŭ,
herkesin iyi yasa̧dıgı̆ bir dünya kentidir. Vizyonumuzun çatısı
bu. İstanbul, hedeflediği bu iyi yaşamı sağlamak için planlı ge-
lişmek ve yaptığımız tüm projeksiyon ve değerlendirmeler ışı-
ğında 20 milyon eşik nüfusunu aşmamak durumundadır.
2050 yılında 20 milyon Iṡtanbullu; birlikte üreten, birbirinden
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Florya’daki İPA Kampus’un
resmi açılışı, TBMM CHP 
Grup Başkanvekili Engin
Altay ve İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımlarıyla
gerçekleştirildi. İmamoğlu,
“2050 yılının Iṡtanbul’u,
hayatın tüm çeşitliligĭ ile 
canlı ve özgür oldugŭ,
herkesin iyi yaşadıgı̆ bir
dünya kentidir. 
Vizyonumuzun çatısı bu. 
İstanbul, hedeflediği bu
iyi yaşamı sağlamak için
planlı gelişmek ve 
yaptığımız tüm projeksiyon
ve değerlendirmeler 
ışığında, 20 milyon eşik 
nüfusunu aşmamak
durumundadır” dedi

Enver KATRANCI
Mono Elektrik Genel Müdürü

“İstanbul’un gelecek için bir planı var. Çünkü İs-
tanbul’un bu plana inanan insanları var” diyen
İmamoğlu, sözlerini, “Bugün sizlerle ana başlık-
larını paylaştığım Vizyon 2050 Belgesi, eğer bir
arada olabilir ve bu ortak geleceğe sahip çıkabi-
lirsek, İstanbul’dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya
seslenen adil, eşit, özgür ve refah içerisinde bir
yaşamın nasıl mümkün olabileceğinin manifes-
tosudur. Bu yolculukta, Cumhuriyetimizi demok-
rasi ve kalkınma ile ikinci yüzyıla taşırken,
İstanbul’umuzun rolünü tanımlayan güçlü bir yol
haritasıdır. Gelin bu yolculuğu, bugünden birlikte
koşmaya başlayalım. Hayallerimizden ilham ala-
rak İstanbul’un 2050 Vizyonu’nu hep birlikte bü-
yütelim. Vizyon 2050, bugünden itibaren 16
milyon İstanbullu’nun gelecek umududur, İstan-
bullularındır” şeklinde tamamladı. 

GELECEK İÇİN 
BİR PLANI VAR

İPA Kampus açılışı ve “Vizyon 2050
Sunumu”na; CHP milletvekilleri Turan Aydo-
ğan, Sibel Özdemir, Zeynel Emre, Gürsel Erol,
İYİ Parti milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, İYİ
Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Şişli
Belediye Başkanı Muammer Keskin, Kadıköy
Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Bey-
likdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık,
Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi,
Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, eski
İBB başkanları Nurettin Sözen, Ali Müfit Gür-
tuna ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Su-
başı, İYİ Parti İBB Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan, B40 üyesi Balkan şehirlerinin temsilci-
leri ile çok sayıda akademisyen ve genç katıldı.
İPA Kampus açılışı nedeniyle, 5-6 Temmuz
günleri arasında, konularında uzman bilim in-
sanlarının kente ve kentin geleceğine dair
görüş, öneri ve projelerinin ele alınıp, tartışıla-
cağı paneller düzenlenecek. Etkinlikler için,
yaklaşık 90 bin metrekarelik alanda konumla-
nan İPA Kampus’un farklı yerlerinde buluşma
noktaları hazırlandı. Panelistler ve katılımcılar,
ilgi alanlarına göre farklı noktalarda bir araya
geldi.  

ETKİNLİKLER 
2 GÜN SÜRECEK

ögr̆enen, yaratıcı ve yenilikçi insanların merkezidir.
Tüm dünyadan insanları kendisine çeken ve on-
lara ilham veren İstanbul, insanların içinde bulun-
maktan heyecan duyduğu ve zenginlesţiği bir
kenttir. İstanbul, insanların merak ettigĭ, hayatta
mutlaka deneyimlemeyi hayal ettigĭ bir kenttir.
İstanbul’da gençlerin sesine degĕr verilir ve saygı
duyulur. Gençler, geleceklerini Iṡtanbul’da kurmak
için umutla hayata katılırlar. 2050 yılındaki
Iṡtanbul, yesi̧l ve yüksek teknolojili bir üretim mer-
kezidir.”

İstanbul’a izini bırakır
İmamoğlu konuşmasının devamında, “Kentin
güçlü yerel üreticileri, üretiminin yanı sıra
arasţırma-gelisţirme ve tasarımın da bir parçasıdır.
Tarım, Iṡtanbul’da kentsel hayatın ve kültürün bir
önemli bir unsurudur. 2050’nin İstanbul’u, yaratıcı
ve yenilikçi girisi̧mciler için vazgeçilmez hem böl-
gesel hem küresel bir merkezdir. Bilgi paylası̧mı,
birlikte üretim imkanları ve altyapısı kentin her ye-
rine yayılmısţır. Iṡtanbul, tüm dünyadan insanların
birlikte üretim yapması için, ortak düsü̧nce ve bu-
luşmaların kentidir. 2050 İstanbul’unda egĭtim,
sagl̆ık, kültür ve sanat, barınma, sagl̆ıklı gıda her-
kes içindir ve kalitelidir. Tüm Iṡtanbullular kentsel
yasa̧mın parçasıdır; kendi degĕr ve kimliklerini ko-
ruyabilir, özgürce yaşayabilirler. Kaynaklardan adil
sȩkilde pay alabilirler. İstanbul, dünyada barışın ve
hoşgörünün temsil edildiği kenttir. Bu kadim coğ-
rafyanın lideri ve yol göstericisidir. İstanbul’un so-
kakları, meydanları ve tüm kamusal alanları
kültürle, sanatla, sporla renkli ve canlıdır. Tüm
İstanbullular bunun parçasıdır. Iṡtanbul’a izini
bırakır” dedi. 

GELECEK ISTANBUL
HAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTIHAYALINI PAYLAŞTI



Ç alışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Bilgin, ‘İŞKUR İl
Müdürlükleri 2022 Yılı

Hedef Performans İzleme Top-
lantısı’na katıldı. Burada ko-

nuşan Bilgin, Türkiye’nin
2000’li yıllardan itibaren
yükselen ülkelerden biri
olduğunu belirterek,
“Türkiye’nin diğer ülke-
lerden farklılıkları var.
Birincisi; imparatorluk

geleneğine sahip. Gelenek
boşuna yaşanmış bir şey de-

ğildir. Oradan elde ettiğimiz olağanüstü bir biri-
kim var. İkincisi, Türkiye tarihsel olarak sahip
olduğu mirası Anadolu coğrafyası üzerinde tem-

sil ediyor. Burası Akdeniz’in merkezinde olan,
dünya ticaret yollarının tarihsel olarak merke-
zinde olan bir yer. Bugün de dünya enerji yolları-
nın merkezinde olan bir yer” dedi.

Milli gelir 10 bin doları geçti

Bakan Bilgin, Türkiye’yi diğer ülkelerden ayıran
en önemli faktörlerden birisinin de jeopolitik ko-
numu olduğunu ifade ederek, “2000li yıllarda 300
dolar olan kişi başına milli gelir, şu anda 10 bin
doları geçti. Türkiye zincirlerini kırdı ve kalkındı.
Bizim rakamlarımıza bakmayın, OECD rakam-
larına bakın. Türkiye 2000de neydi? Sanayide
hangi ürünleri üretiyordu, savunma sanayinde
neler vardı? NATO’nun verdiği işe yaramaz, eski-
miş, üstelik hibe altında verip sonradan para iste-
diği silahların dışında neyi vardı? Baktığınız
zaman Türkiye değişiyor. Refah seviyesine bakın.
Refah seviyemiz yükseliyor. Türkiye’de bütün ai-
lelerin, her gelir grubundan ailenin kapısında oto-
mobili var, çocukları okuyor. Netice itibarıyla
hepimiz bireysel hayatımızdan bunu hissedebili-
riz” diye konuştu.

Tahribata karşı tedbir alacağız

Bakan Bilgin, gelişmiş ülkelerin en büyük proble-
minin yalnızca enflasyon artışı olmadığını ve hızlı
şekilde ortaya çıkan resesyon tehdidi olduğunu
belirterek, “Dünyanın yaşadığı bu küresel kriz bizi
fevkalade etkiliyor. Bizim dövize ihtiyacımız var.
Dolayısıyla döviz fiyatlarındaki bir dalgalanma
bizim ekonomimizde sarsıcı etki yapıyor. Burada
yapılacak en önemli şey, enflasyon tahribatını ça-
lışanlarımıza ve emekçilerimize hissettirmemek,
bu tahribatı koruyacak tedbirler almak. Biz sosyal
bir devletiz, bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi. 
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MUHTELİF APERATİF ÜRÜNLERİ 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 : 2022/677805
1-İdarenin
a) Adresi : BEDRETTİN MAH. EVLİYA ÇELEBİ CAD. NO: 63/A 

34440 KASIMPAŞA BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2123138000 - 2122565799
c) Elektronik Posta Adresi : info@sehirhatlari.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 11 Kısımda toplam 57 kalem Muhtelif Aperatif ürünleri 

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

b) Teslim yeri : Büfe Merkez Depo (İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve 
Ticaret A.Ş. / Haliç Tersanesi-İSTANBUL) İdare Teslim Yeri 
Değişikliği olması durumunda yükleniciye bildirme hakkına 
sahiptir. Sevkiyat Planı harici aniden gelişen 
ihtiyaçların oluşması halinde Yüklenicinin idare'ye 
bildirmiş olduğu depo/depolar.

c) Teslim tarihi : Yüklenici ile imzalanacak olan sözleşmede toplam teslimat 
sayısı 4’dür. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip İdare 
tarafından verilecek olan talimat üzerine ilk sevkiyat 10 (on) 
gün içerisinde yapılacak olup sonraki sevkiyatlar 
ilk sevkiyatı takip eden 20’şer gün aralıklarla yapılacaktır. 
Son sevkiyat her ne sebeple olursa olsun sözleşme bitiş 
tarihini geçemez. İdare sevkiyat planında değişiklik yapma 
hakkına sahiptir. Sevkiyat planında değişiklik yapılması 
halinde idare yapılan bu değişikliği 3 (üç) gün içinde 
yükleniciye bildirecektir. Yüklenici sevkiyat planında 
belli olan siparişleri hafta içi 08:00 – 17:00 saatleri 
arasında teslim edecektir. Her bir teslimatta teslim edilecek 
olan ürünler idare ile mutabık kalınan ve ilk teslimi yapılan 
ürünlere ait marka ile aynı marka olacaktır. Sevkiyat planı 
haricinde aniden gelişen ihtiyaçların oluşması halinde İdare, 
Yüklenici ’nin kendisine bildirmiş olduğu 
deposunda teslim alabilir.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel 

Müdürlük Binası - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A 
Kasımpaşa - Beyoğlu / İSTANBUL

b) Tarihi ve saati : 29.07.2022 - 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 
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.
4.1.5 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. 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 İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş. Genel Müdürlük
Binası Yazı İşleri Birimi - Bedrettin Mah. Evliya Çelebi Cad. No: 63/A Kasımpaşa - Beyoğlu / 
İSTANBUL 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,
üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 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 APERATİF ÜRÜNLERİ ALIMI
İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Türkiye değişiyor. Refah
seviyesi yükseliyor. Türkiye'de bütün ailelerin otomobili var, çocukları

okuyor. Netice itibarıyla hepimiz bireysel hayatımızdan bunu 
hissedebiliriz” dedi. Bilgin'in bu açıklamalarını şaşkınlıkla karşılayan

vatandaşlar ise “Bakan beyden pembe masallar” yorumunu yaptı

PEMBE MASAL!

