
ÇEBİ ÇOK MUTLU OLDU

GÜNLÜK SİyaSİ GaZETE Kanarya için
devasa bir adım

Süper Lig lideri Beşiktaş, 40'ıncı
hafta karşılaşmasında Galatasa-

ray ile derbi mücadelesine çıkacak. Bu
akşam Ali Sami Yen Spor Kompleksi
Türk Telekom Stadı'nda oynanacak
karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.
Dev maçı hakem Cüneyt Çakır yönete-
cek. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin
Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müca-
delenin dördüncü hakemi ise Hüseyin
Göçek olacak.  I SAYFA 15
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Küçükçekmece Belediyesi ile
İBB iştiraki KİPTAŞ ara-

sında, Kanarya Mahallesi’nde ger-
çekleştirilmesi planlanan kentsel
dönüşüm projesiyle ilgili protokol
imzalandı. İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu'nun da katıldığı protokolde
konuşan Küçükçekmece Belediye
Başkanı Kemal Çebi, “Emin olun
heyecanlıyım. Heyecanım şudur:
Belki İBB ve KİPTAŞ için küçük bir
adım olabilir. Ama Küçükçekmece
halkı, özellikle Kanarya halkı ve
benim bu proje, çok önemli ve de-
vasa bir adımdır. Bunun sebebi; bu
proje, belki proje aşamasına gelme-
den, ihtiyaç olarak 5 tane belediye
başkanı gördü. Yaklaşık 40 yıldır ko-
nuşulan bir konudur” dedi. I SAYFA 9
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YOĞUNLUK NEFES ALDIRMADI

İstanbul trafiği
herkesi bezdirdi

Koronavirüs ile mücadele
kapsamında Avcılar'da D-

100'de oluşturulan denetım nokta-
sında araç yoğunluğu oluştu. Dün
saat 07.30'dan itibaren sokağa
çıkma kısıtlamasında Cihangir ve
Üniversite Mahallesi'nin bulun-
duğu noktada izin belgesi kontrolü
yapılınca Beylikdüzü yönünde araç
yoğunluğu giderek arttı. Yoğunluk
Denizköşkler Mahallesi'ne kadar
uzandı. Trafik yoğunluğunun art-
ması üzerine denetim biraz gevşe-
tildi. Benzer biçimde Avcılar'dan
Küçükçekmece'ye giriş noktasında
da D-100 karayolundaki araçlar
zaman zaman yan yola yönlendiri-
lirken yoğunluk oluştu. 
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YA kARTAL
YA ASLAN

kİMİ ALDI kİMİ ALAMADI
Av. Selin Özcan'ın paylaşımıyla
birlikte kısa sürede sosyal med-

yada gündem haline gelen ped konusu
satışı büyük tepki topladı. Bazı market
zincirlerinin ped satışına izin vermedi-
ğini bazılarının ise bir en-
gelleme yapmadığını
anlatan kadınlar, söz ko-
nusu karardan vazgeçil-
mesi gerektiğini söyledi.
“Regl olmak yasak mı?”
sorusunu soran kadınlar;
söz konusu yasağın 7

Mayıs itibariyle başladığını anımsat-
tım. Av. Özcan ise yaşadığı olayla ilgili
olarak, “Marketten ped alamadım sıfır
şaka. Buradaki konu nereden temin
edilebileceği, satan yer satmayan yer

diye ayrım yapılabilmesi
değil. Hangi marketin nasıl
yorumladığı da değil. Bu
durumun yorumlanmaya
gerek duyması, tartışmaya
açık olması, tek bir yerde
uygulamanın olması dahi
akıl dışıdır” dedi.
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Beylikdüzü'nde 19 yaşındaki Berat Çerman 18.08.2020 tarihinde kız meselesi yüzünden evinin arkasındaki
parkta, iddiaya göre kurulan tuzakla bıçaklanarak öldürülmüştü. Acılı anne Hüsniye Çerman,  “Oğlum 
hiçbir suçu yokken hunharca katledildi. Benim 1 yıldır yüreğim yanıyor. Adalete susamış haldeyiz” dedi

Berat Çerman, evinin arka-
sındaki parkta, bıçaklana-

rak öldürülmüştü. Aynı saldırıda
iki bıçak darbesiyle Çerman'ın ar-
kadaşı Hamza Faruk U.'nun da
karnından yaralandığı olaya iliş-
kin bir tutuklu suça sürüklenen
çocuk (SSÇ) Adem P. ve 2 tutuk-
suz SSÇ ilk kez hakim karşısına
çıktı. Şüpheliler suçlamaları red-
dederken mahkeme çıkışı konuşan

Berat'ın annesi Hüsniye Çerman,
“Bugün ilk duruşmanız vardı.
Bundan 9 ay önce oğlum evimizin
arkasındaki parkta, hiçbir suçu
yokken Hunharca katledildi. Ada-
letin yerini bulmasını istiyorum,
benim oğlumun hiçbir suçu
yoktu. Yüreğim yanıyor, adalete
susadım. Suçlular kimse gereken
cezayı alsın istiyorum” açıklama-
larında bulundu.
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GEREkEN CEzAYI ALsINLAR

Babası Ramazan Çerman
ise, “Bizim ne uykunuz

kaldı ne de başka bir şey. Adam
içeride pişmanım diyor, 7
tane suç işlemiş, bunun
hangisinin pişmanlığını
yaşayacak. Daha önce-
sinde de bu pişmanım
dedi, bunuçevremize
salan hâkim bunun gidip
birini ocağına ateş düşü-
receğini düşünmedi mi

ki? Şu anda da pişmanım diyor,
bu çıkıp yine birinin uçağını ateş
mi düşürsün ? Yani, şu mikrofonu

şöyle itseydi benim oğlum
yüreğim yanmazdı. Aile-
nin avukatı Hasan Vural
ise dosyada şüphelilerin
eksik olduğunu iddiana-
mede olayın kız meselesi
yüzünden çıktığını ancak
şüpheliler arasında kız ol-
madığını söyledi. I SAYFA 3
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DAHA NEYE PİŞMAN OLACAk?

Regl olmak
yasak mı?

Sayfa 2

İstanbul’da bulunan Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan, basın mensuplarının sorularını
yanıtladı. MHP'nin yeni anayasa tas-
lağını da değerlendiren Erdoğan,
“Hazırlıklarımızı kendileriyle görüştük.
Onlar şimdi belli bir noktaya geldi.
Bize aktardılar. Bizim hazırlıklarımız
bitmek üzere. Biz de onlara aynı şe-
kilde takdim edeceğiz. Sonra ortak 
bir çalışma yapacağız. Muhalefete
takdim edeceğiz” dedi. I SAYFA 7
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YENİ ANAYAsA
İÇİN HAzIRLIk

Virüsün etkilerine
dikkat etmek şart

BEYLİKDÜZÜ'NDE HENÜZ 19 YAŞINDAYKEN BİR PARKTA BIÇAKLANARAK
ÖLDÜRÜLEN BERAT ÇERMAN'IN ANNESİ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ADALET İSTEDİ

YUREGIM YANIYOR
ADALETE SUSADIM

BİN 700 AİLEYE KOLİ

Avcılarlılar
zorda kalmaz

Avcılar'da yardıma muhtaç
vatandaşlara Ramazan kolisi

dağıttıklarını anlatan Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli, “Avcılar'da
yatağa kimse aç girmez diyerek yola
çıktık. Bu anlamda da çalışmaları-
mıza devam ediyoruz. Bugün en az
bin 700 aileye koli dağıtımı olacak.
Bin 700 aileyi sevindirmek demek 5
bin kişiyi sevindirmek demek. İnsan-
ların mutluluğu bizleri mutlu ediyor.
Ben bu anlamda destek veren her-
kese teşekkür ediyorum. Avcılarlı
hemşehrilerimize hep söylediğim
gibi, inanın ki hiç kimse zorda kal-
mayacak. Avcılar Belediyesi her
zaman yanınınızda olacak” dedi.
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ANNELER GÜNÜ
TELAŞI BAŞLADI

Her yıl mayıs ayının ikinci
haftası pazar günü kutlanan

Anneler Günü bu yıl koronavirüs
salgını gölgesinde kutlanacak. Kı-
sıtlamalara denk gelen Anneler
Günü'nde hediye olarak en çok
çiçek tercih ediliyor. Çiçekçilerde
yoğunluk başladı. En çok gül ve or-
kide ile aranjman tercih edildiğini
söyleyen çiçek dükkanı işleten
Osman Nehirsu, “Gülün tanesi 20
lira, ithal orkideler 200 liradan sa-
tışa sunuluyor. Aranjmanlar ise 100
liradan başlayıp 400 liraya kadar
çıkabiliyor. Anneler Günü olduğu
için normal bir güne göre satışları-
mız beş kat arttı” dedi. I SAYFA 8
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AKÇANSA İVME KAZANDI

BEYKENT’TE KAZA

Hep birlikte
çalışacağız

Direksiyonda
uyuya kaldı!

Akçansa, iç pazarın can-
lanma işaretleri verdiği yılın

ilk çeyrek döneminde yurt içi satış
tonajını yüzde 13 artırdı. Şirketin
söz konusu dönemde toplam satış
geliri 527,3 milyon TL’ye ulaşırken,
geçen yıl yüzde 4 olan FAVÖK de
yüzde 14,1’e yükseldi. Akçansa
Genel Müdürü M. Zeki Kanadıkı-
rık, pandeminin yarattığı zorlukla-
rın yılın ilk çeyreğinde de devam
ettiğine dikkat çekerek, “Tüm
dünya ekonomilerini etkileyen sı-
kıntılara rağmen Akçansa olarak,
ilk 3 ayda satış gelirimizi 527,3 mil-

yon TL’ye, net ka-
rımızı da 24,8
milyon TL’ye çıka-
rarak başarılı bir
performans gös-
terdik. Daha iyi
performans kay-
detmek için hep
birlikte çalışaca-
ğız” dedi. I SAYFA 6
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Beylikdüzü Adnan Kahveci
Mahallesi'nde bulunan Yavuz

Sultan Selim Bulvarı'nda kaza mey-
dana geldi. Sağlık çalışanı kadın 
kullandığı araçta yaralandı. Beylik-
düzü'nde sağlık çalışanı bir kadın, 
iddiaya göre kullandığı aracın direksi-
yonu başında uyuya kaldı. Son anda
önünde seyir halinde araçların oldu-
ğunu fark eden kadın kazadan kurtar-
mak istedi ancak başarılı olamadı.
Önce bir araca çarptı ardından da
kendi otomobili ile ters döndü.

M. Zeki 
Kanadıkırık

ç

İstanbul Barosu'na kayıtlı Av. Selin Özcan, Twitter hesabından yaptığı pay-
laşımla “Marketten ped alamadım, sıfır şaka” ifadesini kullandı. KHK ile
belli bir tarihe kadar ped dahil çeşitli kozmetik ürünlerinin satışının ya-
saklanmasını eleştiren kadınlar, “Regl olmak yasaklandı mı?” diye sordu

ANIL
BODUÇ

HABER Marmara’da dip
ölümü bekliyoruz

Marmara Denizi'ni kaplayan salya ile ilgili inceleme
yapan ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi Fen Fa-

kültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğ-
retim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, “Dipteki
bakteriler tarafından bunlar ayrıştırılamaya başladığı
zaman, bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak.
Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz” dedi. I SAYFA 5
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Tarih gün
yüzüne
çıkıyorSa

yf
a 
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Beylikdüzü’nde yaşayan anne Hüsniye Çerman, oğlu için
adalet isterken gözyaşlarını tutamadı, duygu dolu anlar yaşadı.
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Recep
Tayyip

Erdoğan

KIM SIKAYET ETMIS
MERAK EDIYORUM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Fatih Sultan Mehmet Han’ın

türbesi ziyareti sırasında elleri arkada
görüntülerden dolayı hakkında baş-
latılan incelemeyle ilgili soruları ya-
nıtladı. Gazetemiz imtiyaz sahibi
Mehmet Mert'in, “Bir vatandaş
açıklama yaptı. İmamoğlu'nu
CİMER'e şikayet eden benim
diye. Bu gerçek mi, o vatan-
daşla irtibat kurdunuz mu?”

soruna cevap veren İmamoğlu, “O,
benim muhatabım değil, kimdir bilemi-
yorum. Ama CİMER'e şikayet edenler
kimdir, merak ediyorum artık.
Bu açıklamalardan sonra
merak ediyorum. Arkadaşla-
rıma söyleyeceğim, hukuken
bu şikayet süreci nasıl gelişti,
nasıl olmuştur, kimlerdir ve-
saire? Bunun araştırılmasını
istiyorum” dedi. I SAYFA 4
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BuGüne kadar milyonlarca insanı etkile-
yen COVID-19 virüsü, hastalığı hafif atla-
tanlarda bile uzun dönem etkileri ile endişe

kaynağı olmaya devam ediyor. Bu rahatsızlığın; geç-
meyen yorgunluktan nefes problemlerine, tat ve koku
kaybından bel ve sırt ağrısına kadar pek çok etkisi,
hastalar negatife döndükten sonra da görülebili-
yor. Memorial Şişli Hastanesi İç Hastalıkları Bölü-
mü’nden Uz. Dr. Özgür Mollaoğlu, COVID-19
enfeksiyonunun uzun dönem etkileri konusunda
merak edilen soruları yanıtladı.

1. COVID-19 sonrası en sık görülen
şikayetler nelerdir?

“Uzun süreli COVID-19”, virüsle ilk kez enfekte ol-
duktan sonra haftalar veya aylar sürebilen veya en-
feksiyondan bir süre sonra ortaya çıkabilen bir dizi
semptomdur. Bu süreçte hastalık hafif seyredebilir
veya belirtileri olmayabilir. “Uzun süreli COVID-19”
yaşayan kişiler;

Geçmeyen yorgunluk,
Düşünme veya konsantre olma zorluğu 

("beyin sisi"),
Baş ağrısı,
Koku veya tat kaybı,
Ayakta dururken baş dönmesi,
Kalp çarpıntısı ve taşikardi,
Göğüs ağrısı,
Nefes almada güçlük veya nefes darlığı,
Öksürük,
Eklem veya kas ağrısı,
Depresyon veya kaygı,
Ateş gibi semptomlar yaşayabilmektedir. 

2. COVID-19 enfeksiyonu olan bir kişinin
bulaştırıcılığı ne kadar süre devam eder? 

COVID-19 enfeksiyonu sonrası immün sistemi bas-
kılayan hastalığı olmayan ve immün sistem baskıla-
yan ilaç kullanmayan hastalar 10 günden sonra
izolasyonları sona ermekte ve bulaştırıcılık özellikle-
rinin olmadığı kabul edilmektedir. Ancak İngiltere
(B.1.1. 7),  Güney Afrika (B.1.351) ve Brezilya (P.1)
mutasyonlarının pandemide baskın hale gelmesiyle
yeni çalışmalar yapılmış ve yeni görüşler ortaya çık-
mıştır. Daha bulaşıcı olduğu bilinen bu mutasyon-
larda izolasyon süresinin 14 gün olması gerektiğini
ifade eden yani bulaştırıcılık sürelerinin daha uzun
olabileceğini söyleyen çalışmalar mevcuttur.

3. COVID-19 belirtileri olan ya da temaslı bir
kişinin test sonucu negatif çıktıysa tekrar
pozitife dönme ihtimali var mı?

Kişide hastalık belirtileri varsa ancak test sonucu ne-
gatif ise yine de maske, mesafe, hijyen ve sosyal izo-
lasyon tedbirlerine uymaya devam etmesi önemlidir.
Bulaşın ilk günlerinde test sonucu negatif çıkabil-
mektedir. Mutasyonlu COVID-19 virüsü ile birlikte
de ilk birkaç test negatif çıktıktan sonra pozitif sonuç
tespit edilen vakalara rastlanmaktadır. Bu nedenle ki-
şinin COVID tanısı almış gibi gerekli önlemleri al-
maya devam etmesi gerekmektedir.