Bilgin'in İŞKUR toplantısında yaptığı açıklamaları ise sosyal
medyada vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı. “Bakan
bey hangi ülkede yaşıyor?” diye soran vatandaşlar, Twitter üze-
rinden Bilgin'i eleştiri yağmuruna tuttu. “Geçinemiyoruz” diyen
vatandaşların büyük bir kısmı, “Bakan bey pembe masallar an-
latmış. Yok herkesin arabası varmış, evi varmış, refah seviyesi
yükseliyormuş. Allah aşkına kendisinin milletin halinden haberi
var mı?” yorumunu yaptı.

Bakan bey hangi
ülkede yaşıyor?

Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik

Bakanı 
Vedat Bilgin

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
"Küresel ekonomik sorunlara rağmen
ekonomimiz sağlıklı bir şekilde büyümeye, yeni
ihracat rekorları kırmaya ve istihdamımızda
somut artışlar kaydetmeye devam ediyor" dedi

hazİne ve Maliye
Bakanı Nureddin
Nebati, Twitter üze-

rinden yeni ekonomi modeline
ilişkin yaptığı açıklamalarına
bugün de devam etti. Nebati
Türkiye’nin ihracat rekorları
kırmaya devam ettiğini, dengeli
büyümenin gerçekleştiğini ve
istihdamda da somut artışlar
yaşandığını ileri sürdü. Bakan
Nebati’nin açıklamaları şöyle:
“Bugün, dünya genelinde yaşa-
nan tüm küresel ekonomik so-

runlar ve hızlı fiyat artışlarına
rağmen ülke ekonomimiz sağ-
lıklı, dengeli ve sürdürülebilir
bir şekilde büyümeye, her ay
yeni ihracat rekorları kırmaya
ve istihdamımızda somut artış-
lar kaydetmeye devam ediyor.
Türkiye Ekonomi Modelimizi
kararlılıkla uygulayarak daha
güçlü bir üretim ekonomisi
olma yolunda ilerlememizi sür-
düyor, büyümenin tabana ve
tüm vatandaşlarımıza yayılma-
sına önem veriyoruz.”

Nebati’ye
göre

ekonomimiz
büyüyor!
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Nebati’ye
göre

ekonomimiz
büyüyor!

İyi ki İŞKUR var!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), bu yılın ilk altı ayında 739 bin 497 kişinin istihdamına aracılık etti

İsTİhdamın korunması
ve artırılması, işsizlerin
mesleki niteliklerinin ge-

liştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve
özel politika gerektiren grupların iş
gücü piyasasına kazandırılmasını
amaçlayan İŞKUR, haziranda 92

bin 623 erkek, 61 bin 414 kadın 154
bin 37 kişiyi işle buluşturdu. Kurum,
bu yılın ocak-haziran döneminde
739 bin 497 kişinin istihdamına ara-
cılık etti. İşe yerleştirmelerde 125 bin
877 kişiyle İstanbul ilk sırada yer
aldı. İstanbul'u sırasıyla 60 bin 749

kişiyle Ankara, 38 bin 3 kişiyle İzmir,
35 bin 843 kişiyle Kocaeli, 29 bin 704
kişiyle Bursa, 26 bin 323 kişiyle An-
talya ve 22 bin 933 kişiyle Muğla iz-
ledi. Yılın ilk altı ayında en fazla
istihdamına aracılık edilen meslekler,
"turizm ve otelcilik elemanı" ile "kon-
feksiyon işçisi" oldu.

236 bin açık iş bulunuyor

İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı hazi-
randa 3 milyon 568 bin 171, açık iş
sayısı ise 236 bin 505 olarak yer aldı.
Kurumun Aktif İşgücü Piyasası
programları kapsamında geçen ay 2
bin 827 program düzenlendi. 13 bin
917 kişi bu programlardan fayda-
landı. Bu yılın ilk altı ayında ise 29
bin 267 program düzenlendi. Bu
programlardan 114 bin 168 kişi ya-
rarlandı. İŞKUR'un Aktif İşgücü Pi-
yasası Programlarından faydalanan
kişi sayısı geçen yılın ilk altı ayına
göre yüzde 51,7 oranında azaldı.

Kurbanlık sayısında

SIKINTI YOK
Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil, Kurban
Bayramı öncesinde kurbanlık sayısı açısından sıkıntı
olmadığını belirterek, "Yetiştiricilerimiz şu anda
kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını ifade ettiler." dedi

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı
Nihat Pakdil, Gölbaşı Kurban Satış ve
Kesim Tesisi'nde, yaptığı değerlendir-

mede, söz konusu tesisin, kurban ibadetinin yerine
getirilmesi için uygun bir yer olduğunu söyledi. Tüm
illerdeki kurbanlık satış noktalarının denetlendiğini
dile getiren Pakdil, kurbanlıkların sağlığı açısından
sıkıntı olmadığını, vatandaşların kurbanlık işlemle-
rini rahat bir şekilde yapabileceklerini bildirdi. Pakdil,
özellikle büyükbaş hayvanların küpeli olması gerekti-
ğine dikkati çekerek, küpe sayesinde vatandaşların,
hayvanların aşılanma durumu ve geldikleri yere iliş-
kin bilgilere ulaşabileceklerini ifade etti.

Fazlasıyla hayvanımız mevcut

Kurbanlık sayısı açısından sıkıntı olmadığını belirten
Pakdil, "Fazlasıyla hayvanımız mevcut. Kurban son-
rasına yönelik olarak da eğer yetiştiricilerimizin sata-
madığı hayvanlar söz konusu olursa Et ve Süt
Kurumu marifetiyle onları değerlendirme imkanı var.
Kurumumuz bu konuda hazırlıklıdır." diye konuştu.
Pakdil, kurban satışları hakkında da bilgi vererek,
"Kurban Bayramı'na daha 2 günümüz var. Son gün-
lerde satışlar daha da yoğunlaşır ama yetiştiricileri-
miz şu anda kurbanlıkların yüzde 80'inin satıldığını
ifade ettiler." dedi.
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C HP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu,
Ergenekon ve Bal-

yoz davalarından tutuklanan
emekli Tümamiral Deniz
Kutluk’u Çankaya’daki
evinde ziyaret etti. Kılıçda-
roğlu, askerlerin geçmişte
kumpaslar kurularak mağ-
dur edildiğini belirterek,
“Daha sonra şu veya bu şek-
liyle hapisten çıktılar; ama
onlara yapılan haksızlıkların
bir şekliyle telafi edilmesi
lazım. Benim ‘helalleşme’
dediğim budur. Devletin on-
larla helalleşmesi lazım.
Deniz Kutluk da bunlardan
birisidir. Evi basıldı, eşi, ço-
cukları mağdur edildi. Sa-
dece kendisi değil, ailesi de
mağdur edildi. Bazen kara-
kollara bazen hapishaneye
bazen hastaneye gidip gele-
rek ve büyük bir dramı yaşa-
yarak en azından adaleti
bekledi bu insanlar. Devletin
onlara özür borcu var. Her
ne kadar bir terör örgütü ile
iş birliği yapılıp bu kumpas
kurulduysa da Balyoz kum-

pası ki bunların içinde en
acımasızıdır. Bugün 3 veya 5
kişiyi cezalandırarak bu def-
teri kapatamazsınız. Bu def-
ter kapanmış bir defter
değildir” şeklinde konuştu. 

Tazmin edilmesi lazım

Kılıçdaroğlu, Kutluk’un ve
ailesinin uğradığı haksızlığın
telafi edilmesi gerektiğini be-
lirterek, “İktidarımızda bu ve
benzeri ailelerle, haksızlığa
uğramış ailelerle nasıl helal-
leşeceğimizi anlatmaya gel-
dim. Bu ülkeye demokrasiyi,
adaleti getireceğiz. Hiç kim-
seyi mağdur etmemeye ka-
rarlıyız. Evlatlarının çektiği
acılar, eşlerinin çektiği acılar,
kendilerinin dışında bunların
çektiği acıların bir şekilde
tazmin edilmesi lazım. Tür-
kiye bu acıyı kaldıramaz, in-
sanlık bu acıyı kaldıramaz.
Zulüm bir yerde varsa birile-
rinin ortaya çıkıp o zulme
son vermesi lazım. 'Evet, biz
bu ülkede adaleti sağlayaca-
ğız’ demesi lazım. Zulme
son vermek, zalimin yanında

durmamak demektir. Zali-
min yanında durursanız 
dikene su verirsiniz. Biz 
dikene su vermeyi değil, 
güle su vermeyi istiyoruz.
Beraber yaşamayı, birlikte
yaşamayı istiyoruz. Bunu
yapabildiğimiz zaman 
başarılı olacağız” dedi. 

Mağdurun yanındayız

Deniz Kutluk’a kızının yaz-
dığı mektuba değinen Kılıç-
daroğlu, “Beklentiler aslında
bütün gençlerin beklentileri;
daha güzel bir Türkiye, daha
iyi bir eğitim, adalet, bunlar
isteniyor. Bunları sağlamak
için Kutluk ailesine sözüm,
mağdur olan bütün ailelere
sözümdür; terör örgütüyle
beraber askerlere kurdukları
kumpasın hesabını soraca-
ğız. Zalimden hesap sormaz-
sanız zalimin yanında
olursunuz. Biz zalimin ya-
nında değil mağdurun yanın-
dayız ve mağdurun hakkını,
hukukunu sonuna kadar 
koruyacağız” ifadelerini 
kullandı.

Bütün İslam aleminin
Kurban Bayramı'nı 

kutlar, bu mübarek ayın
tüm insanlığa barış, huzur

ve hoşgörü getirmesini
temenni ederim...
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Biz çadır
devleti
değiliz!

İçİşlerİ Bakanı Süleyman Soylu, 81 İl Trafik
Birim Amirleri ile video konferans yöntemiyle
yapılan toplantıda açıklamalarda bulundu.
“Kovid nedeniyle trafik davranışları olumsuz
etkilendi” diyen Soylu, “7 Temmuz'da başla-
yacak trafik denetimlerimiz 11 gün boyunca
kesintisiz devam edecektir. Buradan vatan-
daşlarımıza bir çağrıda bulunmak istiyorum.
Tuzak radar uygulamasını kaldırdık. Radar
kurulan yerlerde öncesinde uyarı var. Bu bay-
ramda da 81 ile genelge gönderdik. Emniyet
kemeri kullanımı konusunda bilgi verdik.
Yaptığımız denetimlerde, aileler beniz bağış-
lasınlar söylemek isterim. Bazen yaptığımız

denetimlerde cici cici çocuklarını ön koltuğa
oturtuyorlar. Lütfen yolculuğa çıktığınızda al-
tını çizerek söylüyorum, çocuklarınızı arka
koltuklara oturtun ve emniyet kemerlerini
takın” ifadelerini kullandı. 

Tüm bakanlıklara gitti

Bakan Soylu, programın ardından gazetecile-
rin sorularını yanıtladı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nun belediyelerin Türkiye’deki bü-
yükelçilerle yapacağı görüşmelerin Dışişleri
Bakanlığı’nın iznine bağlanmasına "Merkezi
idarenin çürümüşlüğünü gösteriyor" ifadele-
rine tepki gösteren Soylu, “Ona tekrar baka-

cağım. O esnada Cumhurbaşkanlığımız tüm
kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bu ko-
nudaki hassasiyeti bir kez daha ortaya koy-
muştur. Bazı ülkeler büyükelçilerimize yönelik
bazı bakanlar özellikle kabul göstermemektir.
Çok doğaldır ki, buna ait bir mütekabiliyet
uygulanmaktadır. Bunu Dışişleri Bakanlığı bi-
lebilir. Dışişleri bunu bildiği andan itibaren bir
kamu görevlisi böyle bir mütekabiliyet ilkesi-
nin varlığından ya da ilgili ülkenin böyle bir
uygulamasından haberi olmadan bunu ger-
çekleştirebilir. Biz bununla sürekli karşı karşı-
yayız. Biz en çok ilişki kurduğumuz bakanlık
Dışişleri Bakanlığı’dır. Dışişleri Bakanlığı ile

sürekli temas halindeyiz. Kendi aramızda da
defalarca konuştuğumuz meseleyi Cumhur-
başkanımız tamim olarak hepimize gönder-
miş. Sayın Cumhurbaşkanımızın imzası. Bu
bize geldi. Tüm bakanlıklara gitti" dedi.

Kılıçdaroğlu, Kutluk’un ve ailesinin uğradığı haksızlığın telafi edilmesi gerektiğini
belirterek, “İktidarımızda bu ve benzeri ailelerle, haksızlığa uğramış ailelerle nasıl
helalleşeceğimizi anlatmaya geldim. Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz. 

Hiç kimseyi mağdur etmemeye kararlıyız. Evlatlarının çektiği acılar, eşlerinin çektiği
acılar, kendilerinin dışında bunların çektiği acıların bir şekilde tazmin edilmesi

lazım. Türkiye bu acıyı kaldıramaz, insanlık bu acıyı kaldıramaz. Zulüm bir yerde
varsa birilerinin ortaya çıkıp o zulme son vermesi lazım. 'Evet, biz bu ülkede adaleti

sağlayacağız’ demesi lazım” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu,
Balyoz ve Ergenekon 

davalarında tutuklanan
Emekli Tümamiral 

Deniz Kutluk'u ziyaretinin
ardından açıklamalarda
bulundu. Kılıçdaroğlu,
“Devletin onlara özür

borcu var. Her ne kadar 
bir terör örgütüyle işbirliği

yapılıp bu kumpas 
kurulduysa da bugün 

3 veya 5 kişiyi 
cezalandırarak bu 

defteri kapatamazsınız”
diye konuştu

HASAN DALKIRAN
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Beyoğlu Belediyesi, ilçenin
dört bir yanında açtığı Semt Kü-
tüphaneleri ile 7’den 70’e her-

kesi kitapla buluşturdu. Beyoğlu’nun her
mahallesinde vatandaşların evlerine yü-
rüme mesafesinde inşa edilen kütüphaneler
yoğun ilgi görüyor. Semt Kütüphanelerine
gösterilen bu ilgi okulların kapanmasıyla
birlikte daha da arttı.yaz tatilini daha ve-
rimli geçirmek isteyen öğrenciler kütüpha-
nelere akın etti. Sessiz ve ferah bir ortamda

kitaplarını okuyarak araştırmalarını yapan
öğrenciler düzenlenen etkinliklere de katı-
larak keyifli vakit geçiriyor.

Beyoğlu'nda her yerde olacak

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali yıldız,
kütüphane dostu bir Beyoğlu için ilçenin
her mahallesinde en az bir kütüphane aç-
mayı hedeflediklerini belirterek, “Be-
yoğlu’muzda ‘’Her Semte Bir Kütüphane’’
diyerek çıktığımız bu yolda çocuk, yetişkin

ve genç ayırt etmeden toplumumuzun her
kesimini kitapla buluşturuyoruz. İstiyoruz
ki, içerisinde bulunduğumuz bu dijital
çağda kitap okuma alışkanlığını da yeni-
den artırabilelim. Kütüphanelerimiz aynı
zamanda çocuklarımızın ve gençlerimizin
rahatça ders çalışabileceği ve araştırmala-
rını yapabileceği mekanlar olarak tasar-
landı. Bu noktada özellikle de genç neslin
ilgisi bizi ziyadesiyle memnun ediyor”
dedi. ARİF ELMAS

Toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan Sarıyer Belediyesi'nde işçiler
greve çıktı. Grevin üçüncü gününde konuşan işçiler, “Biz de insanca yaşamak istiyoruz.
Belediye Başkanı Şükrü Genç hakkımız olanı versin, işçisine sahip çıksın” dedi

Kütüphaneler yazın da açık

BASKAN UYUMA
ISCINE SAHIP CIK!

Y üzde 40 zam
talep eden Sa-
rıyer Belediyesi

işçileri grevlerinin
üçüncü gününde bele-
diye önünde basın açık-
laması yaptı. Basın
açıklamasını işçilerin

örgütlü olduğu Genel-İş İstanbul
Avrupa Yakası 2 No'lu Şube Baş-
kanı Mehmet Pehlivan okudu. 16
Ocak 2022’de başlayan TİS görüş-
melerinde 6 aylık süre boyunca an-
laşma sağlanamaması nedeniyle
greve çıktıklarını belirten Pehlivan,
“Sendikamız toplu iş sözleşmelerini
masada bitirmek için tüm çaba ve
gayretini göstermiştir. Grevi amaç
olarak değil zorunlu bir araç olarak
görmektedir. Bugün de bu zorunlu
görevi yerine getiriyoruz. Bizler Sa-
rıyer Belediyesi işçileri, dört mev-
sim, her gün her türlü iklim ve diğer
şartlar altında Sarıyer halkına hiz-
met ediyoruz. Bizler istiyoruz ki al-
dığımız ücretle yaşamımızı idame
ettirebilelim, çocuklarımıza et, süt
verebilelim, okul ihtiyaçlarını karşı-
layalım, kışın dondurucu soğu-
ğunda onları ısıtabilelim” dedi.

İşçi büyük sıkıntı içinde

İşçilerin hakkı olanı istediğini söyle-
yen Pehlivan, "Ülkemizde istihdam
alanları daraltılmış, işsizlik artmış,
zorunlu tüketim maddelerine yapı-

lan zamlarla enflasyon oranı yük-

selmiş, insanların alım gücü düşü-
rülmüş, açlık ve yoksulluk sınırı al-
tında yaşayan insanlar hızla
çoğalmaktadır. Bizler, insan onu-
runa yaraşır bir yaşam sürdürmek,
çocuklarımızı okutabilmek, onlara
iyi bir gelecek sağlamak için bura-
dayız. Hükümet tarafından durdu-
rulamayan günlük ciddi yükseliş
gösteren enflasyon ve bu ekonomik
koşullar, işçiler ve ailelerinin yaşam-
larını sürdürülemez bir noktaya ge-
tirmiştir" diye konuştu.

Çaba göstermeyi sürdüreceğiz

Belediye yönetimine seslenen Pehli-
van, “Sarıyer Belediyesi, işçilerinin
bu haklı talebinin dikkate alınma-
sını, uyuşmazlık konusu olan mad-
deler üzerinde müzakerelere hazır
olduğumuzu, görüşme masasını
terk eden değil, çalışma barışının

kalıcı ve sürükleyici olması için
çaba ve gayret gösteren taraf ol-
maya devam edeceğiz” dedi.

Şükrü başkan sözünü tutsun

Basın açıklamasının ardından ko-
nuşan bazı işçiler ise büyük bir hak-
sızlığa uğradıklarını söyledi. Sarıyer
Belediye Başkanı Şükrü Genç'i eleş-
tiren işçiler, “Sağda solda her
zaman emekten, emekçinin hakkın-
dan söz ediyor. Ama iş gerçek an-
lamda emekçinin hakkını vermeye
geldi mi kendisini meydanda göre-
miyoruz. Bizler verilen maaşla geçi-
nemiyoruz, insan gibi yaşamak için
yüzde 40 zam talep ediyoruz. Lüt-
fen Şükrü Genç hakkımızı versin,
işçisine sahip çıksın, her fırsatta di-
line pelesenk ettiği 'emek en yüce
değerdir' sözünün hakkını da ver-
sin” ifadelerini kullandı. 

Gostivar Belediyesi bün-
yesinde faaliyet gösteren
“Komunalets” kamu şirketi

çalışanlarına 60 üniforma hediye etti.
Gostivar Belediye Başkanı Arben Ta-
ravari konu ile ilgili sosyal medya he-
sabından bir paylaşımda bulunarak
Eyüpsultan Belediyesi’ne teşekkür
etti. Başkan Taravari yaptığı payla-
şımda şu ifadelere yer verdi: “Türkiye
Cumhuriyeti Eyüpsultan Belediye-
si’nden gelen 60 takım iş elbisesin-
den oluşan hibeyi “Komunalets”
Kamu Şirketi çalışanlarına teslim
ettik. Yukarıda sözü geçen çalışanlar
için fazlasıyla gerekli olan elbiseleri
hibe eden Eyüpsultan Belediyesi yet-
kililerine canı gönülden şükranlarımı
ifade ediyorum. Gostivar Belediyesi,
maaşlarına %25 zam getirerek, daha
iyi çalışma koşulları sağlama adına
sürekli olarak iş elbiseleri temin ede-
rek Belediye Kamu Şirketleri’nde gö-
revde olan çalışanları için her daim
gereken ilgiyi göstermiştir.” Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1656505)

KASKO SİGORTASI HİZMET ALIMI 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 :2022/684934
a) Adı :İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
b) Adresi :Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 34662 

Yeşilköy/ BAKIRKÖY/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :2122403400 - 2122195322
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
ve e-imza kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı :KASKO SİGORTASI HİZMET ALIMI
b) Niteliği, türü ve miktarı :41 Adet Binek Tipi Otomobilin 12 Ay Süreyle Kasko Sigorta 

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :İstanbul Ulaşım A.Ş. Genel Müdürlüğü/İSTANBUL
ç) Süresi/teslim tarihi :İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati :29.07.2022 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri 
(e-tekliflerin açılacağı adres) :Yeşilköy Mah. Atatürk Cad. İDTM Blokları A3 Blok No:10/2 

Bakırköy/İSTANBUL İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ 
KİRALAMA SAN. VE TİC. A.Ş. Genel Müdürlüğü 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.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
1- İhaleye teklif veren sigorta şirketleri kendilerine, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel 
Müdürlüğü  tarafından verilmiş, "Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası Branşında 
Çalışmaya Yetkili Olduklarına Dair Ruhsat"ı ibraz edeceklerdir.
2- Acenteler ise aracılığını yaptığı şirketin ruhsatına ilave olarak "Acentelik Sözleşmesi ve Poliçe 
Kesmeye Yetkili Olduğunu Gösterir Belge'' sunacaktır.
3- İhaleye teklif veren istekli broker ise Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık Genel Müdürlüğü 
tarafından verilmiş" Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortası" branşında çalışmaya yetkili
olduklarına dair ruhsatı ibraz etmek zorundadır.
Evraklardan birinin sunulması yeterlidir.
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 his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve 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 % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren 
belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamuda ve/veya özel sektörde ter türlü trafik ve/vaya kasko sigortası yapmış olmak ayrı ayrı ve/veya
beraber benzer iş olarak kabul edilecektir.
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, kısmı teklif verilebilir.
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 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

KASKO SİGORTASI HİZMET ALIMI
İSTANBUL ULAŞIM HİZMETLERİ VE ARAÇ KİRALAMA SANAYİ VE TİCARET

ANONİM ŞİRKETİ
HABER

ANIL BODUÇ

CHP kendisiyle çelişiyor
Sarıyer'de işçilerin başlattığı greve ilk destek ise ilçede
muhalefette olan AK Parti'den geldi. Sarıyer Belediye-
si'nin AK Partili Meclis üyeleri işçilerin grevine katılarak,
“yanınızdayız” mesajı verdi. Sarıyer Belediye Meclisi AK
Parti Grup Başkanvekili Hüseyin Coşgun “İşçiler, Sarıyer
Belediyesi önünde greve başladılar. Hak için, hukuk için.
CHP'lilerin her fırsatta “insanca yaşam” dediği şeyi elde
edebilmek için. İktidarımızın asgari ücrete yaptığı zammı
eleştiren CHP'liler Sarıyer'de işçiye sadece yüzde 20
zammı reva görmüştür. Bunun kabul edilebilir bir tarafı
yoktur. Biz AK Parti olarak işçi kardeşlerimizin haklı mü-
cadelesinde sonuna kadar yanlarında olacağız. Konuyu
Meclis'te de gündeme taşıyacağız” şeklinde konuştu. 