GAin’in kahkaha, aksiyon ve macera dolu yeni dizisi
Ayak İşleri için geri sayım başladı! İlk fragmanı ya-
yınlanan dizinin başlangıç tarihi de belli oldu. Ayak
İşleri ilk üç bölümüyle 12 Mayıs’ta GAİN’de! Baş-
rollerinde Çağlar Çorumlu ve Güven Murat Akpı-
nar’ın birlikte yer aldığı ‘Ayak İşleri’, şimdiden
komedi-aksiyon türünün en başarılı örneklerinden
biri olmaya aday. Komik anların yanı sıra aksiyon
sahneleriyle de kendinden söz ettirecek dizinin sena-
ristliğini Caner Özyurtlu ve Volkan Öge paylaşırken,
yönetmen koltuğunda ise Caner Özyurtlu oturuyor.
Her bölümde sürpriz konukların da yer alacağı Ayak
İşleri’nin ilk üç bölümün konukları ise Sarp Akkaya,
Esra Ruşan ve Sarp Apak.

İşte konusu

Görev odaklı maço Vedat ve politik doğruculuğa ka-
fayı takmış Z kuşağı Evren’in yanında çalıştıkları
zengin iş adamının ufak tefek işlerini halletmeye çalı-
şırken düştükleri durumları, kıvrak bir komedi diliyle
anlatan dizi, aynı zamanda aksiyon sahneleriyle de
teknik anlamda da üstün bir iş olarak dikkat çekmeye
hazırlanıyor. Köpek kaçırmaktan apartman toplantı-
sına katılmaya, hepsi birbirinden “ciddi” ayak işlerini
yerine getirmeye çalışan Evren ile Vedat’ın her bö-
lümde birbirinden değerli sürpriz konuk oyuncularla
şenlenecek maceraları, hem komedi hem aksiyon se-
venleri ekran başına çağırıyor.
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ALDATAN ERKEK
NASIL ANLASILIR? Virüsün etkilerine

dikkat etmek şart
Beden dili uzmanı Patti Wood'a göre erkek arkadaşınızın sizi aldatıyor olabileceğini
gösteren 11 işareti sizler için derledik. Derin bir nefes alın ve okumaya başlayın

D iyelim ki harika giden bir ilişkiniz
ve deliler gibi aşık olduğunuz bir
erkek var hayatınızda. Ama ne-

dense içinizde bir şüphe vardır ve tam ola-
rak neden böyle hissettiğinizi anlamazsınız.
Aslında bunun sebebi , karşınızdaki insanın
beden dilinin size bir şeyler anlatması ve bi-
linçaltınızın da bunu algılamasıdır. Beden
dili uzmanı Patti Wood: “Beden dilinin en
güzel yanlarından biri budur çünkü mer-
kezi sinir sisteminizi bir şeylerin ters gitti-
ğine dair uyarır.” diyor. İşte Patti Wood’a
göre, partnerinizin sizi aldatıyor olabilece-
ğini gösteren 11 işaret!

Saçlara dikkat

Eğer bir arkadaşınızın nasıl aldatıldığını
anlatıyorsanız ve erkek arkadaşınız sizi din-
lerken bir yandan üstünü başını düzeltip
saçlarıyla oynamaya başladıysa, sizi kor-
kutmak istemeyiz ama Wood bunun en
büyük ihanet sinyallerinden biri olduğunu
söylüyor! Çünkü neden başka birinin sa-
dakatsiz davranışı onun gerilmesine sebep
olsun ki?

Kafasını nasıl sallıyor?

Bu da klasik sinyallerden birisi! Beden dili
uzmanı Traci Brown’a göre eğer “hey! Beni
aldatıyor musun?” gibi basit bir evet-hayır
sorusuna, hayır cevabı verirken kafasını
evet der gibi sallıyorsa, bu size kocaman bir
yalan söylediğinin sinyalidir.

Seks sonrasında ne yapıyor?

Eğer partneriniz, seks sonrasında yanı-
nızda durmuyor ve size sarılmıyorsa bu
onun duygusal olarak bağlı olduğu başka
bir partneri olduğuna işaret ediyor olabilir.
Yani üçüncü kişiye olan güçlü hisleri, si-
zinle samimiyet kurmasını engelliyor olabi-
lir. Tabii sarılmayı seven bir insan olup
olmadığını da aklınızda bulundurmakta
fayda var! Sadece “neden sarılmıyorsun?”
sorusunu sorun eğer bir düzine yalanları
dizmeye başladıysa, hadi geçmiş olsun…

Pat pat yapıyorsa...

Hani bazen sarılmak istemediğiniz bir in-
sana sarılmak zorunda kalırsınız ve hafifçe
sırtını sıvazlayıp pıt pıt vurursunuz ya, işte
partnerinizin bunu size yapıyor olması iha-
net sinyali olabilir. Aslında bunun farkında
olmadan, bilinçsizce yapıyor olabilir bu da
size olan aşkının artık üçüncüye kişiye yö-
neldiğinin göstergesidir.

Mimikler ele verir

Wood’a göre yüz ifadeleri de bir şeyleri an-

lamamız için bize yardımcı olur. Bir anlık
surat ifadesi değişimi bile çok şey anlat-
maktadır. Örneğin, erkek arkadaşınıza ha-
yatın da başka biri var mı diye sormayı
deneyin. Eğer suratında ani bir korku ya da
öfke ifadesi beliriyorsa dikkatli olmanızda
fayda var. Karşınızdaki kişi çok iyi bir
oyuncuysa diğer sinyalleri okumaya devam
edebilirsiniz!

Avuçlarını saklar

İnsanların avuç içlerini göstermesi genel-

likle dürüstlük işaretidir. Birine yardım
ederken elinizi avuç içinizi göstererek uza-
tırsınız. Ama partneriniz konuşma esna-
sında ellerini cebine koyuyor ya da
masanın altında tutuyorsa, bu sadakatsiz-
liğin sinyalidir. Ona ihanet ile ilgili bir soru
sorun ve dikkatle ellerini izleyin bakalım!

Ağzını göstermemeye çalışır

Aldatanlar hakkında ne düşündüğünü
sorduğunda yalan söyleyip söylemediğini
anlayamıyor musunuz? Ağız hareketlerini
inceleyin! Eğer ağızlarını saklamaya çalı-
şıyorlarsa, ağızlarından çıkan cümle ya-
lanla doğru arasında bir yerdedir.
Dudaklarını ısırması, ya da başka bir yöne
dönüp konuşması, dudak hareketlerinin
tümü sizin için verilen birer sinyaldir. Me-
sajı alın ve ne yapacağınızı düşünmeye
başlayın…

Gözler ele verir

Eğer bir soru sorduğunuzda gözlerini ka-
çırıyorsa, endişe etmeniz gereken bir
durum olabilir. Mesela normalde konu-
şurken gözleri sağa ya da yukarı bakarken,
sadakatsizlikle ya da aldatmayla ilgili bir

konu açtığınızda sola ya da aşağı bak-
maya başlıyorsa bir şeyler yanlış gidiyor
demektir. Eyvah ki ne eyvah!

Cep telefonunu saklar

Sevgilinizin telefonuyla çok içli dışlı ol-
ması, sizden telefonunu sürekli saklaması
iyiye işaret değildir. Çok net bir şekilde
söyleyebiliriz ki, telefonunun ekranında
sizin görmenizi istemediği gizli kapaklı
işler dönüyordur. Yani ÖHÖ ÖHÖ sizi al-
datıyor ÖHÖ ÖHÖ.

Konuşma tarzı değişir

Şüphelenmeniz gereken bir diğer sinyal
ise, ciddi bir konu konuşurken ses tonu-
nun yükselmesi ya da alçalmasıdır. Bu
size yalan söylediğinin ennnnn büyük işa-
retlerinden biridir. Aman dikkat!

Kendiyle ilgilenir

Partneriniz ayna karşısından ayrılmamaya
başladıysa, sürekli kendine bakıyor, saçını
kontrol ediyor, parfümler sıkılıyorsa; sizi
üzmek istemeyiz ama bir şeyler ters gidi-
yor. Birini elde etmek için yapılan hazırlık-
lar bunlar ve bu kişi siz değilsiniz…

Annemizle olan ilişkimiz as-
lında hayatla olan ilişkimizin
bir yansıması… Anne, bir

çocuk için her şey. Hal böyle olunca ço-
cuğun anneyle kurduğu ilişki onun ruh-
sal yapısını da etkiliyor. Bir çocuğun
kişiliğini büyük çapta anne ve baba
oluşturuyor. Bir şeyler yaparken “Anne-
eeee sen de gel! Anneee yanımda dur”
diyen çocuklarla zaman zaman hepi-
miz karşılaşıyoruz. Bu çocuklar tek
başlarına bir şeyler yapmıyor, korkuyor-
lar. DoktorTakvimi.com uzmanlarından
Uzm. Kl. Psk. Zümrüt Çetin, “Çocuk-
larımız eğer tek başına bir şeyler yap-
makta zorlanıyor ve annelerini hep
yanlarında istiyorlarsa bu anneler ola-
rak bir yerde hata yaptığımızı gösterir”
diyor. Sağlıklı annenin, çocuğunu adım
adım kendinden uzaklaştıran anne ol-
duğunu söyleyen Uzm. Kl. Psk. Çetin,
bunun nedenini şöyle açıklıyor: “Çünkü
insan dediğiniz canlı ne kadar çok şeyi,
ne kadar erken yaşta tek başına yap-
maya başlarsa o kadar özgüvenli olu-
yor. Ama bu çocuklarımızı yalnız
bırakacağımız, onları desteklemeyeceği-
miz anlamına gelmiyor. Girişimlerine
biraz destek verip devamını kendisinin
getirmesine izin vereceğiz. Çünkü aksi
takdirde çocuklar yeteneklerini geliş-

tirme fırsatı bulamıyor. Anne ve baba
çocuğun her dilediğini yapınca zorluk-
larla nasıl mücadele edeceğini de öğre-
nemiyor. Yani aslında çocuğu ihmal
etmekle ihtiyaçlarını gidermek arasında
ince bir sınır var.”

Kaygılı anneler aşırı koruyucu

Peki, bu sınırı nasıl çizeceğiz? Hangi
noktada çocuğu destekleyecek, hangi
noktada tek başına hareket edebilmesi
için özgür bırakacağız. Bu soruların ya-

nıtını DoktorTakvimi.com uzmanların-
dan Uzm. Kl. Psk. Zümrüt Çetin, veri-
yor: “Kaygılı anneler, çocuklarına aşırı
koruyucu şekilde davranır. Fakat bu
durum çocuğa zarar verir. “Sen
yapma, sen etme, aman sana bir şey
olmasın” cümleleri ile büyüyen çocuk-
lar ilerde tek başına bir şey yapamaz
hale gelir. Böyle büyüyen çocukların
özgüveni düşük, kaygılı bireyler olma
ihtimalleri çok yüksektir. Aşırı koruyu-
culuk, anne ya da babanın duygusal

olarak kendini yalnız hissetmesiyle de
bağlantılı olabilir ama anne ya da baba
bunun farkında olmayabilir. Farkında
olmadan yaşanan yalnız kalma kor-
kusu anneleri bu şekilde davranmaya
itiyor olabilir. Fakat anneler kasıtlı ola-
rak bunu yapmaz, kendi kaygılarından
dolayı bu şekilde davranır. Mesela
çocuk 5 yaşındadır ama hala annesi
çocuğuna yemek yediriyordur. Yine 5
yaşındaki bir çocuk annesiyle uyuyor
olabilir. Bu tutumla büyüyen çocuklar
ilerde yani yetişkin olduklarında tek
başına karar alamazlar dolayısıyla ba-
ğımsızlıklarını kazanamazlar, özgüven-
leri ve akademik başarıları düşük olur.”

Ağlamak çocuğa iyi gelir

Uzm. Kl. Psk. Çetin, annelerin çocuk-
ların ağlamasına izin vermesi gerektiği-
nin de altını çiziyor. Ağlamanın
çocukların ruhsal dayanıklılıklarını ar-
tırmaları için aslında bir fırsat oldu-
ğuna dikkat çeken Uzm. Kl. Psk. Çetin,
“İstediği oyuncak alınmayan çocuk ya
da okula uyum sürecinde annesinden
ayrılmamak için çığlık atarak ağlayan
çocuklarımıza izin verelim ağlasınlar.
Ağlamak çocukta travma yaratmaz,
aksine yetişkinlere iyi geldiği gibi ço-
cuklara da iyi gelir” diyor.

Sağlıklı anne kimdir?

SEMANUR POLAT

Çocuklar ile anneleri arasındaki ilişki çocukların kişiliğini doğrudan etkiliyor. Annesi aşırı koruyucu davranan çocuklar kaygılı
bireylere dönüşebiliyor. Çocukların ne kadar çok şeyi, ne kadar erken yaşta tek başına yapmaya başlarsa o kadar özgüvenli
olduğunu söyleyen Doktor Takvimi uzmanlarından Uzm. Kl. Psk. Zümrüt Çetin, sağlıklı anne-çocuk ilişkisinin ipuçlarını paylaşıyor
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KOrOnavİrüs önlemleri kap-
samında Avcılar'da kapalı ol-
ması gereken bir kafede yapılan

denetimde sosyal mesafe kuralına uyma-
yan 7 kişi bulunurken, işyerinde ruhsatsız
4 pompalı av tüfeği ele geçirildi. İstanbul
Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 bin 136
Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer
Aletler Hakkındası Kanun'a muhalefet

edenlerle mücadele kapsamında yaptıkları
çalışmada Firuzköy Mahallesi'nde bir ka-
fede denetim yaptı. Koronavirüs önlem-
leri kapsamında kapalı olması gereken
kafede sosyal mesafe kurallarına aykırı bi-
çimde oturan 7 kişi olduğu tespit edildi.
Savcılıktan alınan izin doğrultusunda ya-
pılan aramalarda ruhsatsız pompalı 4 av
tüfeği, bu tüfeklere ait 8 şarjör ve 34 kar-

tuş ele geçirildi. Polis kamerası ile görün-
tülenen operasyonda kafede bulunan 7 ki-
şiye bin 593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa
Muhalefet suçundan toplam 24 bin 283
TL idari para cezası kesildi. Ruhsatsız ol-
duğu belirlenen işyeri mühürlenirken, iş-
yeri sahibi R.C. (47) hakkında 6 bin 136
Sayılı Kanuna Muhalefet adli işlem ya-
pıldı. Soruşturma sürdürülüyor. DHA

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde
saat 00.30 sıralarında yaşandı.
Devriye gezen polis ekipleri, içeri-

sinde 2 kişinin bulunduğu 34 CTH 469 pla-
kalı ticari bir araçtan şüphelenerek 'dur'
ihtarında bulundu. Polisin uyarısına aldırış
etmeyen kişiler, araçla kaçmaya başladı.
Kaçan şüphelilerle polis ekipleri arasında
bir süre kovalamaca yaşandı. Şüphelilerin
kullandığı hafif ticari araç, Fatih Sultan
Mehmet Caddesi'ne çıktığı sırada yolda
seyir halindeki Mahsun Buldan'ın kullandığı
77 DP 369 plakalı otomobile çarptı. Oto-
mobil sürücüsü Buldan ve beraberindeki 2
kişi ile şüpheliler kazayı yara almadan at-
lattı. Kazanın hemen ardından olay yerine
gelen polis ekipleri, kaçan şüphelilerin kimli-
ğinin Murat Çiçek ve Sercan Kara oldu-
ğunu tespit etti. Ayrıca aracı kullan Sercan
Kara'nın alkollü şekilde aracı kullandığı ve
ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Ayrıca polis-
ten kaçan 2 kişiye yapılan Genel Bilgi Tara-
masında (GBT) hırsızlık ve benzeri
suçlardan aranma kayıtları olduğu belir-
lendi. Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulan-
mak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza
sonrası hasarlı iki araç, çekiciyle yoldan kal-
dırıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan
şüpheliler, adliyeye sevk edildi. DHA