Beyoğlu’nda yaz tatili verimli bir şekilde değerlendirmek isteyen öğrencilerin ilk tercihi 
Beyoğlu Semt Kütüphaneleri oldu.  Kütüphaneleri dolduran öğrencilerden kimisi araştırma-
larına devam ederken kimisi de sessiz ve ferah ortamda kitap okumanın keyfini çıkartıyor

Eyüpsultan jest yaptı



9GÜNDEM 7 TEMMUZ 2022 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Abdullah ASLAN
damgaweb@gmail.com

abdullahaslann1219@gmail.com

Beyazıt Meydanı yenileme projesi kapsamında yerlere döşenen taşlar, iddiaya göre hatalı olduğu için
tıraşlama çalışması başladı. Meydanda yüksek ve alçak şekilde duran taşlar için TMMOB Şehir
Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu, "Bu tip tasarımların tarihi dokuya
uygun olması da yetmiyor. Engellilerin kullanımına, yaşlıların, sakatların, özel durumu olanların, 
bebekli insanların da yürümesine, çocukların rahat yürümesine de fayda sağlaması gerekiyor" dedi

A çıklanan enflayon rakamları da hepimiz bir
kez daha duvardan duvara vurdu. ENAG yıl-
lık yüzde 176 enflasyon açıkladı, TÜİK yüzde

79. Pazar, market ortada. TÜİK’in bu yalanı, emekli-
nin, memurun cebinden çalmak demektir. Geçen sene
100 liraya aldığınız ürünleri bu yıl 364 bin 96 liraya
alırsanız enflasyon yüzde 78,62 olur. Saçmalayan ben
değilim, TÜİK öyle diyor.TÜİK’e göre enflasyon Hazi-
ran ayında yüzde 4.95, yıllık yüzde 78.62. ENAG’a
göre ise aylık yüzde 8.31, yıllık yüzde 175.55. Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayı enflasyon ra-
kamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıl-
lık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı. Bu rakamla
birlikte yıllık tüketici enflasyonu son 24 yılın en yük-
sek seviyesine çıktı. Bağımsız uzmanlardan oluşan
Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG), verilerine göre
ise yıllık enflasyon yüzde 175,55 oldu. Haziran ayın-
daki tüketici fiyat endeksi ise yüzde 8.31 arttı.
ENAG’a göre Son 6 aylık oran ise yüzde 71,44 olarak
gerçekleşti.

Piyasalar yanıyor!

TÜİK’e göre TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı hazi-
ran ayında bir önceki aya göre yüzde 4,95, bir önceki
yılın aralık ayına göre yüzde 42,35, bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 78,62 ve on iki aylık ortalama-
lara göre yüzde 44,54 artış gerçekleşti. Mayısta
TÜFE yıllık yüzde 73,50 olarak gerçekleşmişti. En-
flasyon açısından öncü gösterge olarak kabul edilen
İTO verilerine göre İstanbul’da perakende fiyatlar ha-
ziranda yıllık yüzde 94,19 artmıştı. Reuters anketine
katılan ekonomistlerin enflasyon beklentisi ise yüzde
78,35 olmuştu. Haziran ayı zam şampiyonu yüzde
24,80 ile şehir gazı ile doğalgaz olurken onu yüzde
21,88 artış ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve
yağları izledi. Yıllık en düşük artış yüzde 23,74 ile ha-
berleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın
aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar
sırasıyla yüzde 26,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde
27,76 ile eğitim ve yüzde 39,34 ile sağlık oldu. Buna
karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek
olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 123,37 ile
ulaştırma, yüzde 93,93 ile gıda ve alkolsüz içecekler,
yüzde 81,14 ile ev eşyası oldu. Ana harcama grupları
itibarıyla 2022 yılı haziran ayında en az artış gösteren
ana gruplar yüzde 0,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde
1,97 ile sağlık ve yüzde 2,02 ile eğlence ve kültür
oldu. Buna karşılık, 2022 yılı haziran ayında artışın
yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 10,59
ile ulaştırma, yüzde 8,34 ile konut, yüzde 5,42 ile lo-
kanta ve oteller oldu.Asgari

Avrupa’nın dibindeyiz

Asgari ücret net 5 bin 500 TL’ye yükseltildi. Ancak
yine de iş gücünün en ucuz olduğu ülkeler arasında yer
alıyoruz. Avrupa ülkeleri arasındaki asgari ücret sıra-
lamasında Türkiye, sondan üçüncü oldu. Üç hanelere
koşan enflasyon karşısında ezilen çalışanların merakla
beklediği asgari ücret zammı yüzde 30'da kalırken,
5.500 TL'ye yükselen net maaşlar, Avrupa liginde Tür-
kiye'yi son sıralardan kurtaramadı. Kur ve hayat pa-
halılığı karşısında da geçen 6 aylık sürede eriyen
Türkiye'deki asgari ücret bu seviyesi ile Avrupa'da son-
dan ikinci sırada yer aldı. Eurostat 2022 Ocak verile-
rine Türkiye, 328 Euro ile Avrupa'nın en düşük asgari
ücretli üçüncü ülkesi olurken, önceki gün açıklanan
zamma rağmen yükselen kurun etkisi ile net asgari
ücret 314 Euro'ya kadar düşmüş durumda. Brüt üze-
rinden hesaplamada ise bu rakam göre 370 Euro sevi-
yesinde. Listede, Türkiye'den sonra gelen ülke ise 332
Euro ile Bulgaristan oldu. . AB ülkeleri arasında en
yüksek asgari ücrete sahip ülke 2.257 Euro ile Lük-
semburg olurken, onu 1.775 Euro ile İrlanda ve
1.725 Euro ile Hollanda izledi.

Rakamlar korkutuyor

T arihi Yarımada'nın en işlek yerlerin-
den biri olan Beyazıt Meydanı'nda
yenileme çalışmaları yaklaşık 3 yıl

önce başladı. İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi tarafından da çalışmaların kısa sürede
tamamlanacağı ifade edilmişti. Çalışmalar
kapsamında meydana döşenen taşlara tek-
rar tıraşlama işlemi yapıldığı görüldü. Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şube Başkanı Pelin Pınar Giritlioğlu mey-
danla ilgili, "Beyazıt Meydanı Fetih'ten
sonra yapılmış olmakla birlikte bir tarihi
miras anlamı da taşıyor. Zaten meydansız
bir şehir olan İstanbul'da az bulunan mey-
danlardan biri. Bir kentsel bellek açısından
da önemli olan bir meydan. Bu çalışmalar
epey önce başlatıldı. Bu kadar uzatılması-
nın arkasında bazı sebepler vardı. Koruma
kurullarının karar süreçlerine de tabiydi. Bu
karar süreçleri çok uzun sürdü" dedi.

Farklı bir yer

"Yapılan bu kentsel tasarım projesi kapsa-
mında bir tarihi çevre kaygısı güdüldüğünü
görmekle birlikte, ergonomik olarak baktığı-
nızda gereğinin de tam olarak yapılmadığını
fark ettik” diyen Giritlioğlu, "Burası beton
bir meydan olmadı. Tarihi dokuyla uyumlu
yer döşemesi kaygısı güdüldüğünü görüyo-
ruz. Çünkü burası meydan olarak da birçok
meydandan farklı bir yer. Bu meydanı oluş-
turan camisiyle, üniversitesiyle, kütüphane-
siyle bir külliye yapıları arasında kalan,
formunu onların verdiği bir meydandır. Bu

tarihi kimlikle bütünleşmesi gereken de bir
tasarıma ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Bütün
kaygılar güdülürken insan ölçeğinin ve kul-
lanım fonksiyon meselesinin bir kenara bı-
rakıldığını da gördük" ifadelerini kullandı.

Kazalara sebep oluyor

Giritlioğlu, "Kullanım boyutu olduğu ne
yazık ki düşünülmemiş, gerçekten insanlar
düşüyorlar. Ben de bu meydanın kullanıcı-
larından biriyim. Çok sık kazalara sebep ol-
duğunu görüyoruz ve diliyoruz ki bir an
önce burada bu hatadan dönülür. Bütün
bunlar bir yandan da kamu zararını da be-
raberinde getiriyor. Kamu kaynaklarının ha-
talı bir şekilde harcandığını bize gösteriyor.
Dolayısıyla o kurul kararlarının, kurul sü-
reçlerinin kentsel tasarım aşamalarının za-
manında çok doğru ve hassas bir şekilde ele
alınmasında ve kararların
böyle verilmesinde büyük
fayda olduğunu düşünüyo-
rum. Bu tip tasarımların ta-
rihi dokuya uygun olması
da yetmiyor. Engellilerin
kullanımına, yaşlıların, sa-
katların, özel durumu olan-
ların, bebekli insanların da
yürümesine, çocukların
rahat yürümesine de fayda
sağlaması gerekiyor. O kul-
lanımı sağlayamıyorsa işl-
evini yeterince yerine
getirmemiş anlamına geli-
yor" diye konuştu.  DHA

YANLIS TAS
DÖSEDİLER!

25 yıldır Beyazıt'ta esnaf
olan Mehmet Dursun ise
"3 senedir buradaki çevre
düzenlemesi devam edi-
yor. Normalde 6 ay içeri-
sinde bitirmeleri lazımdı.
Buraya dizdikleri taş deği-
şik bir taş. İnsanlar yürür-
ken yoruluyor, tekerlekli
sandalyeler, bebek araba-
ları gitmiyor. Bunu tam
düzeltmeleri lazım, yoksa
hiçbir işe yaramaz. Kaba-
rık olan yerleri biraz alı-
yorlar" dedi. Esnaf Kadir
Korkut da "Taşları yaptılar,
döşediler, şimdi tekrar tı-
raşlıyorlar. Anladığım ka-
darıyla bu taşlar biraz
yüksek oldu. Zaten eski
taşların yerine döşenen
taşlarda bel ağrısı çeken
bir insanın yürümesi
mümkün değil. Bu taşların
üzerinde yürürken beliniz
ağrıyabilir. Özellikle belli
bir yaşın üstündeki insan-
ların burada yürümesi çok
zor. Bu taşların nasıl yapı-
lacağının daha önceden
planlanmış olması gere-
kirdi. Biz burada esnafız.
Sürekli değişim, yeni bir
tadilat bizi burada daha
da zor duruma sokuyor.
Turistlerin buraya gelmesi
için bu tadilatın bir an
önce bitmesi gerekiyor"

ifadele-
rini kul-
landı.
İstanbul
Büyük-
şehir 
Beledi-
yesi ise
yapılan
çalışma-
larla 
ilgili
açıklama
yap-
madı. 
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Bütün İslam aleminin 
Kurban Bayramı'nı kutlar, 

bu mübarek ayın tüm 
insanlığa barış, huzur ve 

hoşgörü getirmesini 
temenni ederim...

KASIM
KOLCUOĞLU

Şaşırmamak
mümkün değil!
Zeytinburnu'nda bulunan Abdi İpekçi Spor 
Kompleksi inşaatının müteahhidine yaklaşık 
150 milyon ceza kesen ve yapı ruhsatını iptal 
eden İBB'ye sert sölzerle yüklenen Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, “İnşaatın durdurulmasının
haksız, para cezasının ise hukuksuz. 
Kamuoyuna farklı açıklamalar yapılıyor. 
Bunlara şaşırmamak elde değil” dedi

İBB, yıkılıp
yeniden ya-
pımına baş-

lanan Abdi İpekçi
Spor Kompleksi in-
şaatının müteahhi-
dine ve inşaatın
sahibi olan Gençlik ve
Spor Bakanlığı’na
bağlı Gençlik ve Spor
İl Müdürlüğü’ne,
yeşil alana zarar veril-
diği için yaklaşık 150
milyon TL’lik ceza
kesmişti. Başkanlık
oluru ile yapı ruhsatı
iptal edilen inşaat mühürlendi. Bu duruma
tepki gösteren Zeytinburnu Belediye Başkanı
Ömer Arısoy,  inşaatın durdurulmasının hak-
sız, projeye ilişkin düzenlenen para cezasının
ise hukuksuz olduğunu söyledi. Arısoy, tüm
bunları yapan İBB’nin üzerine düşen sorumlu-
lukları yerine getirmediği gibi, ortada tahrip
edilen bir yeşil alan olmadığını, aksine tamam-
landığında yirmi iki bin metrekare civarında bir
yeşil alanın olacağını ifade etti. 