İstanbul'da 2005 yılında gerçekleştirdiği
gasp suçundan kesinleşmiş 94 yıl hapis ce-
zası bulunan İlhan E. (45) yakalandı. Şüp-
heli, emniyetteki işlemlerinin ardından
cezaevine gönderildi. Asayiş Şube Müdür-
lüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri,
aranan şahıslara yönelik yaptıkları operas-
yon sonucunda Kartal Da ikamet ettiği tes-
pit edilen şüpheli İlhan E.'yi kıskıvrak
yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin,
2005 yılında İstanbul'da işlediği bıçak yar-
dımı ile gasp ve yağma suçlarından kesinleş-
miş 94 yıl hapis cezası olduğu öğrenildi.
Şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EsEnyurt'ta yaşayan Uganda uyruklu iki
kadının kaldığı daireye giren sahte polisler,
kadınların pasaportlarını ve bin 500 lirasını
alarak evden kaçtı. Şüpheliler kısa sürede
yakalanırken, hırsızlık olayını organize eden
kişinin Uganda uyruklu Monica N. olduğu
ortaya çıktı. Olay, 18 Nisan tarihinde Talat-
paşa Mahallesi'ndeki lüks bir rezidansta
meydana geldi. Uganda uyruklu Zam
N.(25) ve Nakitende H.'nin (40) sabah sa-
atlerinde kapıları çaldı. Kapıyı açtıklarında
polis yeleği giymiş ve kendilerini de polis
olarak tanıtan iki kişi ile karşılaştı. Sahte po-
lisler İrfan H.(27) ve Nail Y.(37), evde
arama yapacaklarını beyan ederek içeri
girdi. İki kadından pasaport ve cüzdan iste-
yen sahte polisler, akabinde cüzdan içerisin-
den bin 500 TL ve pasaportları alarak olay
yerinden uzaklaştı. Zam N. ve Nakitende
H., en yakın polis merkezine giderek ih-
barda bulundu. İhbar üzerinde harekete
geçen polis ekipleri, aynı gün içerisinde
İrfan H. ve Nail Y.'yi yakalayarak gözaltına
alırken, olayı organize ettiği öğrenilen Ünal
B.(56) ve Uganda uyruklu Monica N.(30)
de kıskıvrak yakaladı. Hırsızlık olayını orga-
nize eden kişinin Monica N. olduğu ortaya
çıktı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi. 

Kafeden çok cephanelik!

Hem sarhoş hem
ehliyetsiz çıktı

Gaspçı yakayı
ele verdi

Ugandalı krizi
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Esenyurt'ta devriye gezen polis ekiplerinin
'dur' ihtarında bulunduğu hafif ticari araç
içerisindeki 2 kişi kaçtı. Kaçan şüpheliler bir
süre yaşanan kovalamaca sırasında caddede
seyir halindeki bir otomobile çarptı. Kazayı
yara almadan atlatan 2 şüpheli gözaltına
alındı. Polisten kaçan aracın sürücüsünün
alkollü ve ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı
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B akırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahke-
mesinde görülen duruşmaya tutuklu
SSÇ Adem P. SEGBİS ile duruş-

maya katılırken tutuksuz SSÇ Mehmet K. ve
Muhammet Mustafa K. duruşmaya katıldı.
Maktül Berat Çerman'ın ailesi, şikayetçi
Hamza Faruk U. ve taraf avukatları du-
ruşma salonunda hazır bulundu. Duruşma-
daki savunmasında vefat eden Berat
Çerman'ı tanımadığını belirten SSÇ Adem
P.(18), "Olay günü saat 20.30'da Cemile Ç.
ve Aleyna Ç. yanımıza geldiler. Ben bu olay-
dan 4-5 ay öncesinde biten Aleyna Ç. ile sev-
gililik ilişkisi yaşamıştım. O günde muhabbet
ediyorduk. Belli süre sonra Hamza Faruk U.
Yusuf T. ve Berat Çerman geldiler. Ben
Yusuf hariç diğerlerini tanımıyordum. Bir
süre sonra Berat ve Hamza beni 'İleriye
doğru gelir misin, seninle bir şey konuşaca-
ğız' diye çağırdı. Yanlarına gittim. Konuş-
maya başladık. Bana 'Bizim hakkımızda
konuşuyormuşsun, sen bizi vuracakmışsın,
sen adam vuruyormuşsun' şeklinde konuş-
maya başladılar. Ben de alttan almaya çalı-
şıp, öyle bir şey olmadığını söyledim. Belli
bir süre sonra Berat tam hatırlamamakla
birlikte sırt bölgesinden 5 parmak uzunlu-
ğunda 10-15 cm uzunluğunda bir bıçak çı-
karttı. Bıçağı bana vurdu. Bıçak darbesi
sırtıma geldi. Ben de kendimi korumak
amaçlı üzerimde taşıdığım 4-5 cm uzunlu-
ğundaki bıçağı çıkartıp kendimi korumaya
çalıştım. Berat da Hamza da bana karşı
küfür ediyorlardı. Ben kendimi korumak
amaçlı bıçağı önce Berat'a sonra da Ham-
za'ya vurdum. Birer kere bıçak darbesinde
bulundum. Amacım kimseyi öldürmek de-
ğildi. Öldürmek isteseydim birden fazla
bıçak darbesi vurabilirdim. Mehmet K. ile
Muhammet Mustafa K. hiçbir suçu yoktur.
Onlar zaten ilerdeydiler. Onlar bu kavga ola-
yını görünce korkudan uzak durdular ve kaç-
tılar. Olaya karışmadılar. İstemeden
karıştığım olay nedeniyle hapishanedeyim.
SSÇ Adem P.'nin savcılıktaki ifadesi ile mah-
kemedeki ifadesi arasında çelişki olduğu gö-
rüldü buna istinaden Adem P., "Savcılıktaki
ifadem doğru değildir. Şaşkınlıkla verilmiş
ifadedir. Mahkemenizdeki ifadem doğrudur"
dedi.

Kızlar bağırdı ama...

Tutuksuz Mehmet K. duruşmadaki ifade-
sinde diğer SSÇ'ler ile mahalleden arkadaş
olduklarını belirtti. Berat ve Hamza'yı tanı-
madığını söyleyen SSÇ bir dönem Adem ile
Aleyna'nın sevgili olduğunu öğrendiği belir-
terek, "Olay günü parkta oturuyorduk. Bir
süre sonra Hamza isimli şahıs geldi. Bizim
4-5 metre ötemizdeki yan banka oturdu. Tek
başınaydı. Bir süre sonra Aleyna ve Cemile
isimli şahıslar geldi. Bizim banka yaklaşma-
dan Adem onlarla bir şey konuşacağım
deyip yanlarına gitti. 3'ü birlikte 5 dakika
kadar konuştular. Onlar konuşurken Ham-
za'nın yanına da Berat ve Yusuf sonradan
gelip Hamza'nın yanına oturdular. Sonra
Adem bir şey konuşacağını söyleyerek onla-
rın oturduğu banka doğru gitti. O banktan
kalkıp Hamza, Yusuf, Berat, Aleyna, Cemile
ve Adem hep beraber 10-15 metre öteye git-
tiler. Hava karanlıktı, göremeyeceğimiz
kadar uzaklaştılar. 5 dakika kadar sonra bağ-
rışma sesleri geldi. 2-3 sesin karşılıklı küfür-
leşme sesi geliyordu. Bir süre sonra
kızlardan bağırma sesi geldi. 'Adem yapma'
diye bağırıyordu. Hamza'nın bizim banka
doğru koştuğunu gördüm. Göbeğinden kan-
lar akıyordu. Biz o kanı görüp telaşlandık.

Korkudan evimize gittik. Biz hiçbirimiz
olaya katılmadık. Olay bu şekilde gelişti"
dedi. Karakolda verdiği ifadenin telaş ve kor-
kuyla verilen bir ifade olduğunu şu an ki ifa-
denin doğru olduğunu söyledi.

Kör bir noktaya gittiler

Diğer Tutuksuz SSÇ Muhammet Mustafa
K. Beratı, Hamza'yı , Aleyna ve Cemile'yi ta-
nımadığını söyledi. Olay tarihinde parkta
oturuyorduk. Bir süre sonra Hamza Faruk
ve Berat Çerman yanımızdan geçerek 5-10
metre ötedeki banka oturdular. Yanlarında
Yusuf T.'de vardı. Bir süre sonra Adem P.ve
Aleyna Ç. ile Cemile Ç. bize selam vererek ,
Hamza ,Yusuf ve Berat'ın yanına gittiler. Bir
süre konuştular. Adem de onlarla birlikteydi.
Hep beraber bankta konuştular. Bir süre
sonra görünmeyecek şekilde kör bir noktaya
gittiler. Ağır küfürler ediliyordu. Bağrışma,
çığlık sesleri geliyordu. Kızlardan 'Adem
yapma' diye sesler geliyordu. Biz de telaşlan-
dık, korkudan kaçtık. Benim, Berat'a ve
Hamza'ya vurma gibi bir eylemim olmadı.
Adem P.'ye destek olmadım. Berat'ın yara-
landığını görmedim. Hamza'nın yaralandı-
ğını da görmedim. Adem'de de bıçak
görmedim. Adem de bıçak olduğunu bilmi-
yorduk. Adem ile Aleyna'nın sevgili oldu-
ğunu bilmiyordum. Hamza ile Aleyna'nın da
ilişkisi var mı bilmiyordum. Adem'den de bu
konuda bir şey duymadım, fazla da samimi
değildik. Ben suçlamayı kabul etmiyorum.
Karakoldaki ifademi de panik ve korkuyla
ifade vermiştim. Arkadaşlarımın anlattığına
göre ifade vermiştim. Ama ben bizzat Ham-
za'yı kanlı görmedim. Kızlar Adem ile birlikte
gelmişlerdi. Şu anki ifadem daha ayrıntılı ve
doğrudur" ifadelerini kullandı.

Yerde tekmelediler

Olayda iki bıçak darbesiyle karnından bıçak-
lanan maktul Berat Çerman'ın arkadaşı şika-
yetçi Hamza Faruk U. "Olay tarihinden
birkaç gün önce ben, bizim evin oralarda
arabamda oturuyordum. Yanıma Aleyna
Çakır, iki erkek ile geldi. O ilk gün gelenler şu
anda huzurda yoktur. O gün gelen erkekler-
den birisi Aleyna ile nişanlı olduğunu söy-
ledi. Bana Aleyna 'Bir aydan beri bu
arabadan birisi beni taciz ediyor' dedi. Bu sı-
rada yanındaki çocuklar da bana yönelik
'Seni sinkaf ederiz, bu kız bağırırsa herkes
gelir seni linç ederiz, biz buraların sahibiyiz'
diyerek tehditlerde bulundular. Ardından is-
mimi sordular. Ben de söyledim. O günden
sonra o iki erkek şahıs ve Aleyna bizim evi-
mizin önünden gece saat: 23:00 civarında
geçmeye başladılar. Adem P. beni kendisinin
olmayan, yabancı bir telefon numarasından
arayıp 'Beni polisler arıyor, ben belalı birisi-
yim, benimle konuşurken sözümü kesme'
gibi sözler söyledi.  'Akşam gel parkta konu-
şalım' dedi. O gün parka gitmedim. Olayın
olduğu gün akşam üstü evde canım sıkıldı.
Parka gidiyordum, parka giderken olayın
içindeki şahıslar (Aleyna Ç. yoktu) bu kişiler
vardı. Adem'e  'Hazır birbirimizi gördük, gel
oturup konuşalım' dedim. Bana ' Bekle kar-
deşim' dedi. Adem, Berat'ı ve Aleyna Ç.'yi
aramış. Benim bunlardan hiç haberim
yoktu. Adem bana ' Bekle' dedi. Bekle derken
onların gelmesini bekliyormuş. Adem bana '
Biz bu mahallenin çocuğuyuz, konuşalım'
diyorlardı. Ardından Berat geldi. Berat,
Yusuf T. ve ben ayrı bir bankta idik. Diğer ki-
şiler de ayrı bankta idi. Kızlar daha gelme-
mişti. Kısa bir süre sonra kızlar da farklı bir
taraftan geldiler. Aleyna gelir gelmez

'Yeter artık niye böyle toplanıyoruz' dedi.
Gelir gelmez Adem ile göz teması kurdular.
Ben konuşacağımızı sanıyordum. Muham-
met Mustafa K. Mehmet K., Adem P., Mu-
hammed G. ve görsem tanıyabileceğim iki
kişi daha bankın çevresindeydiler, ayaktaydı-
lar. Yani bankımızı çevrelemişlerdi. Adem ,
Berat ve bana ' Aleyna'ya baktınız mı?' diye
sordu. İki saniye geçmeden cevap bile ver-
meden karnımda sıcaklığı hissetmiştim.
Adem'in bıçağı nereden çıkardığını bilmiyo-
rum. Bir anda Adem karnımdan iki yere bı-
çağı sapladı. Art arda sapladı. Muhammet
Mustafa K. ile Mehmet K., Muhammed G.
ve diğerleri hepsi bana saldırıp çelme tak-
maya başladılar. Ardından ben can havliyle
oradan kaçtım. 5-10 metre geçince arkamı
döndüm. Hepsinin elinde bıçak olduğunu
gördüm ve Berat'ı da yerde bıçaklanmış
halde tekmeliyorlardı, ben kaçtım, yardım is-
tedim. Zaten benim evim parka 50 metre
kadar uzaklıktadır. Anladığım kadarıyla bu
planlanmış bir eylemdi. Kamera olmayan
bir noktayı seçmişlerdi. Berat'ı hiç acımadan
tekmelemeyi sürdürüyorlardı. Acıma sıfırdı
dedi. Bana Adem bıçakla vurduğu sırada di-
ğerleri Muhammet Mustafa K., Mehmet K.
ve az sonra yüzlerini görünce tanıyabilece-
ğim kişiler de bana Adem'in bıçak ile vurma-
sıyla birlikte yumruk vurmaya başladılar.
Tekme, yumruk atıldı , çelme takıldı. Bildi-
ğim kadarıyla bu şahıslar Gürpınar'da başka
kişilere bulaşmış kişilerdir. Çevreye korku
salmışlar, haraç kestiklerini, engelli bir ço-
cuğu dahi bıçakladıklarını öğrendim" dedi.

Yüreğim yanıyor

Maktul Berat Çerman'ın babası duruşmada,
"Ben eylemin planlı yapıldığı düşüncesinde-
yim. Görüşüme göre planlı olarak kamerası
olmayan bir yeri ve gece vaktini seçmiştir.
Ocağıma ateş düştü. Şikayetçiyim" dedi.
Maktul'ün annesi Hüsniye Çerman ise ağla-
yarak verdiği ifadede olay günü oğlunun ehli-
yet sınavına girip kazandığını belirterek,
"Benim oğlum oldukça alçak gönüllü bir ço-
cuktu. Benim sosyal medya hesabıma Yusuf
T.'nin ağabeyi mesaj attı, beni aradı. Be
rat'ın bıçaklandığını söyledi. Benim oğlum
değil bıçakla uğraşmak, 18-19 yaşına kadar
argo kelime bile kulanmış değildir. Herkesin
elini vicdanına koymasını istiyorum. Evladım
bıçaklanmış. Bu nasıl bir gençliktir ki elle-
rinde bıçakla dolaşıyorlar. Benim oğlumun
hiçbir vukuatı yoktur. Benim yüreğim yanı-
yor. Yaktılar. Oğlumu bıçaklayanları Allah'a

havale ediyorum. Yarım saat içinde benim
hayatım değişti. Yarım saat içinde öldü
oğlum" dedi. Mahkeme heyeti yaşı büyük
şahıs Muhammed G. hakkındaki kamu da-
vası açılmış ise iddianame açıldığı anlaşıldığı
takdirde dosyanın birleştirilmesine, SSÇ
Adem P.'nin tutukluluk halinin devamına
karar vererek eksikliklerin giderilmesi için
mahkemeyi erteledi.

Ocaklara ateş düşürdüler

Mahkeme sonrasında gazetecilere açıklama-
larda bulunan Berat Çerman'ın annesi Hüs-
niye Çerman, "Bugün ilk duruşmanız vardı.
Bundan 9 ay önce oğlum evimizin arkasın-
daki parkta, hiçbir suçu yokken Hunharca
katledildi. Adaletin yerini bulmasını istiyo-
rum, benim oğlumun hiçbir suçu yoktu. Suç-
lular kimse gereken cezayı alsın istiyorum.
Nasıl olsa Berat kendisini ifade edemiyor diye
bazı olayları Beratın üzerine yıkmaya çalışı-
yorlar ama ben kesinlikle bunu kabul etmiyo-
rum. Ben çocuğumu tanıyorum, suçlunun
suçunu çekmesi lazım, adaletin tecelli edece-
ğine inanıyorum. İnşallah adalet yerini bula-
cak" dedi. Babası Ramazan Çerman ise,
"Bizim ne uykunuz kaldı ne de başka bir şey.
Adam içeride pişmanım diyor, 7 tane suç işle-
miş, bunun hangisinin pişmanlığını yaşaya-
cak. Daha öncesinde de bu pişmanım dedi,
bunuçevremize salan hâkim bunun gidip bi-
rini ocağına ateş düşüreceğini düşünmedi mi
ki? Şu anda da pişmanım diyor ,bu çıkıp yine
birinin uçağını ateş mi düşürsün ? Yani, şu
mikrofonu şöyle itseydi benim oğlum yüre-
ğim yanmazdı.Ailenin avukatı Hasan Vural
ise dosyada şüphelilerin eksik olduğunu id-
dianamede olayın kız meselesi yüzünden çık-
tığını ancak şüpheliler arasında kız olmadığını
söyledi. Soruşturmanın eksik yürütüldüğünü
de belirten Vural, "Tanık beyanları olmasa
bütün şüpheliler beraat edecekti" dedi. DHA

18.08.2020 tarihinde gerçekleşen olay id-
dianamede şöyle anlatıldı: Beylikdü-
zü'nde Miktad sokak üzerinde bulunan
çocuk parkında kız meselesi yüzünden
çıkan tartışma üzerine SSÇ Adem P.'nin ele
geçirilemeyen bıçak ile önce müşteki
Hamza Faruk U.'yu karın bölgesinden iki
defa bıçakladığı belirtildi. Daha sonra
Adem Polat'ın Berat Çerman'ı da karın
bölgesinden bıçakladığı akabinde SSÇ
Adem'in yanında bulunan Mehmet K. ve
Muhammet Mustafa K.'nın müşteki
Hamza Faruk U.'yu darp etmeye başla-
dıkları anlatıldı. Yaralanarak kaçmaya
çalışan Berat Çerman'a ise çelme takarak
yere düşürdükleri ve yerdeyken de tek-
meledikleri belirtilirken SSÇ Adem P.,

Mehmet K. ve Muhammet Mustafa K.'nın
alınan savunmalarında suçlamaları kabul
etmediğine yer verildi. SSÇ Mehmet K. ve
Muhammet Mustafa K.'nın yanı sıra 18
yaşından büyük olan Muhammet G.'nin
de maktul Berat Çerman'na çelme taka-
rak kollarından tutup yere düşüren ve
yerde tekme atan şahıslar arasında bu-
lunduğuna yer verildi. Otopsi raporuna
göre maktul Berat Çerman'ın ölümünün
kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç
organ ve iç kanama sonucu meydana gel-
miş olduğu belirtildi. İddianamede SSÇ'ler
Adem P., Mehmet K. ve Muhammet Mus-
tafa K.'nin fikir ve eylem birlikteliği içeri-
sinde hareket ederek Berat Çerman'ı
kasten öldürdükleri ve müşteki Hamza
Faruk U.'yu kasten öldürmeye teşebbüs
ettikleri gerekçesiyle 18 yıldan 5 yıla
kadar hapsi talep edildi.
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İ stanbul Büyükşehir Bele-
diye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu, Küçükçekmece

Belediyesi ve KİPTAŞ arasında,
Kanarya Mahallesi’nde gerçek-
leştirilmesi planlanan kentsel dö-
nüşüm projesiyle ilgili

düzenlenen protokol imzalanması törenine
katıldı. İmamoğlu, imza töreni sonrasında
gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Gaze-
tecilerin; “Hakkınızda başlatılan ön ince-
leme ile ilgili İçişleri Bakanı Sayın
Süleyman Soylu, açıklamalarda bulundu.
Görüntülerin kendisine göre suç olduğunu
söyleyip, ‘Böyle bir görüntü olmaz’ dedi.
Bu konuya ilişkin soruşturma izni verme-
yeceğinin de sinyalini verdi. Ama HDP’li
belediye başkanı ziyaretinizle ilgili bunun
ucunu açık bıraktı. Siz ne diyeceksiniz?”
soruna yanıt veren İmamoğlu, “ “Bence
suç” diye bir şey var mı Anayasa’da? Ba-
kanlık yapıyorsunuz ve “Bence suç” diye
bir yorum yapıyorsunuz. Böyle bir şey olur
mu? Anayasa’da ya da kanunda böyle bir
tanım olmaz. Devletin bu makamında bu-
lunan insanların, bu şekilde vakitlerini har-
camaları kadar üzücü bir durum yok.
“Bence suç” diye açıklayarak, açıklama ya-
parak, Diyarbakır ziyareti üzerinden, “Ben,
aslında buna soruşturma izni veririm” me-
sajı vermek, daha bugün yarın belki de
müfettişe ulaştıracağımız ifademize etkide
bulunma anlamına geliyor. Bu, çok doğru
bir bakış açısı değil” ifadelerini kullandı.

Millet uzun yıllar sonra güldü

“İfadeniz daha ulaşmadı mı?” sorusunu
da yanıtlayan İBB Başkanı, “Biz, gönder-
dik. Ama bugün eline gitmiştir ya da yarın
gidecektir. Evvelsi gün yolladık ifademizi.
Ama bizim ifademiz daha eline ulaşma-
dan, müfettiş bunu alıp okumadan,
Bakan’ın böyle bir anlayışla, böyle bir dille
bu sürece karşılık vermesi çok üzücü. Ben
bu konu, inanın artık kapansın istiyordum.
Biraz da 2-3 gündür milletin böyle diyafra-
mından bu işe gülmesine de sevindim. Mil-
letimiz, uzun yıllardır ilk defa güldü. Bu
işin içinde olanlara güldü, bu kararı veren-
lere güldü, bu süreci kovalayanlara güldü.
Ama bakıyorum ki, işin ciddi bir tarafı da
var yani. Bir Bakan, “Bence suç” diyor;
“Şu bölümüne bana göre soruşturma izni

verilmeli” diyor. Sürece müdahale ediyor.
Ben, açık ve net söyleyeyim: Sayın İçişleri
Bakanı’nın bu ifadelerini ve bu tavrını, bu
anlayışını Sayın Cumhurbaşkanı’mızın il-
gisine havale ediyorum. İstirham ediyo-
rum; bu süreci analiz etsinler. Bunun
altında ne var, ne yapılma isteniyor? Ben,
ciddiye almayacağım. Ben, işime bakıyo-
rum zaten. Hepimiz işimize bakıyoruz.
Ama Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ilgisine
havale ediyorum. Hiç hoş bir tavır değil.
Hatta çok kötü bir tavır” dedi.

Soylu'yu eleştirdi

“Bu durum size yarıyor mu, böyle eleştiri-
ler de var. AK Parti tarafından böyle eleşti-
riler olduğu için, dün, Sayın Soylu
açıklama yapmak durumunda kaldı…” de-
ğerlendirmesini de yanıtsız bırakmayan
İmamoğlu, “Yahu bu iş Ekrem İmamoğ-
lu'na yarasa ne olur, yaramasa ne olur?

Milletimizin devletimizin itibarını aşağı in-
diriyor bu tavır ve davranış. Bu benim
işime yarıyor.... Yüzüm mü gülecek yani.
Böyle bir şey olur mu ya?  Millet karşı ta-
rafa güldüğünden, karşı tarafın bu haline
hem güldüğünden hem üzüldüğünden
Ekrem İmamoğlu'na yarıyor ya da men-
subu olduğum siyasi partiye yarıyor...
Böyle bir şeyden faydalanmak isteyecek bir
karakterim yok ki. Ben üzülüyorum. Yüz
halime bakın, üzülüyorum şu anda. Bir ba-
kanın, böyle ifadede bulunmasından, ben,
hicap duyuyorum; utanıyorum, üzülüyo-
rum. Ülkemin bakanı çünkü; ayıp. “Bence
suç.” Böyle bir kavram olur mu? “Bence
Diyarbakır sürecine soruşturma izni veri-
rim, ama arkadaşlarım bana dedi ki
olmaz…” Ya siz, bakansınız. İşleyen sü-
reçte, kanuna dair olan, kanunun hüküm
metninin tanımladığı bir sürece böyle bir
yorum yapmaya dahi hakkınız yok sizin.

İçişleri Bakanı böyle konuşamaz” şeklinde
konuştu.

Kim olduğunu merak ediyorum

Damga Gazetesi imtiyaz sahibi Mehmet
Mert'in, “Bir vatandaş açıklama yaptı. İma-
moğlu'nu CİMER'e şikayet eden benim diye.
Bu gerçek mi, o vatandaşla irtibat kurdunuz
mu?” sorusunu da yanıtlayan İmamoğlu şu
cevabı verdi; “O, benim muhatabım değil,
kimdir bilemiyorum. Ama CİMER'e şikayet
edenler kimdir, merak ediyorum artık. Bu
açıklamalardan sonra merak ediyorum. Ar-
kadaşlarıma söyleyeceğim, hukuken bu şika-
yet süreci nasıl gelişti, nasıl olmuştur,
kimlerdir vesaire? Bunun araştırılmasını isti-
yorum. Buradan da yetkilileri göreve çağırı-
yorum. Bu bilgiye erişmek istiyorum. Resmi
belgelerle bu nasıl olmuştur, ne zaman ol-
muştur, ne şeklide bu suçlama süreci başla-
tılmıştır? Artık merak ediyorum.”

MEHMET
MERT

HABER
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, gazetecilerin, 
Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesi ziyareti
sırasında elleri arkada görüntülerden dolayı
hakkında başlatılan incelemeyle ilgili sorularını
yanıtladı. İmamoğlu, “İçişleri Bakanı 
görüntülerin suç olduğunu söyleyip, ‘Böyle 
bir görüntü olmaz’ dedi. Ne diyeceksiniz”
sorusuna, “Bir bakanın, böyle ifadede
bulunmasından, ben, hicap duyuyorum;
utanıyorum, üzülüyorum” yanıtını verdi

İ nsanoğlu yaratılıştan bugüne kadar bir-
çok toplumsal ve bireysel problemler
üzerinde çok düşündü, tartıştı, fikir yü-

rüttü ve yürütüyor. Bu problemler karşındaki
çözüm yolları aranırken birçok etken önemli
rol oynuyor. Bunların en başında ve etkili
olanı ise muhakkak inançlar yani dinler'dir.
Dinlerin toplumlar ve bireyler üzerindeki et-
kisi geçmişten de gördüğümüz üzere çok et-
kili olmuş ve olmaya devam ediyor.

Günümüzün büyük sorunlarından birisi ise
erdem kavramı ve erdemli insan kimdir soru-
sunun cevabıdır.

Yunan filozoflarından Sokrates’e göre
erdem bir bilgidir. Eflatun'a göre neyin iyi,
neyin kötü olduğunu bilmektir. Aristo’ya göre
erdem, ölçülü davranıştır. Descartes'e göre er-
deme ulaşmak için beden iradeyi değil, irade
bedeni yönetmelidir. Machiavelli ve Nietzsc-
he'ye göre ise erdem demek güç demektir, hak

güçlünündür demektir.
İslam dini ise erdemi; iyilik, doğruluk, ada-

let ve ölçülülüğün bir arada olması gerektiği
ile ifade ediyor.

Aslında İslam dini erdem kavramını Müs-
lümanların hayatlarının tamamına yayarak
toplumların çöküşlerini engellemek ve daha

refah, sosyal bir yaşam hakkını elde etmesini
sağlamaktır. Maalesef her şeyin zamanla de-
ğişime uğradığı gibi erdem kavramı da deği-
şime uğradı. Toplumlar erdemli bireyler
yetiştirmek yerine zahmetsiz maddi kazanç
elde etmek ve hiçbir amacı olmayan insan yı-
ğınları yetiştirme yolunda tam gaz ilerlemek-
tedir. Bunun birçok örneğini gördük. En son
gördüğümüz bitcoin dolandırıcılığı bir kez
daha erdemli ,ahlaklı bireyler yetiştirmenin
önemini bizlere hatırlattı.

Bugün toplumların paradan, maldan,
mülkten, makamdan, şan'dan ve şöhret'ten

daha çok erdemli insanlara ihtiyacı vardır.
Her toplumda, toplumsal olgular vardır.

Bu olgular eğitim ile şekillenir. Eğer ki gele-
cekteki kuşakların erdemli birey olmalarını
istiyorsak bu eğitimle ve toplumdaki sosyal
adalet ile gerçekleşecektir. Sosyal adalet er-
demli insanların yetişmesinde en büyük etken-
lerden birisidir. Çünkü sosyal adaletin olduğu
yerde hak, hukuk, adalet ve emeğe, inanca,
kültüre saygı vardır.

En önemli ve hayati husus şudur ki; çocuk-
lara erdem bilgisi vermek yerine, yetişkinlerin
erdemli yaşayıp onlara örnek olmasıdır.

Erdemli insanlar aranıyor!

6 Mayıs
unutulmadı
Esenyurt Alternatif Kültür Sanat
Derneği(ESAS-DER) bu yılda 6 Mayıs’ı
unutmadı. Her yıl Esenyurt Nazım Hikmet
Parkı’nda idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan için anma programı
düzenleyen ESAS-DER, bu yıl alınan 
pandemi tedbirleri doğrultusunda basın
açıklamasında bulundu

esas-Der, “Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan, eşit, bağımsız
ve özgür bir ülke için mücadele ettiler.