İş birliği yapmıyorlar

İnşaatla ilgili devam eden süreci anlatan Arı-
soy, “İBB yeşil alana zarar verildiği gerekçesiyle
19 Ocak 2022’de inşaatı durdurdu. Orayı bi-
lenler biliyor, ortada bir yeşil alan yok, önceden
de yoktu. Alanın büyütülmesiyle birlikte daha
önce olmayan bir yeşil alanı kazandırmış ola-
cağız. 27 Haziran 2022’de de inşaatı mühür-
ledi. Ertesi gün Çevre ve Şehircilik ve İklim
Değişikliği İl Müdürlüğü usulüne uygun bi-
çimde mührü kaldırdı. Biz İBB ile boğuşurken
diğer taraftan hepimizin gurur duyacağı ulus-
lararası standartlarda bir tesisin inşaatı sürü-
yor. Şimdi kamuoyuna farklı açıklamalar
yapılıyor. Bunlara şaşırmamak elde değil. İşin
bir ucundan tutalım, işbirliği yapalım yok.
Cevap yok, inşaat başlayınca mühürleme var.
Bunun takdirini İstanbullulara bırakıyoruz”
dedi. 

Hukuka uygun olsun

Arısoy’un ardından söz alan CHP Grup Söz-
cüsü Tarık Balyalı ise Abdi İpekçi Spor Salo-
nu'nun yenilenmesine karşı olmadıklarını
ancak yapılan çalışmaların hukuka uygun ol-
ması gerektiğini savundu. Yenileme avan proje-
lerinin onaylama yetkisinin İBB’de olduğunu
belirten Balyalı, “Bizim görüşümüze göre hu-
kuka uygun olmayan bir süreç işlemiştir. Bura-
daki mevzuattaki eksiklikler, hukuka aykırılıklar
idaremizin bürokratları tarafından değerlendi-
rilmiş ve böyle bir sonuca varılmıştır. Bunun
karşılığında da bir yaptırım uygulanmıştır. 
Bu anlamda bu karmaşa yaşanmıştır” dedi.
Balyalı, “Hukuka uygun olunduğu sürece 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri
ve devletimizin bütün kurumlarıyla başka 
yerlerde olduğu gibi burada da iş birliğine son
derece açık” ifadelerini kullandı.  
SELVİ SARITAÇ 

Biri bizi gözetliyor!
KarayoluTaşımacılık
Emekçileri Sendikası
(KATAŞ-SEN) üyesi

bir grup, İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi İstanbul Elektrik Tramvay
ve Tünel İşletmelerine (İETT)
bağlı olarak çalışan halk otobüsle-
rine 1.5 ay önce takılan, sadece
şoförün konuşma ve hareketlerini
takip eden kameraların kaldırıl-
ması için saat 11.00'de, İETT
Genel Müdürlüğü önünde basın
açıklaması yaptı.

Mobbing aracı gibi

Grup adına açıklamalarda bulu-
nan KATAŞ-SEN Başkanı Şahin
Başaraner, "7-8 aydır halk otobüs-
lerinde yaşanan sorunlar, şoför ar-
kadaşlarımızın yaşamış olduğu
sorunlar, özlük haklarımız, iş gü-
vencesi, çalışma koşullarının dü-
zeltilmesi ve aynı zamanda şoföre
yönelen şiddete karşı da çeşitli
açıklamalar yaptık. Bugün buraya
toplanma nedenimiz, yaklaşık 1
buçuk ay önce, İETT Genel Mü-
dürlüğünce yerleştirilen, casus ka-
mera dediğimiz, şoföre
endekslenmiş, sadece şoförü
hedef alan ve şoförün bütün hare-
ketlerini denetleyen kameradır.
Aracın içerisindeki 7-8 kamera
bizim konumuz değil. Sürekli şo-

före bir baskı ve mobbing aracı
haline gelmiş olan sesli ve görün-
tülü kamera sisteminin iptal edil-
mesi, burada açığa çıkan rapor ve
cezaların iptal edilmesi konu-
sunda bir imza kampanyası sür-
dürdük. Sadece şoför
arkadaşlarımızın bin 400 imzasını
bugün İETT Genel Müdürlüğüne
vereceğiz" dedi.

İmzalar teslim edildi

Şahin Başaraner, "Buradaki soru-
numuz; her zaman İstanbul hal-
kıyla yüz yüze olan, günlük bin,

bin 500 kişi taşıyan, İstanbul ula-
şımının yüzde 20'sini sırtlamakta
olan halk otobüsü şoförlerinin
hem güvenceli bir iş yaşamasına,
hem insani koşullarla yaşamasına,
aynı zamanda şiddetten arındırıl-
mış bir iş yaşamı sürdürebilmesi
için mücadele ediyoruz. Casus ka-
meraların kaldırılmasını talep edi-
yoruz" diye konuştu. Basın
açıklamasının ardından, KATAŞ-
SEN Başkanı Başaraner ile bera-
berindekiler toplanan imzaları
İETT Genel Müdürlüğü yetkilile-
rine teslim etti.  DHA

Beyoğlu'nda, İETT'ye bağlı halk otobüsü şoförleri, casus kamera olarak nitelendirilen ve
sadece şoföre odaklı çalışan kameraların kaldırılması için basın açıklaması yaptı.
Kameraların kaldırılması için toplanan bin 400 imza İETT yetkililerine teslim edildi



B asın İlan Kurumu (BİK) Genel Kurulu
tarafından en son 1994 yılında belirlenen
Basın Ahlak Esasları 28 yıl aradan sonra

yeniden düzenlendi. Yönetim Kurulu, 195 sayılı
Kanunun 49’uncu maddesinde yer alan ve detay-
ları Genel Kurul kararı ile belirlenen Basın Ahlak
Esaslarının yürürlüğe giren kanuni düzenleme-
lere, günümüz şartlarına ve sektörün beklentile-
rine uygun olarak yeniden yazılmasını
kararlaştırdı. Değişiklik teklifi, 25-27 Mayıs 2022

tarihlerinde toplanan BİK Genel Kurulu’nda
kabul edildi. Genel Kurul’un 216 sayılı kararıyla
kabul edilen Basın Ahlak Esasları, Resmi Gazete-
nin 6 Temmuz 2022 tarihli ve 31888 sayılı nüsha-
sında yayımlandı.

Şiddet ayrıntısı

Yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları, çocuk hak-
larının korunması, kadın-erkek eşitliği, kadına şid-
det ve cinsiyet ayrımcılığı başta olmak üzere her

türlü ayrımcılığın önlenmesini hedeflerken; cevap
ve düzeltme hakkı, içeriğin çıkarılması, erişimin
engellenmesi, özel hayatın gizliliği, hakaret,
sövme, iftira ve haksız isnat, haber kaynağının
gizliliğinin korunması, millî ve toplumsal değer-
lere saygı gibi sıkça gündeme gelen konuları baş-
lıklar halinde yeniden ele aldı. Doğruluğu teyit
edilemeyen içerik ve dezenformasyona yönelik ih-
lallere de düzenlemede yer verildi. Daha önce uy-
gulanmasına başlanan gazetelerin internet haber
sitelerinin Basın Ahlak Esasları çerçevesinde de-
ğerlendirilmesine ilişkin kapsam ise genişletildi.
Düzenlemeye göre ek gösterge alan gazetelerin
sosyal ağ hesaplarının da tıpkı internet haber site-
lerinde olduğu gibi benzer sorumlulukları üstlen-
mesine karar verildi.

60 gün içinde yapılabilecek

Basın Ahlak Esaslarına aykırılık iddiasına dair
başvuruların, yayın tarihinden itibaren 60 gün
içinde yapılması gerekecek. Yönetim Kurulu’nun
resen harekete geçeceği durumlarda da önceden
olduğu gibi bu süre geçerli geçerli olacak. İnternet
haber siteleri ve sosyal ağ hesaplarıyla ilgili yapıla-
cak başvuruların süre yönünden hesaplanma-
sında ise ilk yayın tarihi esas alınacak. Şikâyetler,
BİK internet siteleri üzerinden elektronik başvuru
yoluyla da yapılabilecek. Yönetim Kurulu’nun
Basın Ahlak Esaslarına yönelik kararları, önceden
olduğu gibi 10 gün içinde yargıya taşınabilecek.
Yeni düzenleme 216 sayılı Kararın yürürlüğe gir-
diği 6 Temmuz 2022 tarihi sonrasında işlenmiş fi-
iller hakkında uygulanabilecek.
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Basın Ahlak Esaslarına Dair 216 Sayılı Genel 
Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak 
yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemede yayınlarda 
çocuk haklarının korunması, her tür 
ayrımcılığın önlenmesi ve dezenformasyonla 
mücadele maddeleri öne çıkarken başvuru süresi de
değişiyor. Düzenleme ile süreli yayınların basılı
nüshalarında olduğu gibi sosyal ağlarında da Basın
Ahlak Esaslarına uymaları hedefleniyor

BASIN AHLAK ESASLARI

YENİDEN 
DÜZENLENDİ

Sahtekarlara

dikkat edin!
Sahte tatil sitelerinin tuzakları konusunda uyaran 
turizm yazarı Alper Tekbaş, “Sahte sitelerinin pembe 
tatil vaatlerine kanıp paranızı kaptırmayın ve tatilinizi bu
dolandırıcıların zehir etmesine izin vermeyin” dedi

Tekbaş, maliyetlerin yük-
selmesinin dolandırıcılara
fırsat yarattığını söyleyerek,

“Özellikle Antalya Belek sahilleri
başta olmak üzere Antalya otelleri,
Ege, Akdeniz sahilleri hem dolulukla-
rıyla hem de fiyatlarıyla dudak uçuk-
latıyor. 1 haftalık tatilin maliyeti
minimum 15 binden milyonlara
varan fiyat aralığında değişiyor. Tatil-
ler cep yakarken sahte tatil rezervas-
yon sitelerine de gün doğuyor. Aman
dikkat. Ucuz gösterilen fiyatlarla tatil
vaatlerine lütfen tatilcilerimiz kanma-
sın. Tatil ve otel rezervasyonu yaptık-
ları ve gerçekte olmayan rezervasyon
sitelerine prim vermesinler, kandırıl-
masınlar. Tatil sitelerini ziyaret eder-
ken sitelerin TÜRSAB belgesine
sahip olup olmadıklarını TÜRSAB
resmi sitesinden mutlaka teyit etme-
leri gerek. Güvenilir bir seyahat acen-
tesi tercih etmeleri gerekliliğini ifade
eden Alper Tekbaş artan maliyetler ve
yoğun talep gören otellerimiz ve tu-
rizm beldelerimizde yer bulmakta sı-
kıntı çeken tatilcilere tatil hayali

kurarken dolandırılmamaları için dik-
katli olmalarını tembihledi” diye 
konuştu. 