Bunu başarmış olsaydılar, bugün salgınla müca-
dele adı altındaki tiyatroyu izlemek zorunda kal-
maz, kendi çarelerini üreten, dünyaya da umut
olan bir ülkede yaşıyor olurduk” sözlerine yer
verdi. Basın açıklamasının devamında ise şu ifa-
delere yer verildi; “Herkesin eşit ve adil koşullarda
yaşayacağı, sosyalist ve tam bağımsız bir ülke için
hayatlarını ortaya koyan Deniz Gezmiş, Yusuf
Aslan ve Hüseyin İnan, 49 yıl önce bugün idam
edildiler. Esenyurtlular olarak her yıl bu üç güzel
yüreği, üç güzel yiğit devrimciyi anmak için Nazım
Hikmet Parkı’nda bir araya geliyorduk. Ancak
Pandemi tedbirleri adı altında uygulanan sözde
kapanmadan dolayı bu yıl anma töreni düzenleye-
miyoruz. Pandemi sürecinde yaşananların da bir
kez daha gösterdiği gibi, genç ömürlerini halkları-
nın kurtuluşu için feda eden bu üç fidanın bağım-
sız ve özgür bir ülke düşleri, bizim de düşümüz
olmadığı sürece kapitalizmin çarkları arasında
ezilmeye, yok olmaya devam edeceğiz. 
Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan,
eşit, bağımsız ve özgür bir ülke için mücadele 
ettiler. Bunu başarmış olsaydılar, bugün salgınla
mücadele adı altındaki tiyatroyu izlemek zorunda
kalmaz, kendi çarelerini üreten, dünyaya da umut
olan bir ülkede yaşıyor olurduk. Onları asan
gerici iktidarın sömürü ve zorbalık düzeni, aradan
yarım asra varan uzun bir süre geçmiş olmasına
karşın bu devrimcileri halkın kalbinden söküp 
atamadı.” ZEHRA ÇELİK

Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

Kelamdan Kaleme

UTANDIM
UZULDUM!

İmamoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı’mızın ilgisine havale ediyorum. İstirham ediyorum; bu süreci analiz etsinler. Bunun altında
ne var, ne yapılma isteniyor? Ben, ciddiye almayacağım. Ben, işime bakıyorum zaten. Hepimiz işimize bakıyoruz. Ama Sayın
Cumhurbaşkanı’mızın ilgisine havale ediyorum. Hiç hoş bir tavır değil. Hatta çok kötü bir tavır” ifadelerini kullandı.

bağcıLar Belediyesi
Gönül Bağı Platformu
ve İlçe Milli Eğitim

Müdürlüğü’nün işbirliğiyle öğ-
retmen ve öğrencilere yönelik
eğitim etkinlikleri düzenlendi.
24’ü online 5’i yüz yüze olmak
üzere gerçekleşen 29 programa
10 bin 572 kişi katılım gösterdi.
Konuk uzman isimler, meslek ta-
nıtımından diksiyona kadar çok
farklı başlıklarda sunumlar yaptı.
Son program ise ilçede görev
yapan öğretmenlere yönelik
oldu. Eğitmen Sinan Öztürk, “Z
Kuşağına Yaklaşım, Beklenti ve
Algı Yönetimi Nasıl Olmalıdır?”
konulu seminerde okul yönetici-
leri ve rehber öğretmenlerle bir
araya geldi. Doğum tarihlerine

göre kuşakların sınıflandırılma-
sıyla ilgili bilgiler vererek semine-
rine başlayan Öztürk, X, Y ve Z
kuşaklarının genel özelliklerinden
bahsederek kuşaklar arası karşı-
laştırmalar yaptı.

Yüksek maaş 
değil az iş istiyorlar 

Gen Z diye tabir edilen kuşağın
1997 ile 2010 arası teknolojinin
kucağına doğan çocuklar oldu-
ğunu belirten Öztürk, neslin pro-
filiyle ilgili olarak şunları söyledi:
“Sabırsızlar, sıkılganlar, eleştiriye
tahammülleri yok. Kuralları sev-
miyorlar, otoriteye inanmıyor ve
kabul etmiyorlar. Odaklanma so-
runları var maksimum 30 saniye
odaklanabiliyorlar. Günde orta-

lama 6 saat sosyal medyada
zaman geçiriyorlar. Bunların
yüzde 47’si kendini dünyaya
karşı yalnız hissediyor. Ekip ça-
lışmasından ziyade bireyselliğe
yatkınlar. Hayattan beklentileri
çok farklı. Kariyer de yüksek
maaş da istemiyorlar tek istedik-
leri daha az çalışmak. İş haya-
tında oldukça sadakatsizler.
Şartları müsait olunca bir yapı-
dan diğerine geçiyorlar ve diğer
kuşaklar gibi duygusallık hisset-
miyorlar. Çok hızlı öğrenme ka-
biliyetleri var. Görsel zekaları
oldukça yüksek. Kararları kendi-
leri almak istiyorlar. Seçim öz-
gürlüğüne inanıyor ve
dayatmaları sevmiyorlar.” 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Z kuşağıyla
anlaşma dersi
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu’nca online düzenlenen 
etkinlikte eğitmen Sinan Öztürk, öğretmenlere çatışma halinde oldukları
Z kuşağıyla sağlıklı iletişim kurmanın yolları hakkında brifing verdi

Camiler ihmal
edilmedi

esenyurt Belediyesi, vatandaşların ibadet-
lerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi için
Kadir Gecesi öncesi ilçe genelindeki ibadet-

hanelerde dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı.
Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Koro-
navirüs ile mücadele kapsamında, dezenfeksiyon çalış-
malarına ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda,
vatandaşların toplu kullanım alanlarını aralıksız şekilde
dezenfekte eden ekipler, yaklaşan Kadir Gecesi öncesi
de ilçede bulunan ibadethaneleri dezenfekte etti. Esen-
yurtluların ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yapabilmesi
için çalışan ekipler, insan sağlığına zarar vermeyen özel
solüsyonlarla, ibadethanelerin tüm noktalarında dezen-
feksiyon işlemlerini tamamladı.

Biliyoruz ki güzel günler yakın

İlçe genelinde dezenfeksiyon çalışmalarına devam ettik-
lerini söyleyen Veteriner İşleri Müdürlüğü Şefi Muham-
med Ensar Yolcu, “Pandemi nedeniyle içinde
bulunduğumuz zor koşullara rağmen, çalışmalarımızı
Esenyurt genelinde ve ibadethanelerimizde devamlı sür-
dürüyoruz. Biliyoruz ki güzel günler yakın. Mübarek
Kadir Gecesi yaklaşmakta, Esenyurtlu komşularımızın
daha sağlıklı bir ortamda ibadet edebilmesi için dezen-
feksiyon çalışmalarımız ilçe genelindeki bütün ibadetha-
nelerde devam ediyor” dedi.

Lüleburgaz çalışıyor
LüLeburgaz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekipleri Eski İstasyon Caddesi’nde refüj çalışması
başlattı. Yapılan refüj çalışması ile birlikte şerit 

ihlallerinin önüne geçilmesi planlanırken yol önümüzdeki
süreçte genişletilerek sürücüler için daha konforlu hale getiri-
lecek. Lüleburgaz’daki trafik sorununu en aza indirmek için
kolları sıvayan ve bu doğrultuda alanında uzman akademis-
yenlerce geçtiğimiz yıl Trafik Master Planı’nı hazırlayan Lüle-
burgaz Belediyesi, bu kapsamda adımlarını atmaya başladı.
Belediye ekipleri geçtiğimiz gün Terminal ışıklardan Kapalı
Pazar Yeri ve Semt Merkezi istikametinde bulunan Eski
İstasyon Caddesi’nde orta refüj çalışması başlattı. Çalışma
sayesinde sürücülerin şerit ihlali yaparak trafiği tehlikeye dü-
şürmesinin önüne geçilecek. Söz konusu caddede çalışmalar
bununla sınırlı kalmayacak. İRFAN DEMİR
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Bugüne yarına merhaba...

P andemi, tam kapanma derken on iki ayın
sultanı Ramazan-ı Şerif'in de bu yıl son
günlerine yaklaştık tam kapanmayla bera-

ber bayramı ailelerimizden, sevdiklerimizden
uzakta kutlayacağız. Bayramla birlikte kamu çalı-
şanlarına idari izin verildiğinde, sağlık kurumları
çalışanlarının mesailerine devam edeceği söylenti-
leri çıktı ,ama unutulan bir şey vardı, zaten her
bayram her tatil günü her akşam olduğu gibi sağ-
lık kurum çalışanları nöbet usulü olarak görevinin
başında olmaya devam edecekti. Bunun ne an-
lama geldiğini kimse anlamadı, sonra Aile Sağlığı
Merkezi çalışanlarının devam edeceği kulaktan
kulağa yayılmaya başladı. Zaten Aile Sağlığı Mer-
kezlerinin çalışanlarının ayrı çalışma şekilleri
vardı bunların farkında değillerdi ayrıca Aile Sağ-
lığı Merkez çalışanları bu pandeminin başından
beri ağır yükleri üzerlerine alan kesimlerden bi-
riydi. Bu ağır yükün karşılığını bile alamadılar
maalesef. 

Sonunda ise; Aile Hekimlerinin aşı ve izlemleri
varsa çalışacaklarını beyan eden bir yazı yayın-
landı. Sağlık çalışanları her gün değişen karar-
larla bedenen ruhen çökmüş vaziyette daha geçen
gün 1 Mayıs da Taksim Meydanında Sağlık Hiz-
metleri Sendikası (SAHİMSEN) Kurucu ve Genel
Başkanı olarak “Gün ayrıştıma değil ,birlik olma
günüdür. Gün canını hiçe sayarak hayat kurtaran
sağlık emekçilerinin hakkını verme günüdür.
Seçim meydanlarında söz verdiğiniz haklarımızı
istiyoruz’’ diye seslendik seslenmeye de devam
edeceğiz. 

Makam mevki sahibi kişiler bir sağlık kuru-
muna yakınını yatırırken en iyi oda da, en iyi dok-
tor hemşire ya da en iyi personelin bakmasını
isteyebiliyorlar. Ancak yönetim kadrolarına kişi-
leri yerleştirirken ise bu özelliklere bakmayıp liya-
katsız atamaları yapabildiklerini görebiliyoruz.
Unutulmamalıdır ki ;en iyiler her zaman iyidir. Bir
yerde liyakat varsa o kurum daha iyi yerlere gele-
cektir. Yakın zamanda yerel basına yansıyan ve
sosyal medya da yerini alan Adana Seyhan Devlet
Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü hakkında if-
tiraya varacak konu ise sendika sayımlarının yak-
laştığı bu günlerde vicdanları yaralayan bir
durumdur. Maalesef liyakatlı ve tarafsız 
yöneticilerimizin bertaraf edilmeye çalışılmasını
üzüntüyle karşılıyoruz. 

Sahalarda adaletten bahseden sendika temsilci-
lerini ve temsil ettikleri yerlerin layıkıyla hakkını
vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bu pandemi süre-
cinde bazı hastanelerde ücretlerini alamayan te-
mizlik ,yönlendirme ve taşıma işlerini yapan
hastane şirket işcileri ise ücretlerini alamadıkları
hastane önlerinde eylemlere başlamıştır. Şehir
hastanelerinde sorun yok beyanatlarının yanında
bu pandemi de emeğe karşı alınmayan ücretlere
karşı gerekli çalışmanın yapılması gerektiği 
açıktır. 

Doktor,hemşire,güvenlik görevlisi,teknisyen,
tekniker,ATT, şoför,hasta kabul personeli ,temizlik,
teknik hizmetler personeli….. her biri bu pandemi
de aynı riski taşımasına rağmen hala farklı perfor-
mans ödemeleri veya sürüntü alanlarında filyas-
yon ekiplerinde yüzde elli artırımlı ödenmeyen
ücretler sağlık kurum çalışanlarını yıpratmakta-
dır. Yargı kararıyla yüzde elli artırımlı ödenen la-
boratuar ve radyoloji bölümü nöbet ücretleri ise
yeni yargı kararıyla artırımlı ödenmeyeceği gibi
geriye dönükte yapılan ödemelerin isteneceği 
yürekleri burkmuştur. 

Ödeme kalemleri sağlık kurum çalışanlarının
bir aylık maaşlarından bile yüksektir. Temennimiz
hak gözeterek çalışanın emeğinin karşılığı geri is-
tenmemesidir. Rivayete göre İskender hiçbir ku-
suru konusunda onu uyarmayan vezirine , ‘’Sana
ihtiyacım yok’’ demiştir günün birinde. Vezir ise
“Neden Hükümdarım?’’ diyerek cevap istemiştir.
İskender ise ‘’Çünkü ben bir beşerim. Sen bu
kadar süre zarfında benim tek bir hatama bile
rastlamadıysan cahilsin demektir, örtbas ettiysen
de o zaman da hainsin demektir ‘’ demiştir. Bizler
de hain olmamak için bu vatanın bir evladı hatta
yeri geldiğinde canımızı bile feda edeceğimiz bu
vatanda vatan evladı olarak yanlışları ,eksiklik-
leri, doğruları söylemek boynumuzun borcudur.
Bu pandemi de gecesini gündüzüne katan çalışan,
emek veren her emekçinin hakkı ödenmelidir. Hz.
Muhammed (s.a.v.) buyurur ki; ‘’İşciye ücretini
alın teri kurumadan veriniz ‘’ maddi olsun manevi
olsun ,insanın çalıştığının karşılığını görmesi refah
düzeyinin iyileştiğini görmesi toplum içinde de
mükafatını bulacaktır. 

Sürçülisan ettiysek affola…. 

M armara denizi ısınıyor, deniz di-
bine çöken salya özellikle Gem-
lik ve İzmit Körfezi için deniz

tabanında yaşamın sona ereceği dip
ölümü tehdidi yaratıyor. İstanbul Üni-
versitesi Plankton Çalışma grubu deniz
salyası ile ilgili bir çalışma başlattı. Ekip
başladıkları çalışmanın projesini de TÜ-
BİTAK'a sundu. Marmara Denizi'nin bir
çok noktasından aldıkları örneklerle ça-
lışmaya başlayan ekip, projeyle deniz
salyasının zararların araştıracaklar. Ça-
lışma grubunda yer alan Doç Dr. Mu-
harrem Balcı, mevcut durumla ilgili ise
Demirören Haber Ajansı'na (DHA) çar-
pıcı açıklamalarda bulundu. Plankton
çalışma grubunda yer alan İstanbul Üni-
versitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim
üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, geçti-
ğimiz hafta sonu Marmara Denizi'nden
aldıkları örnekler ilgili olarak, "Adalar kı-
yısında yaptığımız örneklemelerde, kıyı-
larda tuzluluk binde 24 çıktı yani litrede
24 gram tuz tespit ettik. Normal koşul-
larda Marmara'da bu mevsimde binde
19, en fazla binde 20 çıkması gerekirken
24 çok yüksek bir oran. Mevsimler kay-
dığı için su sıcaklığı zaten fazla. Kış mev-
simi kalktı neredeyse ortadan. Bundan
dolayı da suda yüksek bir sıcaklık var,
bunu ölçebiliyoruz. Tuzluluğun yüksek
olması dipten de bir karışım olduğunu
gösteriyor. Bu tuzluluğun yüksek olması
dipten de bir karışım olduğunu gösteri-
yor, sıcaklık tabakalaşmasının ortadan
kalktığını gösteriyor. Bu da ışık alan
bölge olan 20 metre derinliğe kadar mü-
silajı besliyor, gübre olarak onları besli-
yor. Işık da var, su sıcaklığı da uygun
olduğu için bu şekilde artışlar yaşıyoruz"
dedi.

İzmit Körfezi'nde olabilir

Doç. Dr. Balcı, Marmara Denizi'nde
deniz tabanında yaşamın sona ererek
dip ölümleri gerçekleşeceğini bekledikle-
rine dikkat çekerek, "Kümeleşmeye baş-
lamadan önce bunlar, dağınık haldeyken
balıkların solungaçlarını tıkayıp suda bo-
ğulmalarına sebep olabiliyor. Dipteki
bakteriler tarafından bunlar ayrıştırıla-
maya başladığı zaman, bakteriler oksijen
tüketerek bunları ayrıştıracak. Bunla-
rında oksijeni tüketmesiyle birlikte or-
tamı anoksik yaptığı bir durum oluşacak.
Bundan sonrasında dip ölümü bekliyo-
ruz. Bu gözlemlenen bir süreçtir. Su

akıntılarının kısıtlı olduğu, su karışımın
yetersiz olduğu bölgelerde yani denizin
kara içine çok girinti yaptığı noktalarda,
koy ve körfezlerde bunu görmek müm-
kün. İzmit Körfezi ve Gemlik'te bunlar
görülebilir" ifadelerini kullandı.

Şu an denize girmek tehlikeli

Doç. Dr. Balcı, yaptıkları örneklemelerle
ilgili olarak ise Marmara Denizi'nde bazı
bölgelerde denize girmemin tehlikeli ola-
bileceğini belirterek, "Aldığımız örnekler-
den hücre izolasyonları yaptık. Türlere
de baktık mikroskop altında ne var ne
yok diye. Burada diatom türlerini bolca
tespit ettik. Skeletonema gibi alg türleri
var. Bunlar sıcağı çok sevmez bahar tür-
leridir. Bahar aylarında artışa geçerler.
Havaların iyice ısınmasıyla birlikte bun-
lar yerlerini başka bir grup mikro orga-
nizmalara bırakacak. Bu noktada
müsilajın yaz döneminde çok bir etkisi

olmayacaktır. Akabinde dinoflagellat de-
diğimiz belki daha zararlı etkileri olabile-
cek türler artabilir. Bazı bölgelerde
denize girmek tehlikeli diyebiliriz evet.
Özellikle akıntının kısıtlı olduğu, su karı-
şımının yetersiz olduğu bölgelerde tabi ki
çünkü orada ne var bilmiyoruz. Toksin
üreten, üretmeyen, hangi tür mikro orga-
nizmalar var bunları bilmediğimiz için
tabi ki riskli olurö şeklinde konuştu. Mü-
silaj sorunun çözümü konusunda ise
Doç. Dr. Balcı, "Kısa vadeli çözüm çok
zor, imkansız diyebilirim. Uzun vadeli iz-
leme çalışmalarıyla buna bir çözüm bu-
lunabilir. İlk etapta yapılması gereken
kirlilik kaynaklarını en aza indirgemek"
ifadelerini kullandı. Denizin altındaki
müsilaj ise su altı kameralarıyla da gö-
rüntülendi. Bir çok noktada tabana inen
ve zemini kaplayan müsilaj nedeniyle
deniz içinde görüş mesafesi de
oldukça kısıtlı. DHA

MARMARA’DA DIP
OLUMU BEKLIYORUZ

BaşakşEhir Belediyesi, Kovid-19 salgını ile müca-
dele kapsamında ilçe genelindeki çalışmalarına ara-
lıksız olarak devam ediyor. Kovid-19 salgınına
yakalanarak tedavisi evinde devam eden Başakşehir-
liler bu süreçte yalnız bırakılmıyor. Başakşehir Bele-
diyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, ocak ayında
başlattığı uygulama ile bugüne kadar 3 bin ilçe saki-
nine ulaştı. Ocak ayında başlatılan yeni uygulama
kapsamında hastalığa yakalanan Başakşehirlilere,
koruyucu maske ve kış çayından oluşan Kovid-19

Destek Paketi verildi. Kovid-19 ile mücadelede tüm
imkânları seferber ettiklerini belirten Başakşehir Be-
lediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “İçerisinde kış çayı ve
koruyucu maskelerin de yer aldığı sağlık destek pa-
ketimizin dağıtımına devam ediyoruz. Ocak ayından
bu zamana kadar salgına yakalanan 3 bin komşu-
muza Kovid-19 Destek Paketi ulaştırdık. Rabbim,
bu salgından bizleri bir an önce kurtarsın. Maske,
mesafe ve temizlik kurallarına uyalım, sağlığımızı
koruyalım.” dedi. YAKUP TEZCAN

ozlemakarken@hotmail.com

SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN 

Özlem Tekin AKARKEN

Marmara Denizi'ni kaplayan salya ile ilgili inceleme yapan ekipte yer alan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji 
Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı, “Dipteki bakteriler tarafından bunlar ayrıştırı-
lamaya başladığı zaman, bakteriler oksijen tüketerek bunları ayrıştıracak. Bundan sonrasında dip ölümü bekliyoruz” dedi

Pendik Marina
salyalarla kaplandı
Marmara Denizi'nde etkili olan
deniz salyası, milyonluk teknelerin
bulunduğu Pendik Marina'yı da
kapladı. Son haftalarda Marmara
Denizi'nde sıklıkla deniz salyası ola-
rak bilinen müsilaj görülüyor. Pen-
dik Marina'yı da deniz salyaları
tamamen kapladı. Milyonluk tekne-
lerin demirlediği marinayı saran
deniz salyaları, çevredekilerde endi-
şeye yol açtı. Görüntüsü ile denizin
tüm güzelliğini bozan deniz salya-
ları, kokusu ile de rahatsız etti.  Ba-
lıkçılık yapan Ercan Erin, "Manzara
çok kötü. Siz de görüyorsunuz
zaten anlatmamıza gerek yok. Ben
10 sene önce bunu gördüm. İskele-
lerden midye çıkartıyorduk. O
zaman bu kadar değildi. Tekneleri
sarmış durumda, marinayı sardı.
Her taraf böyle" şeklinde konuştu.

Başakşehir maske dağıttı
Başakşehir Belediyesi, Kovid-19 hastalığına yakalanan ilçe sa-
kinleri için anlamlı bir çalışma başlattı. Ocak ayından bu yana
hastalığa yakalanan 3 bin Başakşehirliye içerisinde maske ve
kış çayının da bulunduğu Kovid-19 Destek Paketi dağıtıldı

Ataşehir'de sıkı denetim
tam kapanma sürecinde toplu taşıma
araçları denetlendi. Ataşehir'de mini-
büs ve otobüslerde bulunan yolcuların
izin belgeleri kontrol edilirken, izin bel-
gesi olmayan 2 yolcuya ve fazla yolcu
taşıyan bir minibüs sürücüsüne ceza
yazıldı. 17 günlük sokağa çıkma kısıt-
lamasında İstanbul'da denetimler
devam ediyor. Ataşehir İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı dene-
timlerde oluşturulan güvenlik nokta-
sından geçen İETT otobüsleri ve
minibüsler durduruldu. Araçlarda bu-
lunan yolcuların izin belgelerinin olup

olmadığı kontrol edildi. Denetimler sı-
rasında durdurulan otobüste gerekli
izin belgesini gösteremeyen yolcuya 3
bin 460 lira ceza kesildi. Öte yandan
kafesteki sultan papağanlarıyla mini-
büse binen bir kişiye de ceza kesildi.
Ceza kesilen kişi, "Kuşları almak için
dışarı çıktım, ceza yedim. İzin belgem
yoktu." dedi. Ayrıca yapılan kontrol-
lerde ayakta yolcu taşıdığı görülen mi-
nibüs sürücüsüne de Umumi
Hıfzısıhha Kanunları uyarınca 3 bin
460 lira ceza kesildi. Öte yandan dene-
tim havadan da görüntülendi. DHA

Eyüpsultan’da seferberlik var
Eyüpsultan Belediyesi’nin ilçe genelinde gerçekleş-
tirdiği çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ekipler aralıksız
sürdürülen çalışmalarda, tespit edilen aksaklıkları vakit
kaybetmeden gideriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri,
Eyüpsultan'ın alt ve üst yapı konusunda en çok sıkıntı
yaşayan bölgelerinden başlayarak ilçe genelinde asfalt,
kaldırım düzenlemesi, ızgara temizliği, kasis yapımı ve
düzeltmeleri yapacak. Ekiplerden alınan bilgiye göre
özellikle yapılacak asfalt çalışmalarında sorumlu
kurum beklenmeyecek, vatandaşlardan gelen talepler
anlık olarak karşılana-
cak. Eyüpsultan Bele-
diye Başkanı Deniz
Köken de Akşemset-
tin'den başlayan çalış-
maları yerinde görerek
inceledi ve çalışmaların
hangi safhada olduğu
konusunda bilgi aldı. 

Plankton çalışma grubunda yer alan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Muhammer Balcı,
geçtiğimiz hafta sonu Marmara Denizi'nden aldıkları örnekler ilgili olarak, “Ada-
lar kıyısında yaptığımız örneklemelerde, kıyılarda tuzluluk binde 24 çıktı yani 
litrede 24 gram tuz tespit ettik. Normal koşullarda Marmara'da bu mevsimde
binde 19, en fazla binde 20 çıkması gerekirken 24 çok yüksek bir oran” dedi.
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Zincir ihracatı
yüzde 24 arttı
Zincir üretimi, demir çelik sektörünün
ardındaki en büyük güçlerden biri
olarak dikkat çekiyor. Yılın ilk çeyreğinde
yüzde 24 artışla 4,4 milyon dolara
ulaşan demir çelik zincir ihracatında
yüzde 90’lık payıyla Balıkesir’de üretim
yapan Eğinlioğlu Zincir Sanayi öne
çıkıyor. Fabrikanın Yönetim Kurulu
Başkanı Orçun Eğinlioğlu, “2021 yılında
üretimde yüzde 18, ihracatta ise yüzde
25 büyüme hedefliyoruz” dedi

TürkiYe’nin lokomotif sektörlerinden
biri olan demir çelik, 2021 yılının ilk çey-
reğinde bir önceki yıla kıyasla yüzde 20

artışla 6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu
tablodaki en büyük pay sahiplerinden biri de demir
çelik zincir sektörü oldu TÜİK verilerine göre, sektö-
rün ihracatı 2021’in ilk çeyreğinde geçen yılın aynı
dönemine kıyasla yüzde 23,95 artışla 4,4 milyon
dolar olarak kayıtlara geçti. Zincir ihracatının en çok
yapıldığı ülkeler ise Almanya, Fransa, İspanya ve
Romanya oldu. Konuya ilişkin değerlendirmede bu-
lunan Eğinlioğlu Zincir Sanayi’nin Yönetim Kurulu
Başkanı Orçun Eğinlioğlu, “2020’yi 16 milyon do-
lara yakın ihracatla kapatan sektörün, bu yıl 20 mil-
yon dolara ulaşacağını öngörüyoruz. Ülkemizin
zincir ihracatının yüzde 90’ını tek başına yapan bir
şirket olarak, üzerimize düşen sorumluluğun farkın-
dayız. Bu kapsamda Balıkesir Organize Sanayi Böl-
gesi'ndeki üretim tesisimizde faaliyetlerimize
aralıksız devam ediyor, tescilli markamız Force
Chain ile 2021 yılında üretimde yüzde 18, ihracatı-
mızda ise yüzde 25 büyüme hedefliyoruz” dedi.

32 ülkeye ihraç var

Force Chain markasıyla yük kaldırma, taşımacılık ve
yük güvenliği, denizcilik, kültür balıkçılığı, madenci-
lik, ormancılık, balıkçılık, otomotiv, yapı marketler,
tarım ve hayvancılık, enerji, inşaat gibi pek çok sek-
töre özel ürünler geliştirdiklerini belirten Orçun
Eğinlioğlu, “1942 yılında Türkiye’nin ilk zincir fabri-
kası olarak çıktığımız bu yolda bugün Eğinlioğlu
Zincir Sanayi, Oğullar Metal Sanayi, Eğinlioğlu Ar-
Ge, Eğinlioğlu Zincir Sanayi ve Ticaret, Force Ket-
ten Germany GmbH,  Behaş Tekstil ve Behaş Dış
Ticaret olmak üzere 7 şirketle hizmet veriyor,  üreti-
mimizin yüzde 85’ini 32 ülkeye ihraç ediyoruz. En
önemli pazarlarımız arasında ise Orta Avrupa, Ame-
rika, Avustralya ve Çin yer alıyor. İleri teknolojimiz
sayesinde kendi alanımızda Avrupa’nın en yüksek
kapasiteye sahip üreticisi olarak konumlanıyoruz.
Amacımız, iyi planlanmış doğru adımları zama-
nında atarak, sektörümüzde küresel güç olmak” diye
konuştu. DHA

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI

AkCAnsA
yUkselIs
ICIne gIrdI
Akçansa, iç pazarın canlanma işaretleri verdiği yılın ilk çeyrek döneminde yurt içi satış
tonajını yüzde 13 artırdı. Şirketin söz konusu dönemde toplam satış geliri 527,3 
milyon TL’ye ulaşırken, geçen yıl yüzde 4 olan FAVÖK de yüzde 14,1’e yükseldi

T ürkiye’nin lider yapı malzemeleri
şirketi Akçansa, 31 Mart 2021 ta-
rihi itibarıyla düzenlenmiş konso-

lide gelir tablosu ve döneme ait mali
sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk
çeyrek döneminde şirketin satış geliri
527,3 milyon TL, net kar 24,8 milyon TL
olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı çeyre-
ğinde yüzde 4 olan FAVÖK, 2021 yılında
yüzde 14,1’e; net kâr marjı ise yüzde 4,7’ye
çıktı. Akçansa, Ocak-Mart döneminde
toplam 711 bin ton çimento ve klinker ih-
racatı gerçekleştirirken; şirketin ihracat ge-
liri TL bazında yüzde 7 artış gösterdi.
İnşaat sektörünün gelecek aylarda canla-
nacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesi
nedeniyle iç satışlar artış gösterdi. Geçen
yıl toplam 706.000 ton iç satış gerçekleşti-
ren şirketin bu yılın aynı dönemindeki sa-
tışı yüzde 13 oranında artışla 800.000
tona ulaştı. Akçansa Genel Müdürü M.
Zeki Kanadıkırık, pandeminin yarattığı
zorlukların yılın ilk çeyreğinde de devam
ettiğine dikkat çekerek, “Tüm dünya eko-
nomilerini etkileyen sıkıntılara rağmen Ak-
çansa olarak, ilk 3 ayda satış gelirimizi
527,3 milyon TL’ye, net karımızı da 24,8

milyon TL’ye çıkararak başarılı bir perfor-
mans gösterdik. Olumlu gelişmelere bağlı
olarak, yılın ilerleyen dönemlerinde içeride
ve dışarıda daha iyi performans kaydet-
mek için hep birlikte çalışacağız” dedi. 

Gelecek için sorumluluk

Akçansa için finansal performans kadar
sürdürülebilir gelecek adına yapılan çalış-
maların da önem taşıdığını vurgulayan
Kanadıkırık, sözlerine şöyle devam etti:
“Dünyamızın ve gelecek nesillerin yarınla-
rını umutla yeşertme hedefiyle çalışıyoruz.
Fabrikalarımızda üretimde kullandığımız
suyun yüzde 85’ini geri kazanıyoruz. Üre-
tim aşamalarında daha fazla oranda alter-
natif yakıt, biyokütle kullanımı ve enerji
verimliliği gibi uygulamalarla karbon ayak
izini düşürüyoruz. Türkiye’de alternatif
yakıt kullanım oranı yüzde 8 iken, şirketi-
mizde 2021 yılının ilk çeyreğinde tüm fab-
rikalarımızda bu oran yüzde 17 olarak
sektör ortalamasının üstünde gerçekleşti.
Atıkları kaynak olarak kullanarak döngü-
sel ekonomiye katkı sağlarken, müşterileri-
mize yenilikçi çözümler ve iklim dostu
düşük karbonlu ürünler sunmaya devam
edeceğiz. Önümüzdeki günlerde sektörde
ilk 2030 Sürdürülebilirlik Hedeflerimizi

açıklayarak, sürdürülebilirlik yönetiminin
etkin olarak uygulanması konusundaki
kararlılığımızın altını bir kez daha çizece-
ğiz. 6 ana başlık altındaki 36 performans
göstergesinden oluşan hedeflerimiz çalı-
şanlar, çevre ve toplum için şirketimizin
sürdürülebilirlik yolculuğuna rehberlik
edecek.”