Teyit etmek gerekiyor

“Gerekiyorsa firmaları telefonla ara-
yarak kampanyaların doğruluğunu
teyit etmek gerekiyor” diyen Tekbaş,
“Büyük otel isimlerinin ve logolarının
kullanıldığı sahte mesajlar, sosyal
medya reklamları, internet reklamları
ve mailler ile tatile çıkma planları
yapan vatandaşları kandırabiliyor.
Giriş yapılan linklere, gelen maillerin
uzantılarına ve mesaj gelen numara-
lara karşı dikkatli olunmalı. Acentele-
rin gerçekten o otellerle çalışıp
çalışmadığı, otel ile iletişime geçerek
mutlaka doğrulanmalı. Kampanyalar
içinde mutlaka oteller aranarak kam-
panyanın doğruluğu teyit edilmeli.
Ayrıca mümkün olduğunca kurumla-
rın veya acentelerin mobil uygulama-
ları üzerinden iletişime geçilmeli.
Kimlik avı ve oltalama saldırılarına
karşı güvenlik yazılımları tercih edil-
meli” açıklamasında bulundu. DHA
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durmuş ŞAHİN
CHP Beylikdüzü Belediye meClis üyesi

Gürsel
İLGüZ 
isTANBUl kARs 
ARdAHAN IĞdIR
deRNekleR 
FedeRAsyoNU

CemRem mAkiNe 
iNŞ. sAN. TiC. lTd. ŞTi. 

yöNeTim kURUlU BAŞkANI

Mülayim dEMİrTAŞ
Beylikdüzü Belediye BAŞkAN yARdImCIsI

Cevdet 
EroğLu

Erdal 
NAS
CHP AVCIlAR
ilÇe BAŞkANI

ufuk İNAN
CHP isTANBUl il BAŞkAN yARdImCIsI

EroL 
KArApINAr

iyi PARTi Beylikdüzü 
ilÇe BAŞkANI

Enver
dEMİr

iyi PARTi
eseNyURT Belediye 

meClis üyesi

dr. Barbaros BAHçELİoğLu
VATAN PARTisi isTANBUl il BAŞkAN yARdImCIsI

Hüseyin remzi
GÖKBuLAK

CHP BüyükÇekmeCe 
ilÇe BAŞkANI

TurAN
TAŞKIN

ÖZEr
CHP Beylikdüzü 

ilÇe BAŞkANI

Eyüp 
GüNAy

Beylikdüzü
siVAslIlAR 

deRNek 
BAŞkANI

HASAN
KArATAŞ

BüyükÇekmeCe TePeCik
eRzURUmlUlAR

deRNeĞi BAŞkANI 

Aytekin
durİç 
CHP Beylikdüzü
Belediye 
meClis üyesi

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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T ürkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi
M. Koç Müzesi, uzun bayram tatilini İs-
tanbul’da geçireceklere tarih ve kültürle iç

içe, eğlence dolu bir gün vadediyor. Haliç kıyı-
sında, 1994 yılından bu yana sanayi, ulaşım ve ile-
tişim tarihinin mirasını yaşatan Rahmi M. Koç
Müzesi, arife günü ve Kurban Bayramı’nın birinci
günü hariç dokuz günlük bayram tatili boyunca
ziyaret edilebilecek.14 binin üzerinde objeden olu-
şan geniş koleksiyonunda klasik otomobillerden
lokomotiflere, uçaklardan gemi ve teknelere kadar
farklı dönemlerden objeler ile tarihe ayna tutan
müze, her yaş grubuna hitap ediyor. Ziyaretçile-
rine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunan
Rahmi M. Koç Müzesi’nde bilimsel aletler, maki-
neler, iletişim araçları da görülebilecek objeler ara-
sında yer alıyor.

Müzedeki sergiler: Dünya 
Bebekleri Sergisi

Dünya Bebekleri Sergisi, oyuncak sanayisinin en
önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik
Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tut-
maya devam ediyor. 18’inci yüzyılın ahşap bebek-
lerinden Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya ve
Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine,
hatta Uzakdoğu’nun ipek elbiseli festival bebekle-
rine kadar çok özel bir seçki müze ziyaretçilerini
bekliyor. 2 bin 200 bebeğin yer aldığı sergi, Mus-
tafa V. Koç/Lengerhane binasında gezilebiliyor.

Deniz ve Ötesi

Müzede görülebilecek sergilerden biri de İtalyan
donanma ressamı Lorenzo Mariotti’nin “Deniz ve
Ötesi” isimli kişisel sergisi… 33 yağlı boya eserden
oluşan sergi, denize ait her şeyi günlük yaşamdan
enstantaneler ile sunarak, sanatseverleri farklı bir

bakış açısı yakalamaya davet ediyor. Mariotti’nin
eserlerinde tarihi fırkateynler ve gemilerin yanı sıra
bir tayfanın ellerine doladığı halattan açıktaki
savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan
çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor.
Mariotti’nin incelikle işlediği tablolara, İtalya’nın
tarihi bölgelerindeki heykel ve yapılara denizi sim-
geleyen objelerin kattığı güzellik de günlük hayat-
tan enstantaneler ile yansıyor.

Bir yanda Kısmet, bir yanda Uzaklar

Rahmi M. Koç Müzesi’nin ana bölümlerinden
Hasköy Tersanesi’nde ise gerçek boyutta tekne ve
yatlar, sandallar, gemi donatım objeleri, gemi ma-
kinelerinden oluşan değerli bir koleksiyon yer alı-
yor. Müze ziyaretçilerine Haliç manzarasına karşı
dünyanın çevresini teknesiyle dolaşan ilk Türk de-
nizcisi Sadun Boro'nun 1963 yapımı Kısmet’i,
Osman ve Zuhal Atasoy’un 4 yıl, 10 ay, 6 gün
süren dünya seyahatlerini yaptığı Uzaklar teknesi
eşlik ediyor.

Haliç’te tekne turu, Fenerbahçe’de mola

Rahmi M. Koç Müzesi’nin en eğlenceli etkinlikleri
arasında tekne ile Haliç turları geliyor. Eşsiz Altın
Boynuz kıyılarında yaklaşık 40 dakikalık gezi yapı-
labiliyor. Haliç turları, balıkçı teknesi Kont Ostro-
rog ve İstanbul’da çalışır durumda bulunan son
iki buharlı römorkör olan Liman 2 ve 1873 Hol-
landa yapımı Rosalie ile yapılıyor. Keyifli bir turun
ardından kısa bir mola vermek isteyenler için Fe-
nerbahçe Vapuru’nun aslına uygun yenilenen ka-
fesinin yanı sıra ana sergileme bölümündeki Telve
Kafe ve 1942 model Dodge kamyonun restoras-
yon sonrasında büfeye çevrilmesiyle açık alanda
hizmet veren “Coca - Cola Büfesi” keyifli bir
ortam sunuyor. Günümüzde artık sadece luna-
parklarda yer alan atlıkarınca da Rahmi M. Koç
Müzesi’nde çocukları bekliyor.

İstanbul’un Haliç kıyısında eşsiz manzaraya sahip 
Rahmi M. Koç Müzesi, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.
Tarih ve kültürle dolu bir gün geçirmek isteyenler, klasik
otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemilere kadar
müzenin geniş koleksiyonundaki objeler ile zamanda
yolculuğa çıkacak, yeni ve farklı keşifler yapabilecek

Koç Müzesi
sizi beKliyor

Rahmi YAZICI
Büyükçekmece Esnaf ve

Sanatkarlar 
Odası Başkanı

Rahmi M. Koç Müzesi’nin en eğlenceli
etkinlikleri arasında tekne ile Haliç turları
geliyor. Eşsiz Altın Boynuz kıyılarında 
yaklaşık 40 dakikalık gezi yapılabiliyor.
Haliç turları, balıkçı teknesi Kont Ostrorog
ve İstanbul’da çalışır durumda bulunan
son iki buharlı römorkör olan Liman 2 ve
1873 Hollanda yapımı Rosalie ile yapılıyor. 

SEMANUR POLAT

Rahmi M. Koç Müzesi Türkiye'nin ula-
şım, endüstri ve iletişim tarihindeki
gelişmeleri yansıtan ilk ve tek sanayi
müzesidir. 14 binin üzerinde objeden
oluşan koleksiyonu, çocuklara yönelik
eğitimleri ve atölyeleri ile kültür ve eğ-
lenceyi bir arada sunabilen tek adres
olan Rahmi M. Koç Müzesi Mustafa V.

Koç/Lengerhane binası ve Hasköy Ter-
sanesi olmak üzere iki tarihi bina ile
halihazırda 11 bin 250 m2'lik kapalı
alana ve yaklaşık 17 bin metrekarelik
açık alana sahiptir. Müze, salı-cuma
10.00 – 17.30, cumartesi-pazar 10.00
– 19.00 saatleri arasında ziyaret 
edilebilir.

Müze hakkında bilgiler

Festivalde Hakan Çağlar
ile Animal Flow, Ray Rizzo
ile Dynamic Movement,

Leyla Zerger ve Emrah Koyuncu ile
Fitness Yoga, Emrah Akbay ile Ses Ça-
nakları Meditasyonu, Özlem Akkaş ile
Hatha Yoga ve yine Leyla Zerger ile
Canlı Çello ile Yan Yoga dersleri verildi
Festivalin ardından konuşan MAC
Eğitmeni Leyla Zerger, yoga yapmanın
fiziksel ve zihinsel sağlık için bilimsel
olarak kanıtlanmış faydaları olduğunu
belirterek “Fiziksel olarak esnekliği,
dengeyi ve gücü artıran yoga, kalp sağ-
lığına olumlu katkı sağlar, kronik ağrı-
ların azalmasına yardımcı olur. Stresi
ve anksiyeteyi azaltarak zihin sağlığına
olumlu etki yapan Yoga aynı zamanda
kişinin nefes alışını düzenler, uyku kali-
tesini yükseltir ve sağlıklı yeme alışkan-
lıkları kazandırır” dedi. Fiziksel ve
zihinsel iyilik halini artırmak için yapı-
lan ve nefes almaya odaklı bir egzersiz
şekli olan yoga zihin ve bedeni bir
bütün olarak ele alıyor. Kişiyi rahatla-
tan bir nefes çalışması olmasının yanı
sıra bir meditasyon biçimi olarak da
kabul edilen yoga, çeşitli pozlarıyla fi-
ziksel olarak vücudu da çalıştırıyor.

Yüksek tansiyon 
riskini azaltıyor

Günümüzde birçok kişinin esneklik ve
denge seviyesini artırmak için egzersiz
rutinine yogayı eklediğini ifade eden
Zerger, birçok bilimsel araştırmanın,

belirli yoga pozlarının her gün 15-30
dakika arası bir süre boyunca uygulan-
masıyla vücudun esneklik ve denge-
sinde büyük bir fark oluşturduğunu
kanıtladığını söyledi. Zerger, “Yoganın
kalp hastalıklarının başlıca sebebi olan
yüksek tansiyon riskini azalttığını söy-
lemek mümkün” diye konuştu.

Kronik ağrılara alternatif çözüm

Yoganın sakatlıklar ya da kireçlenme
gibi sebeplerden ortaya çıkan birçok
türde kronik ağrıyı azalttığını da göste-
ren çok sayıda bilimsel araştırma oldu-
ğuna dikkat çeken Zerger, “Örneğin
2005’te yapılan bir araştırmada, dizle-
rinde kireçlenme bulunan katılımcıların
yoga yaparak fiziksel işlevlerini artırdığı
ve ağrılarının azaldığı gözlemlendi. Bir
başka çalışmada ise, bileğinde karpal

tünel sendromu olan katılımcıların
sekiz hafta yoga yaptığında, ağrılarının
azaldığı ve kavrama güçlerinin arttığı
ortaya çıktı” dedi.