Akçansa hakkında

Temelleri 1967 ve 1974 yıllarında Akçi-
mento ve Çanakkale Çimento ile atılan ve
1996 yılında bu iki şirketin birleşmesi so-
nucunda Türkiye’nin en büyük çimento
üreticisi konumuna gelen Akçansa, bir Sa-
bancı Holding ve HeidelbergCement
ortak kuruluşudur. Çimento ve hazır
beton üretiminde Marmara, Ege ve Kara-
deniz bölgelerinde faaliyet gösteren Ak-
çansa, iştiraki olan Betonsa şirketiyle 1998
yılında birleşmesi sonucunda, Marmara
ve Ege bölgelerine yayılmış 40’a yakın
hazır beton tesisinde ‘Betonsa’ markasıyla
hizmet vermektedir. Akçansa, dünya kalite
standartlarına uygun ürünleri, kimliği,
üstün hizmet anlayışı ve yüksek teknoloji
donanımlı tesisleriyle ülkemizin çimento
ihtiyacının yüzde 10’unu, toplam çimento
ve klinker ihracatının ise yüzde 12,5’ini

karşılamaktadır. Modern limancılık anla-
yışıyla hareket eden Akçansa Port marka-
sıyla genel kargo, dökme yük, proje yükü,
uluslararası ve dahili Ro-Ro, depolama,
ardiye, konteyner operasyonları, CFS,
dökme sıvı yük hizmetlerinin yanı sıra
‘butik hizmet’ anlayışına sahip limanların-
dan üçüncü şahıslara da hizmet vermekte-
dir. Akçansa’nın vizyonu, tüm paydaşları
tarafından güvenilen ve en çok tercih edi-
len iş modeline sahip şirket olarak, yapı
malzemeleri sektöründe tüm sınırların
ötesinde sürdürülebilir büyümektir. Ak-
çansa’nın misyonu, toplumsal, çevresel,
yasal ve etik değerlere bağlı kültürü ile tüm
sosyal paydaşları için değer yaratarak,
toplumun yaşam kalitesini yükselten lider
yapı malzemeleri şirketi olmaktır.

Türk Telekom
para basıyor!
Türk Telekom, 2021’in ilk üç ayında yüzde 20,4 büyüme ile 7,6 milyar lira gelir elde ettiğini açıkladı.
Şirket, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 105 artarak 1,36 milyar lira net kar seviyesine ulaştı. Son 12
ayda net 2,2 milyon abone kazanan Türk Telekom’un toplam abone sayısı da 50,6 milyonu buldu

Türk Telekom, 2021’in ilk
çeyreğindeki büyüme ra-
kamlarını ve son 12 aydaki

abone sayısını açıkladı. Buna göre, ilk
çeyrekte yüzde 20,4 büyüme ile 7,6
milyar lira konsolide gelir elde etti.
Faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı
(FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 27,7 artışla 3,8 milyar li-
raya ulaşırken FAVÖK marjı yüzde
50,1 oldu. Çeyrek boyunca yılın ilk
çeyreğinde Türk Telekom’un net kârı
yıllık yüzde 105’lik artışla 1,36 milyar
lira olarak gerçekleşti. Şirketin, yatırım
harcamaları da 2021’in ilk çeyreğinde
yıllık yüzde 40 artışla 1,3 milyar liraya
yükseldi.
Büyüme rakamlarını de-
ğerlendiren Türk Tele-
kom CEO’su Ümit
Önal, “Ülkemiz, bir
çeyreği daha pan-
demi kısıtlamala-
rıyla geçirdi.
Umuyoruz ki zor
zamanların so-
nuna hızla yakla-
şıyoruz. Bu
dönem bo-
yunca işimizin
zirvesinde kal-
maya ve sür-
dürülebilir
güçlü bü-
yüme için
iddialı he-
deflerimiz
üzerinde
çalışmaya
odaklan-
dık. Fi-
nansal
mükem-
mellik
ve risk
yöne-

timi, dijitalleşme, verimlilik ve üstün
müşteri deneyimine öncelik vererek
2020 yılının zorluklarını büyük fırsat-
lara dönüştürmeyi başardık. 2021’de
daha da iyi bir performans elde etmek

için gücümüze
güç kattık. Bu

çeyrekte,
sabit ve
mobil iş
kolları-
mıza ek
olarak ku-

rumsal da-
tadaki gelir

büyüme-

sinde de beklentilerimizin üzerinde
performans gösterdik. Şu ana kadar
kaydettiğimiz ilerleme ve önümüzdeki
aydınlık görünüm; hizmetlerimizin bir
parçası olarak kabul ettiğimiz, müşte-
rilerimize, toplumumuza ve paydaşla-
rımıza kendini ‘değerli hissettirme’
iştiyakımızın bir eseridir” dedi.

Öngörüleri yükselttik

2021 yılına tahminlerinden daha güçlü
başladıklarını aktaran Önal şöyle ko-
nuştu:“Bu nedenle, 2021 öngörümüzü
yukarı yönlü yenilemek için sağlam bir
zemin oluştu. Mevcut koşullarda, yak-
laşık yüzde 16 gelir büyümesi, yaklaşık
15,4 milyar lira FAVÖK ve yaklaşık 8
milyar lira yatırım harcaması öngörü-
yoruz. Yatırımlarımızla, sabit ve
mobil şebekelerimizin genişletilmesi
ve iyileştirilmesine, kapasite artır-
maya, dijital gündeme, veri merkez-
lerine ve 5G’ye geçişe
odaklanacağız.”

İnternet daha hızlı olacak

Hedeflerinin, en iyi müşteri dene-
yimine ulaşmak olduğunu söyle-
yen Önal, “Abonelerimizi daha
yüksek internet hızlarıyla buluş-
turmak için ocak ayında yeni
giriş seviyesi paketlerimizi
12Mbps’den 16Mbps’ye çıkar-
dık. Devam eden fiber dönü-
şüm projelerimiz kapsamında,
birinci çeyrekte 600 binden
fazla abonemizi ADSL’den fi-
bere geçirdik. Fiber ağımızın
uzunluğunu 336 bin kilomet-
reye, hane halkı kapsamasını

ise 27,1 milyona
yükselttik. Türki-
ye’nin internet hızını
artırmayı sürdürece-
ğiz” diye konuştu.
DHA

Enerjiye kadın
elİ değdİ

Yüksek müşteri memnuniyeti
hedefi ile çağrı merkezlerinde
yeniden yapılanmaya gidildi-

ğini duyuran CK Enerji, Enerjik Destek
Projesi’ni devreye aldı. CK Enerji Regülas-
yon Direktörü Fidan Öztürk, 540 kişilik
“Enerjik Destek” ekibinde 400 kadın yer
alıyor. Müşterilerimize daha kaliteli hizmet
vermenin yanı sıra Anadolu şehirlerinde is-
tihdamın artması ve kadınların iş haya-
tında daha fazla rol alabilmesi adına kadın
çalışanları desteklemeye büyük önem veri-
yoruz” dedi. CK Enerji, Türkiye’nin farklı
illerinde hizmet veren çağrı merkezlerini
ortak yönetim çatısı altında toplayarak
“Enerjik Destek Projesi”ni devreye 
aldıklarını bildirdi. 

1 buçuk liraya
pide yok deme

Balıkesir Büyükşehir Beledi-
yesi iştiraki Fırıntaş tarafından
Ramazan ayı boyunca günde

50 bin adet pide üretildiği ve Türkiye gene-
linde şu an en uygun pide satış fiyatının
Balıkesir’de gerçekleştiği bilgisine yer ve-
rildi. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yücel Yılmaz, “375 gram ağırlığındaki Fı-
rıntaş kare halk pidesi, 1 buçuk liradan sa-
tılıyor” dedi. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş’ın 41 yıl-
dan bu yana Balıkesir’de faaliyetini sürdür-
düğünü ifade etti.

Akçansa
Genel Müdürü
Zeki Kanadıkırık

Türk
Telekom
CEO’su
Ümit
Önal



İ stanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı ve
AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip
Erdoğan, cuma namazını kıldığı Hz. Ali

Camii’ni çıkışında basın mensuplarının soru-
larını yanıtladı. Aşı patentine ilişkin konuşan
Erdoğan, “İnsan sağlığıyla ilgili bir konuda,
bunu biz bulduk, kimseye vermeyiz durumu
yanlış bir düşüncedir. Biz Çin aşısıyla nasıl ki
sürece başladık, Almanların ürettiği, ki bir
Türk olan Uğur beylerin ürettiği aşıdan isti-
fade ediyoruz. Şimdi de Putin’le görüştük,

Sputnik V aşısından ciddi bir miktarda alaca-
ğız. Ve sonra da ortak üretime gireceğiz. Bi-
limde kıskançlık olmaz. Yerli aşımızı
yaptığımızda herkese vereceğiz” dedi.

Muhalefete sunacağız

MHP'nin yeni anayasa taslağını da değerlen-
diren Erdoğan, “Yeni anayasayla ilgili Devlet
Bey’le zaman zaman yaptığımız görüşmeler
var. Külliye’de, Devlet Bey’in evinde yaptığı-
mız görüşmeler var. Hazırlıklarımızı kendile-

riyle paylaşacağımızı da görüştük. Onlar
şimdi belli bir noktaya geldi. Bize aktardılar.
Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de on-
lara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak
bir çalışma yapacağız. Muhalefete takdim
edeceğiz. STK’lara da takdim edeceğiz. Mille-
tin genelinin kabul edeceği bir anayasayı ya-
palım istiyoruz” şeklind ekonuştu.

Yeni bir süreç başladı

Mısır ile ilgili yeni bir süreç başladığını ve dış

politikadaki adımların farklılık gösterebilece-
ğini vurgulayan Erdoğan, “Bizim Mısır hal-
kına yönelik tavrımız çok çok olumludur. Biz
düşman kardeşler olarak değil dost olarak
Mısır’la olan tarihten gelen birlikteliğimizi ye-
niden devam ettirme gayretindeyiz. Mısır hal-
kını zorla Yunan halkıyla görmek bizi üzer.
Bunu da daha önceden söylemiştim. Yeni bir
süreç başladı. Önce istihbarat sonra Dışişleri
tarafında görüşmeler başladı. Bunu geliştire-
rek devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı yeni anayasa
taslağıyla ilgili konuştu. Erdoğan,  “Bizim hazırlıklarımız bitmek üzere. Biz de
onlara aynı şekilde takdim edeceğiz. Sonra ortak bir çalışma yapacağız” dedi

İtibar suikasti
peşine düşmüş
AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar,
kaçak olarak yurt dışında bulunan suç
örgütü lideri Sedat Peker'in kendisine
yönelik iddialarıyla ilgili, "Hangi karanlık
hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına
giriştiğinin açığa çıkması için hukuk
işlemleri başlatacağım” dedi

elAzığ Milletvekili Ağar, suç
örgütü lideri Sedat Peker'in
sosyal medyada yer alan ve

kendisini hedef alan iddialarıyla ilgili Twit-
ter'daki hesabından yazılı açıklamasını
paylaştı. Kendisi ve ailesi hakkındaki id-
diaları yalanlayan Tolga
Ağar, şunları kaydetti:
"Uzun süredir yurt dı-
şında kaçak yaşadığı anla-
şılan suç örgütü mensubu
S.P. isimli kişi tarafından
şahsıma yönelik iftiraları
reddediyorum. 
Hangi karanlık hesaplar
için bu şeref ve itibar sui-
kastına giriştiğinin açığa
çıkması için hukuk işlem-
leri başlatacağım. Şaibe yaratarak, ima
yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen
gazeteciyi tanımam. Konu adli makam-
larca soruşturulmuş ve hukuki süreç ta-
mamlanmıştır. 
Konunun şahsımla uzaktan yakından il-
gisi bulunmamaktadır. Buradaki kurnaz-
lık, siyasi husumet içeresinde olunan
çevrelerin iftirasına destek vereceği ümidi-
dir. Daha düne kadar kendisine hakaret
ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanla-
rın, amaç siyasette malzeme olarak kul-
lanma olunca, konu ile ilgili hiçbir
araştırma, soruşturma lüzumu görmeksi-
zin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir
üzüntü ile karşılıyorum. Kendi siyasi he-
saplarına suç örgütü mensubunun beyan-
larını dayanak yapmaya çalışanları
kamuoyu vicdanına havale ediyorum.
Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve de-
ğerlendirir. 'Tezyif müzeyyifin kadri ile
mütenasiptir' yani 'Hakaret, hakaret ede-
nin gücü ve kişiliği ile orantılıdır."  DHA
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Yüksek faizin
sebebi Erdoğan
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, TV5’te Liderler Turu
programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide kötü bir gidişat olduğunu
anlatan Babacan, “Bu kötü gidişatın da yüksek faizin de tek sebebi Erdoğan” dedi

AnAyAsA konusundaki fikirlerini aktaran Babacan,
“Bizim bütün hazırlığımız mevcut sistemin en hızlı şe-
kilde dönüp parlamenter sistemin uygulanması yö-
nünde. İktidar tarafındaki hazırlık ise mevcut

başkanlık sisteminin tahkim edilmesi yönünde. Taban tabana zıt
iki ayrı görüş var burada. İktidarın iki ortağı arasında da ciddi tu-
tarsızlık var. Sayın Cumhurbaşkanı ‘Yeni bir anayasa çalışacağız,
görüşü olan herkes davet ediyoruz’ dedi, ama küçük ortak ‘Kendi
anayasamız bitti, 100 maddede işi bitiriyoruz’ dedi. Anayasalar
toplumsal mutabakat belgeleridir.” dedi.

Ülke deneme tahtası gibi

Ülkenin yanlış yönetildiğini aktaran Babacan, “Türkiye tamamen
bir deneme tahtasına döndü. Bir kişi ‘Tamam yapalım, ama
çabuk yapalım’ diyor. Apar topar önüne bir şey getiriyorlar, im-
zalıyor, Resmî Gazete’de yayınlanıyor. Bir bakıyorlar olmadı, tek-
rar tekrar değiştir. Düzenlemelerin bu kadar sık değiştiği ve
hataların bu kadar sık yapıldığı bir ülke, hukuk devleti niteliğini
kaybetmekten öte, kanun devleti niteliğini bile kaybetmiş demek-
tir.” şeklinde konuştu.

Biri gidiyor biri geliyor

Merkez Bankası başkanlığının mevsimlik işçiliğe döndüğünü vur-
gulayan Babacan, “Sayın Erdoğan demiyor muydu, faiz sebep
enflasyon sonuçtur diye? Enflasyon açık-
landı işte. TÜFE’de artış yüzde 17,
ÜFE’de yüzde 35. TÜİK’in makyajlanmış
rakamları dahi rekor seviyesini gösteriyor.
Madem faiz sebep, Merkez Bankası’nın
derhal faizi düşürmesi lazım. Zaten Mer-
kez Bankası Başkanı mevsimlik işçi gibi
oldu. Mevsimlik çalışan gibi biri gidiyor,
biri geliyor. Yeni Merkez Bankası Başkanı
faizi düşürmüyor? Faizin yüzde 19’da dur-
ması doğruysa yıllarca niye yanlış bir tezi
dayattınız da milyarlarca dolar zarar ettir-
diniz? Yüksek enflasyon, sonuç. Yüksek
faiz, sonuç. Sayın Erdoğan da sebep.” ifa-
delerini kullandı. 