Nefes alma kapasitesini
artırıyor

Yoganın nefes alma odaklı bir egzersiz
sekli olduğunu vurgulayan Leyla Zer-
ger, “Pranayama da denilen yogilerin
uyguladığı özel bir nefes tekniği, nefes
alışını kontrol altına almayı amaçlıyor.
Yoganın birçok türü de bu tarz nefes
egzersizlerini içeriyor. Böylece yoga ki-
şiler yaptığında nefes alma kapasiteni
artırmış, nefes tekniklerini öğrenmiş
oluyor. Nefes almanın iyileşmesi de da-
yanıklılık, yüksek performans ve sağlıklı
akciğerler gibi birçok fayda sağlıyor”
dedi. TÜRKAN ERVAN

Hep birlikte yoga
yaptılar

Dünya Yoga Günü’nde Mars Athletic’in MAC
Kanyon kulübü içerisi ve terasında gün boyu
gerçekleştirdiği festivale yüzlerce kişi katıldı

MELISA TAÇ
bomba gibi

“Pembe Rolex”ten
sonra çıkaracağı yine
iddialı bir şarkının hazır-

lığı içinde olan genç şarkıcı Monte-
negro’da Regent ve Dukley
otellerinde kaldı. Nikki Beach Mon-
tenegro’da bol bol güneşlenen ve
yakın arkadaşlarıyla birlikte  eğele-
nen Melisa Taç, yeni şarkı öncesi
moral depoladığını ve bomba gibi
bir şarkıyla tekrar sevenlerinin kar-
şısına çıkacağını belirtti. Şimdiden
taklitlerinin çıkmaya başladığını
söyleyen seksi şarkıcı, “Ancak şu
unutulmamalı ki taklitler, asıllarını

yaşatır” diye konuştu. Yeditepe
Üniversitesi İç Mimarlık Fakülte-
si’nden yeni mezun olan “Mimar
rapçi” Melisa Taç yeni şarkının da
yakın zamanda geleceği müjdesini
verdi. İddialı sahne kıyafetleri ve
enerjisiyle şimdiden hatrı sayılır bir
dinleyici kitlesine sahip olan seksi
şarkıcı, çıkaracağı yeni single'ının
hazırlıklarını sürdürüyor. Taç,
"Güzel bir şarkı geliyor bu yaza.
Yeni şarkı için sık sık stüdyoya giri-
yorum. Onun için heyecanla stüdyo
çalışmalarımızında bitmesini bek-
liyrorum" açıklamasında bulundu.

Çıkardığı “Pembe Rolex” teklisiyle büyük beğeni
toplayan ve bir anda “mimar rapçi” olarak
tanınan Melisa Taç, tatil için Montenegro’yu seçti
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İngiltere Premier Lig'de Leicester City, Feyenoord forması giyen
milli futbolcu Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor

Orkun Ada yolcusu
Premier Lig'de yeni sezon hazırlıklarına
devam eden Leicester City'de transfer
çalışmaları sürüyor.Orta saha bölgesine
takviye yapmak isteyen Leicester, Orkun
Kökçü'yü gündemine aldı. NTV Spor'un
Athletic'e dayandırdığı haberde, geçtiği-

miz sezonun devre arasında da Orkun
Kökçü ile ilgilenen Leicester City'nin bu
yaz transferi bitirmek istediği ifade
edildi. Orkun Kökçü daha önce Voetball
International'a verdiği röportajda, "Bir
kulüp iyi bir projeyle gelirse ve Feyeno-

ord bu transferden iyi para kazanırsa
ayrılmayı düşünebilirim" ifadelerini kul-
lanmıştı. Eredivisie ekibi Feyenoord'la
2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan
Orkun Kökçü ile Arsenal ve West Ham
United'ın da ilgilendiği iddia edilmişti.

SOrlOth
geliSmeSi
Fenerbahçe yönetimi, Berisha, Serdar, Valencia ve Samatta’nın yer aldığı hücum
hattını tartışılmayacak yeni bir golcüyle güçlendirmek istiyor. Yıldız golcü transferi
hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertlilerde çok önemli bir gelişme yaşandı

J orge Jesus yönetiminde
Şampiyonlar Ligi'ne adını
yazdırmak ve Spor Toto

Süper Lig'de şampiyonluk özlemine
son vermek isteyen Fenerbahçe ,
transferde yeniden atağa kalktı.
Yaz transfer döneminde şimdiye
kadar Lincoln Henrique, Bruma ve
Emre Mor’u renklerine bağlayan
Fenerbahçe’de golcü arayışı sürü-
yor. Mergim Berisha, Serdar Dur-
sun, Enner Valencia ve Ally
Samatta gibi isimler kadroda ol-
duğu için sarı-lacivertliler hücum
hattına alınacak yeni isimle ilgili
acele etmiyor ve en doğru kararı
vermeye çalışıyor. Bu çerçevede
yapılan çalışmalarda maliyet de
önemli bir sorun olarak öne çıkıyor.
Transfer listesinde yer alan isimle-
rin maliyeti yüksek olduğu için
şimdiye kadar farklı oyuncular
gündeme geldi. Bu isimlerden biri
de Alexander Sörloth oldu. Sarı-la-
civertlilerin, Norveçli golcüyü yeni-
den gündeme aldığı öğrenildi.

Tartışılmayacak golcü

Fenerbahçe’yi Süper Lig’de 8 yıl

sonra şampiyonluğa taşımaya ka-
rarlı olan Teknik Direktör Jorge
Jesus’un hücum hattının tartışıl-
mayacak bir isimle güçlendirilme-
sini istediği aktarıldı. Portekizli
hocanın tüm taleplerini yerine ge-
tirmeye çalışan yönetimin bu ne-
denle Sörloth için girişimlere hız
verdiği vurgulandı. Trabzonspor
formasıyla iki yıl önce Süper
Lig’de 24 gol kaydeden Norveçli
forvet, 20 milyon euro karşılığında
RB Leipzig’e transfer olmuştu.
Geçen sezon kiralık olarak Real
Sociedad’da top koşturan Sör-
loth, 42 resmi maçta 7 gol
kaydetti. Fenerbahçe’nin
Sörloth için RB Leipzig’e
kısa süre içinde resmi
teklif yapacağı ileri
sürüldü. Bu teklifin
satın alma opsiyo-
nuyla birlikte ki-
ralama
şeklinde ola-
bileceği
öğre-
nildi. 

Orta saha
arayışı sürüyor
Arao için yapılan ilk teklifi geri çeviren Flamengo, fiyat
yükseltmeye çalışıyor. Spartak Moskova’ya geri dön-
meyeceğini açıklayan Alex Kral için Fenerbahçe res-
men devrede. Vinicius Souza için de girişimler sürüyor
Fenerbahçe 'de orta saha transferi için
hareketli günler yaşanıyor. Sarı lacivert-
lilerde yeni teknik direktör Jorge Je-
sus'un verdiği liste ile harekete geçen
yönetim, orta saha transferini kısa süre
içerisinde tamamlamak istiyor. Kanar-
ya'nın gündemine gelen 3 isim var: Wil-
lian Arao, Alex Kral ve Vinicius Souza...
İşte sarı lacivertli takımda orta saha
transferinde adı geçen isimler için son
durum. Willian Arao’nun ayrılma tale-
bini Flamengo Yönetimi’ne bildirmesi
sonrası, Sarı-Lacivertliler hemen hare-
kete geçti. Brezilya’ya ilk teklif gönde-
rildi. Buna göre 4 taksitle ödenecek
şekilde 4 milyon Euro önerildiği kayde-
dildi. Kırmızı-Siyahlılar, fazla düşünme-
den bunu geri çevirdi. Brezilya
basınında yer alan haberlere göre Fla-
mengo, Arao’yu satmaya hazır. Ancak
Jorge Jesus’un 29 yaşındaki oyuncuyu
çok istediğini bilen Brezilya ekibinin yö-
netimi, bunu fırsata çevirip, mümkün
olduğunca fazla para koparmaya çalışı-
yor. Fenerbahçe ile Flamengo arasın-
daki pazarlıkların sıkı bir şekilde devam
etmesi bekleniyor. Yıldız futbolcunun
Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok istemesi,
yönetimin en önemli kozu. Ancak Fla-
mengo ile yapılan görüşmeler kolay geç-
meyecek gibi görünüyor.
Alex Kral bedava

Sarı-Lacivertliler, Alex Kral’ı gündemine
alıp şartlarını araştırmıştı. Spartak Mos-
kova’nın yüksek talepleri sonrası hem
Fenerbahçe hem de Hertha Berlin geri
adım atmıştı. Ancak FIFA’nın, Rus-
ya’daki yabancı oyunculara 1 yıllığına
başka ülkelerdeki takımlarla anlaşma
şansı tanıması sonrası işler değişti. Çek

medyasında yer alan haberlere göre 24
yaşındaki orta saha oyuncusu, yeni se-
zonda Spartak forması giymeyeceğini
Rus ekibine bildirdi. Bu gelişme sonrası
Fenerbahçe ve Hertha’nın yeniden Kral
için çalışmalara başladığı belirtildi. West
Ham geçen sezon yıldız futbolcuyu kira-
lamak için 5.2 milyon Euro ödemişti.
Ancak FIFA’nın oyunculara tanıdığı bu
hak sonrası Rus ekibine çok az bir
ödeme yapılacak olması, Alex Kral’ın
taliplerinin artmasına neden olabilir.

Ola Solbakken transferinde artık son viraja gi-
rildi. Galatasaray 'ın Bodo Glimt'ten kadrosuna
katmak istediği 23 yaşındaki kanat oyuncusu
Solbakken'in menaceri, İstanbul'a geldi. Sarı-
Kırmızılı yöneticiler, 6 ay sonra boşa çıkacak
olan Norveçli futbolcuyla ilgili tüm ihtimalleri
masaya yatırdı. Henüz Bodo Glimt ile bonservis
sorunu çözülmese de oyuncuya yıl sonunda be-
dava imza attırma ihtimali ortaya çıktığı için,
Galatasaray cephesinin eli bir hayli güçlü du-
rumda. Öte yandan taraflar arasında herhangi
bir uçurum olmadığı ve anlaşmanın kısa sürede
gerçekleşmesinin beklendiği öğrenildi. Solbak-
ken'in menaceriyle İstanbul'daki bu buluşmada
el sıkışılması halinde, transferin birkaç gün
içinde netleşeceği ifade ediliyor. Geçtiğimiz
sezon özellikle UEFA Konferans Ligi'nde sergi-
lediği performansla, Norveç Milli Takımı'na
kadar yükselen Ola Solbakken, bir önceki baş-
kan Burak Elmas döneminde de scout ekibi ta-
rafından Galatasaray'ın gündemine getirilen ve

Fatih Terim'in tam not verdiği bir isimdi. Okan
Buruk'un da kadrosunda görmeyi çok istediği
Solbakken'in bonservisi, büyük ihtimalle 750 bin
Euro karşılığında Galatasaray'a geçecek gibi gö-
rünüyor. Sarı-Kırmızılılar, Norveçli futbolcudan
hem sahada yararlanmanın hem de gelecekte
çok daha büyük paralar karşılığında bir Avrupa
kulübüne satmanın hesaplarını yapıyor.

Fenerbahçe’yi Süper
Lig’de 8 yıl sonra 

şampiyonluğa 
taşımaya kararlı olan 
Teknik Direktör Jorge
Jesus’un hücum hattı-
nın tartışılmayacak bir
isimle güçlendirilme-
sini istediği aktarıldı. 

Galatasaray'ın Bodo
Glimt'ten kadrosuna
katmaya çalıştığı Ola
Solbakken'in transfe-
rinde flaş bir gelişme

yaşandı. Genç yıldı-
zın menaceri İstan-

bul'da, Sarı-Kırmızılı
yöneticilerle bir

araya geldi. Norveçli
futbolcu için artık 

imzanın çok yakın 
olduğu belirtiliyor

Solbakken zirvesi Sırada Muleka var
Beşiktaş; Gedson Fernandes, Ro-
main Saiss, Cenk Tosun ve Wout
Weghorst'un ardından 5'inci transfe-
rini açıklamaya hazırlanıyor. Geçen
sezonun ikinci devresini Kasımpa-
şa'da geçiren ve 12 gol atarak yıldız-
laşan Jackson Muleka, Beşiktaş 'a
resmi imza atmak için bu akşam İs-
tanbul'a geliyor. Standard Liege ile
bonservis konusunda anlaşan siyah-
beyazlılar, Muleka'yı yarın sağlık
kontrolünden geçirecek. Demokratik
Kongolu oyuncu resmi imza ve ta-
nıtım videosunun ardından kamp
için Avusturya'ya hareket edecek.
Transfere Gedson Fernandes ile
başlayan Siyah-Beyazlılar; Faslı sto-
per Romaın Saiss, milli yıldız Cenk
Tosun ve son olarak Hollandalı for-
vet Wout Weghorst'u kadrosuna kat-
mıştı. Muleka Valerien Ismael'in
beşinci transferi olacak.
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YILIN SPORCUSU

Kerem
T örende ilk sözü alan

GSYİAD Başkanı İbrahim
Hatipoğlu, ödül töreninin

GSYİAD’ın önemli faaliyetlerin-
den birisi olduğunu ifade ederek, “Yılın spor-
cusu ödülünü aralıksız olarak sürdürüyoruz.
Bugün hep birlikte bu ödülü vermenin mutlu-
luğunu yaşıyoruz. Bu yıl da ödülü bir Türk
futbolcu kardeşimiz kazandı. Kerem Aktür-
koğlu geçen yıl gösterdiği performansla, açık
ara en çok oyu aldı. Kendisini kutluyoruz.
Kendisinin buraya geliş macerasını biliyoruz.
Galatasaray’daki ilk yılında hepimizi heyecan-
landırmıştı. Buraya gelirken yeteneği ile geldi
ve umarım karakteriyle burada uzun yıllar
önemli başarılar kazanacak” ifadelerini 
kullandı.

Kerem'i tebrik ediyoruz

Törende konuşan Galatasaray Başkanı Dur-
sun Özbek, GSYİAD’ın her zaman sarı-kırmı-
zılı kulübe destek olduğunu ifade ederek,
“GSYİAD, her dönem Galatasaray Yöne-
timi’nin kim olduğuna bakmaksınız destek
olmuş bir kurumdur. Son derece faydalı, üret-
ken ve kulübüne katkı sağlamak isteyen insan-
ların olduğu bir dernek. Katkıları dışında
bugünkü gibi organizasyonları da var. Her
sene bu ödülü düzenliyorlar. Galatasaray’a
verdikleri emeklerden dolayı kendilerine teşek-
kür ediyorum. Bir teşekkür de sevgili kardeşim
Kerem’e. Transfer olduğu günden bugüne du-
ruşuyla, katkısıyla bir teşekkürü hak ediyor.
Kendisini tebrik ediyorum. Kerem’in bundan
sonraki dönemde de Galatasaray’a büyük kat-
kılar vereceğinden eminim. Yolu ve bahtı açık
olsun. Sadece Galatasaray’a değil, Türk fut-
boluna da hizmet ediyor. Günü geldiğinde
yurt dışında da temsil edeceğine gönülden
inanıyorum” diye konuştu.

başkan Dursun Özbek’in konuşmasının ardından
Kerem Aktürkoğlu’na ödülü verildi. Genç oyuncu,

ödülünü Başkan Dursun Özbek, GSYİAD Başkanı
İbrahim Hatipoğlu ve GSYİAD eski Başkanı ve Gala-
tasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk’ün elinden aldı.
Kerem ödülünü aldıktan sonra herkese teşekkür ede-
rek, “Bana destek oldunuz. Başkanıma da öncelikle
hayırlı olsun diyorum. İnşallah hem bizler hem de
sizler, Galatasaray’ı hak ettiği yerlere gelmesi için
elimizden geleni yapacağız. Bu ödülü almam

için bana destek olanlara teşekkür ederim.
Heyecanlıyım. Biz statlarda binlerce

kişinin önünde çok heyecanlan-
mayız ama bu tarz ödüllerde

çok heyecanlanırız. Galata-
saray’a ilk geldiğimde
kendime bazı hedefler
koymuştum. Bunlar için
durmayacağım. Önce-
likle Galatasaray’ın ba-
şarısı için çalışacağım,
sonrasında hayat bize

neler getirir bilmiyorum
ama futbolun içinde her

şeyi yapacağım” açıklama-
sında bulundu.

BURAK
ZİHNİ

HABER

HEDEFE
YÜRÜMEYE DEVAM 

EDECEK

Kaan Ayhan
pAzArlığı
Futbol direktörü Cenk Ergün'ün Kaan Ayhan ve 
Mert Müldür için İtalya'ya gitmesi beklenirken, 
bu kez fırsat Aslan'ın ayağına kadar geldi. 
Kaan'ın menaceri, dün Nef Stadı'ndaki kulüp 
ofisinde yönetimle masaya oturdu ve görüşme 
öncesi tribünlerden bir fotoğraf paylaştı
Galatasaray 'ın Mert Mül-
dür'le birlikte sassuolo takı-
mından transfer etmeye
çalıştığı Kaan ayhan konu-
sunda da önemli gelişmeler
yaşanıyor. Milli futbolcunun
menaceri, dün Nef stadı'nın
tribünlerinden bir fotoğraf
paylaştı. Kaan'ın menaceri,
stattaki kulüp ofisinde sarı-
Kırmızılı yöneticilerle bir
araya gelirken hem oyuncu-
nun hem de İtalyan ekibinin
şartları masaya yatırıldı.
transferin etkin isimlerinden
Erden timur, özellikle Mert
Müldür'ün çok pahalı oldu-
ğunu, ancak Kaan'a biraz

daha ağırlık vereceklerini dile
getirmişti. Bu doğrultuda ön-
celik tanınan Kaan için bon-
servis pazarlıkları yeniden
başlamış oldu. Üstelik futbol
direktörü Cenk Ergün'ün İtalya
seferine çıkması beklenirken,
dev zirvenin Nef stadı'nda ya-
pılması da transferin gerçek-
leşme ihtimalini güçlendiriyor.

Nelsson elden
çıkarılabilir

Marcao'nun satılma ihtima-
line karşın abdülkerim Bar-
dakcı'yı renklerine bağlayan
sarı- Kırmızılılar'ın, ciddi tek-
lifler alan Nelsson'un yerine

de Kaan ayhan'ı hazırlamaya
çalıştığı öğrenildi. sağ stope-
rin yanı sıra sağ bek ve ön li-
bero olarak da görev
yapabilen 27 yaşındaki fut-
bolcu, Galatasaray'ın yanı
sıra trabzonspor 'un da trans-
fer gündeminde. ancak dene-
yimli savunmacı, sık sık koyu
bir Galatasaray taraftarı oldu-
ğunu dile getirerek gönlün-
deki tercihi belli etti.
Galatasaray cephesinin bon-
servis konusunda 5 milyon
Euro'ya çıkması halinde, bu
transferin gerçekleşme ihti-
malinin de yüksek olduğu 
belirtiliyor.

Joao Pedro
çıkarması!
Galatasaray Cagliari’nin tecrübeli 
yıldızı Joao Pedro için İtalyan kulübüyle
masaya oturacak. Cenk Ergün’ün İtalya’da bu
transferi bitirip İspanya’ya geçmesi bekleniyor

abdülkerim Bardakçı'nın transferini bitirdikten
sonra derin bir sessizliğe bürünen Galatasaray ,
Joao Pedro transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılı
yönetimin transferinde sona geldi. Sarı-Kırmızılı yö-
netimin forması giyen yıldız oyuncuyla her konuda
anlaştığı İtalyan kulübüyle de bonservis konusunda
pazarlık masasına oturacağı öğrenildi. Futbol Direk-
törü Cenk Ergün'ün bugün önce İtalya'ya gideceği
ve Joao Pedro için Cagliari ile pazarlık masasına
oturacağı öğrenildi. 7 milyon Euro bonservis isteyen
İtalyan kulübüne Galatasaray'ın 4.5 milyon Euro'luk
teklifini 5.5 milyon Euro'ya yükselteceği öğrenildi.
Cenk Ergün'ün İtalyan oyuncuyla her konuda an-
laştığı belirtilirken Pedro'nun da Galatasaray'da oy-
namayı çok istediği öğrenildi.13 gol 4 asist yaptı30
yaşındaki futbolcu Cagliari'nin küme düşmesi nede-
niyle bir alt ligde oynamak istemiyor. Geçen sezon
39 maça çıkan Joao Pedro bu maçlarda 13 gol atıp
4 de asist yaptı. 10 numaranın yanı sıra forvet pozis-
yonunda da oynayabilen Joao Pedro İtalyan Milli
Takımı'nda da 1 kez forma giydi. 

Ndombele
mesaisi
2019-20 sezonu başında Tottenham'a 
60 milyon euro karşılığında transfer olan ve
kulüp transfer rekoru kıran Tanguy
Ndombele, G.Saray'ın orta saha adayları
arasına girdi. İngiliz ekibi ile kiralama
formülü üzerinden görüşmeler sürüyor

Galatasaray 'da orta saha arayışları tüm
hızı ile devam ediyor. Geniş bir liste üzerinden
çalışmalannı sürdüren Sarı-Kırmızılılar, birçok
orta saha adayı ile görüşme yapıyor.  Cim-
Bom'un gündemindeki son isim ise Totten-
ham'da forma şansı bulamayan Tanguy
Ndombele... Galatasaray, Fransız yıldızı kirala-
mak istiyor. 25 yaşındaki oyuncu da İngiliz eki-
binden ayrılmak istiyor. Ada basınında yer alan
ve Akşam gazetesinin derlediği haberlerde de
Sarı-Kırmızılar'ın, Ndombele'ye ilgi duyduğu
dile getirildi. 2019-20 sezonu başmda Totten-
ham'a tam 60 milyon euro karşılığında transfer
olan ve kulüp tarihinin en pahalı transferi olan
Tanguy Ndombele, 2021-22'nin ara transfer
döneminde 6 aylığına Lyon'a kiralanmıştı. İn-
giliz ekibi, 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncuyu
kadrosunda düşünmüyor. Transfermarkt veri-
lerine göre oyuncunun piyasa değeri 30 milyon
euro. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun
sözleşmesinde 70 milyon euro serbest kalma
maddesi bulunuyor. Ndombele, geçtiğimiz
sezon Lyon'da 30 maça çıktı 3 gol, 3 asistlik
performans sergiledi.Novais iddiası da varOrta
saha arayan Galatasaray için Portekiz basının-
dan da flaş bir iddia geldi. San-Kırmızılı ekip,
geçtiğimiz sezon Alanyaspor 'da kiralık forma
giyen Joao Novais'i gündemine aldı. Braga'da
kadroda düşünülmeyen oyuncunun Portekiz
ekibinden ayrılacağı ifade edildi.

Galatasaraylı Yönetici ve
İş Adamları Derneği

tarafından gelenekselleşen 
‘Galatasaray ’da Yılın

Sporcusu’ ödül töreni Nef
Stadyumu Özhan Canaydın 

Konferans Salonu’nda gerçekleşti.
Törene Galatasaray Kulübü Başkanı

Dursun Özbek de katılırken,
‘Galatasaray’da Yılın Sporcusu’

ödülünün sahibi Kerem Aktürkoğlu oldu
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MUrAT çELİk
AK PArti büyüKÇeKmece ilÇe bAŞKAnI

bÜLENT TATLISÖZ
cAndybAr ŞeKer
yönetim Kurulu 
bAŞKAnI

Veysel
kArATAy
GeleceK PArtisi 

esenyurt ilÇe
bAŞKAnI 

KAyA KESKİNKILIÇ
memleKet PArtisi 

büyüKÇeKmece 
ilÇe bAŞKAnI

HATİCE BOZDAĞ
AK PArti mKyK üyesi 

NEVZAT ALTITOK
GeleceK PArtisi 

beyliKdüzü ilÇe bAŞKAnI

Av. EMİN BATMAZOĞLU

TOgAy çObAN
AK PArti esenyurt belediye meclis üyesi

FATİH VANLIOĞLU
AK PArti beyliKdüzü belediye meclis üyesi

Birlik ve beraberliğin,
kardeşliğin, paylaşımın
bir arada yaşandığı bir

bayramı daha idrak
edecek olmanın

sevinci ve huzuru ile 
tüm İslam aleminin
Kurban Bayramını 
tebrik ediyorum...

Bütün İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar,
bu mübarek ayın tüm insanlığa barış, huzur ve

hoşgörü getirmesini temenni ederim...