Masal uyduruyorlar

Hükümetin halka masal anlattığını da vur-
gulayan Babacan, “Açıklasalar ortaya çıka-
cak ki dövizin önemli miktarını Mart
2019’daki yerel seçimlerden önce satmış-
lar. ‘Hem faiz düşük hem de kur gayet
güzel gidiyor. Merkez Bankası hiç müda-
hale etmiyor ve ekonomi güzel gidiyor’
masalını uydurmak için sattıklarını anlıyo-
ruz. Onun için tarih veremiyorlar. Kaçtan
sattıklarını açıklasalar millet soracak, ‘Ya
kardeşim sen ne yaptın?’ diyecek. ‘5 lira-
dan, 6 liradan sattın bu dövizi, şimdi 8 lira.
Sattığın işe yaradı mı? Kuru tutabildin mi?
Niye sattın o zaman?’. 130 milyar doları
cayır cayır satarken niye hangi tarihlerde,
ne kadarlık piyasa müdahalesi yaptıklarını
açıklamadılar? Suç karanlıkta işlenir” dedi.

CHP belgeyle
yanıt verdi

Ak PArTi’nin CHP’yi hedef
alan çizgi filminin ardından AK
Parti Genel Merkezi’nin görün-

tüsü ile birlikte, “Sizi gidi filmciler sizi!
Cuma günü, saat 15.00’te gerçekleri açıklı-
yoruz” paylaşımını yapan CHP’den ‘belgeli
yanıt’ geldi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hü-
kümetin gizli tuttuğu Çin aşısının sözleş-
mesini açıkladı. CHP Sözcüsü Faik
Öztrak’ın açıkladığı sözleşmeye göre, “Si-
novac aşısı Türkiye’ye Keymen İlaç tarafın-
dan ithal ediliyor.” Bu bilgi, hükümetten
daha önce gelen “Aracı firma yok” açıkla-
malarının gerçeği yansıtmadığını gösteriyor.
Sözleşmede yer alan bir başka bilgiye göre,
“2021 yılı şubat ayı sonunda toplam 600
milyon dolar karşılığında, 50 milyon doz
aşının teslim edileceği” hükme bağlanıyor.
Ancak gümrük kayıtlarından 24 Mart
2021’e dek sadece 25 milyon 113 bin 484
doz aşının teslim edilebildiği anlaşılıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 13 Nisan
2021’de yaptığı, “Bu tarihe kadar, 26 mil-
yon doz Sinovac aşısı tedariği gerçekleşti-
rildi” açıklaması da bunu doğruluyor” dedi.

Soru yöneltti

Öztrak, belge hakkında DMO’nun ilgili ku-
ruluşu olduğu Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan’a şu soruları yöneltti: “Tarihini,
sayısını ve özet bilgilerini verdiğimiz bu
sözleşme gereği şubat ayı sonu itibariyle
Türkiye’ye teslim edilmiş olması gereken 50
milyon doz aşı nerede? Şubat sonuna
kadar teslim edileceği söylenen 50 milyon
doz aşıdan, teslim edilmeyen 25 milyon
doz aşı için hangi işlemi yaptınız? Sözleş-
meye aykırı şekilde teslim edilmeyen 25 mil-
yon doz aşı için bu sözleşme kapsamında
hangi yaptırım ya da yaptırımlar uygu-
landı? Bu aşı meselesinin en başında, “Key-
men İlaç aracı firma değil, Sadece lojistik
süreci yürütüyor” demiştiniz. Sonra aracı
olduğu ortaya çıkan bu firmanın teminat
bile veremediği görülüyor. Sinovac, ilk 1
milyon doz aşıyı hibe diye göndermişti.
Sonra bunu Keymen adına DMO’ya temi-
nat versin diye gönderdiği, Keymen’in de
aşıyı devlete parayla satarak aldığı 12 mil-
yon doları DMO’ya teminat ve diğer mas-
raflar için yatırdığı ortaya çıktı. Bu teminat
ne oldu? - Firma edimini zamanında yerine
getirmediği için el kondu mu?”

CHP Sözcüsü
Faik Öztrak

Şimdiye aşı gibi
bir dert kalmazdı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel
Başkanı Erkan Baş, TBMM ka-
palı olduğu için bu haftaki basın

açıklamasını partisinin İstanbul il binasında
yaptı. Hükümetin ekonomi politikalarını sert
sözlerle eleştiren Baş, “Unutmayacağız; yal-
nızca saray rejiminin bakanı
Ruhsar Pekcan'ın yaptığı
yolsuzluğa giden parayla 10
bin aileye gelir desteği yapı-
labilirdi. Belki 20 bin ailenin
faturalarına çare olunabi-
lirdi. Unutmayacağız; Cen-
giz'e son 18 yılda verilen yüz
milyarlarca dolarlık ihale be-
dellerinin küçücük bir kıs-
mıyla yoksul
yurttaşlarımızın bu pan-
demi sürecinde yüzünün gülmesini sağlaya-
bilirdik” şeklinde konuştu. Baş, açıklamasını
şöyle sürdürdü: “Unutmayacağız; Merkez
Bankası'nda eritilen 128 milyar dolarla olu-
şan kamu görev zararı 250 milyar Türk Li-
rası. Bu 250 milyar ile intihar haberlerini
duyduğumuz kahvehane sahiplerinin, günde-
lik çalışmak zorunda olanların, tableti, inter-
neti olmadığı için okuyamayan tüm
gençlerimizin sorunlarını çözerdik. O parayla
aşı diye bir derdimiz kalmazdı!”

Recep Tayyip
Erdoğan

Ali Babacan
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Beyoğlu Kulaksız
Mahallesi'nde Os-
manlı dönemine ait

su sarnıcı gün yüzüne çıkarılı-
yor. Yapımına devam edilen
Tersane İstanbul Projesi kap-
samında tersane duvarlarının
kenarında bulunan kubbe
şeklindeki yapı görevlilerin
dikkatini çekti. Arkeologlar eş-
liğinde yapılan incelemelerde
üzerinde ağaç ve toprak bulu-
nan alan kazıldı. Çatısı kemer
şeklindeki yapı gün yüzüne çı-
karıldı. Yaklaşık 200 yıllık ol-
duğu düşünülen yapıda
kesme taş tekniği ve Horasan
harcı kullanılmış. 12 metreye
5 metre uzunluğundaki yapı-
nın su sarnıcı olduğu tahmin
ediliyor. Sarnıcın bölgenin su
ihtiyacını karşılamak için ya-
pıldığı düşünülüyor.

Biz sarnıç diye biliyoruz

Kulaksız mahalle sakini Se-
lami Demir "Bizim bildiği-
mize göre burası sarnıç olarak
biliyoruz. Burası zindan ar-

kası mezarlığı diye geçiyor. 
Tarihi yapı olarak arka tarafta
askeriyenin içinde hamam ol-
duğu söyleniyor. Buradan da
oraya su sağlanıyor. Daha
önceden burada çeşmemiz
vardı. Çeşme buradan kaldı-
rıldı. Parkın içine alındı. Bura-
daki çalışma bir ay önce
başladı. Arka tarafta yapılan
çalışmalardan dolayı. Bu ya-
pının üzerinde de elma ağacı,
çınar ağacı vardı. Onarıma
geçince söküp aldılar. Bu vazi-
yette bekliyor. Ne olacağı
meçhul. Büyük ihtimalle res-
torasyon yapılacak. Burası
çok eski bir yer. İstanbul'da
merkezin dışında kurulan ilk
yerleşkelerden bir tanesi. Bu
tarihi bir yapı. Bunun önün-
deki yapılarda tarihi. Restore
ediyorlar dedi. Nihat Günay-
dın "Burası Osmanlı zama-
nında su deposu olarak
kullanılıyordu. Yapının üze-
rinde ağaçlar vardı. Onlar 
temizlendi. Gün yüzüne 
çıkarılması iyi oldu" dedi.

Beyoğlu Kulaksız'da Tersane-İstanbul Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda su
sarnıcı bulundu. Yaklaşık 200 yıllık olduğu tahmin edilen sarnıç, gün yüzüne çıkarılıyor

Tarih gün
yüzüne çıkıyor

H
er yıl mayıs ayının ikinci
haftası pazar günü kutlanan
Anneler Günü bu yıl koro-

navirüs salgını gölgesinde kutla-
nacak. Kısıtlamalara denk gelen
Anneler Günü'nde hediye olarak
en çok çiçek tercih ediliyor. Çiçek-
çilerde yoğunluk başladı. En çok
gül ve orkide ile aranjman tercih
edildiğini söyleyen çiçek dükkanı
işleten Osman Nehirsu, "Gülün
tanesi 20 lira, ithal orkideler 200
liradan satışa sunuluyor. Aranj-
manlar ise 100 liradan başlayıp
400 liraya kadar çıkabiliyor. Anne-
ler Günü olduğu için normal bir
güne göre satışlarımız beş kat
arttı. Cumartesi ve pazar günleri
saat beşten sonra motosiklet ile
çiçek siparişlerimize devam edece-
ğiz. Vatandaşlarımız ise çiçeklerini
saat 10.00 ile 17.00 arası gelip
dükkanımızdan alabilir." dedi.

Her bütçeye uygun çiçek var

Siparişlerinin şimdiden yoğun ol-
duğunu belirten çiçekçi Bilge Ne-
hirsu, "Bu süreçte AVM'lerdeki
çiçekçiler de kapalı olduğu için
bize ilgi daha fazla. Müşterileri-

miz bize hem telefonla hem de in-
ternetten ulaşıyor. Şimdiden baya
siparişimiz oldu. Bizler de bugün-
den yoğunluğa yetişmeye çalışıyo-
ruz. Pandemi nedeniyle
dükkanımıza müşterilerimizi çok
alamıyoruz. Anneler günü için
müşterilerimiz en çok gül ve or-

kide tercih ediyor. Orkide ve güller
50 liradan başlayıp 250 liraya
kadar çıkıyor. Her bütçeye her
cebe göre çiçeklerimiz bulunuyor.
Normal bir günle kıyasladığımız
zaman bu anne günü için sipariş-
lerimiz beş kat arttı." açıklamala-
rında bulundu. DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1371683)
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 2657 Ada, 5 Parsel, ESENYURT Mahalle/Köy, 7 Nolu Bağımsız
Bölüm Satışa konu taşınmazın Esenyurt İlçesi, Esenyurt Mahallesi,2654 ada, 5 parselde kayıtlı olup (İdari Ad-
resi) Esenyurt İlçesi, Örnek Mahallesi, 1449. Sokak, No:4 K:3 D:7 adresinde yer almaktadır. Taşınmazın bulun-
duğu bina; Bodrum kat+zemin kat+4 normal katı, katlarda çift daireli olup 8 daireli ve 5 kattan müteşekkil,
B.A.K. tarzda inşa edilmiş olan bina, asansörlü, giriş kapısı çelik kapılı, balkonlar cam korkuluklu olup, dış cep-
hesi kompozit kaplama, bina girişi ve merdiven üzeri mermer kaplama ve alüminyum korkulukludur. Taşınma-
zın konumu itibariyle, Tem otoyoluna yaklaşık 1 km mesafede olup, her türlü belediye ve sosyal imkânlardan
istifade edecek konumda civarın talep gören mesken alanında yer almaktadır. 3. Kat (7) Nolu Mesken; Esen-
yurt Belediyesi imar arşivinden 2015/3069 nolu projesinde yapılan incelemede, 3. Kat (7) nolu dairenin, girişte
antre, salon, balkon, mutfak, iki oda, banyo+wc mahallerinden oluşmakta yaklaşık net 75,70 m², brüt 86,60 m²
alana sahiptir. Yerinde yapılan incelemede ise meskenin, antre, mutfak ve banyo+wc zeminleri seramik kaplı,
salon ve odalar zeminleri ise laminant parke kaplı olup, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfak kısmen banyo+wc du-
varları seramik kaplı, banyosunda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları ve duşa kabin mevcut,
iç kapıları mobilya, daire dış kapısı çelik, mutfakta ise sabit tezgâh ile ahşap mutfak dolapları bulunmaktadır.
Daire pencereleri pvc ve ısıcamlı olup, doğalgazlı kalorifer ısıtmalı, elektrik, su sıhhi tesisatı mevcuttur.
Adresi : Örnek Mah. 1449. Sok. No:4 D:7  Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 214,75 m2  
Arsa Payı : 8/100
İmar Durumu : Var, Kat sayısı 5, İnşaat tarzı Bitişik nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 180.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/07/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 02/08/2021 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : MEZAT SALONU,Ekinoba Mah. E-5 Londra Asfaltı Cad. No:105/1 Aymerkez Karşısı, 

B.Çekmece/İST.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesini 
Büyükçekmece 2. İcra Müdürlüğü T. Vakıflar Bankasında  bulunan TR420001500158007290494645 İBAN 
numaralı hesabımıza T.C kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir 
bankanın “şartsız, kesin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı 
olanları Müdürlüğümüzde bulunan POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda 
günlük değişimler olması  ve 805 sayılı Kanun'un 1. maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul 
edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga 
vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından 
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

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

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

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

6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan 
(Mübrez tapu kaydında belirtilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ 
imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen  tebliğ olunur. 

7- Fiziken yapılacak ihalelerde 1,2,3,5 TL gibi bilinçli olarak mesnetsiz peyler sürmek 
şartı ile ihale için verilen kısa sürede ihalenin sıhhatini bozarak, ihalenin feshine bulgu oluşturmak 
maksadı ile sebepsiz yere hak kayıplarına neden olan pey sürme işlemlerine mani olmak için 
fiziken sürülecek olan iki pey arasında en az 100,00 TL lik artış farkı aranmasına, 100,00 TL lik 
artış farkı altında pey sürenlerin peylerinin dikkate alınmamasına, (internet ortamında verilen 
tekliflerde bu hususun uygulanma imkanı bulunmadığından internet teklifleri istisnadır)

8- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/3696 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.06/05/2021

ANNELER GUNU
TELASI BASLADI
Anneler Günü bu yıl, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecine denk
geldi. Uygulanan kıstlamalardan muaf olan çiçekçiler ise, gece gündüz Anneler Günü mesaisi yapıyor. En
çok gül ve orkide tercih edildiğini söyleyen çiçekçiler, satışların şimdiden yoğun olmasından memnun Cami bahçeleri

için temizlik var
BAşAkşehir'de, Ra-
mazan Bayramı'na sayılı
günler kala camilerde

hummalı bir çalışma başladı. Ba-
şakşehir Belediyesi Park ve Bahçe-
ler Müdürlüğü ekipleri, ilçe
genelindeki 128 camide çevre dü-
zenlemesi ile kent mobilyalarının
bakım ve onarımlarını gerçekleş-
tirdi. Başakşehir'de camiler Rama-
zan Bayramı'na hazırlanıyor.
Başakşehir Belediyesi Park ve Bah-
çeler Müdürlüğü ekipleri, Rama-
zan bayramı öncesinde ilçedeki
camilerin yeşil alanlarında bakım
çalışması başlattı. İlk düzenleme ve

bakım çalışması Kayaşehir Meh-
met Şükrü Paşa Camii'nde yapıldı.

128 caminin bahçesi 
yenileniyor

İlçe genelindeki 128 caminin bah-
çesinde bulunan süs bitkilerine
form veriliyor. Çim alanlarda
biçim, fidan diplerinde çapa ve ya-
bani ot temizliği çalışmaları yapılı-
yor. Eskiyen kent mobilyalarından
bazıları tamir ediliyor tamir edile-
meyecek durumda olanlar ise yeni-
leriyle değiştiriliyor. Camilerde
başlatılan çalışmalar bayrama
kadar devam edecek.

Avcılar sürpriz yapacak
AvcılAr Belediyesi, klasik masalları minik
sanatseverlerle buluşturuyor. "Hasan ve Ta-
vuğu", "Aya Çıkan Kule", "Örümcek Anansi"

, “Tezgeldi” ve "Kediler Sultanı" çevrim içi olarak izle-
yiciyle buluşacak.  Pandeminin ilk gününden itibaren
vatandaşları çevrim içi kültür sanat etkinlikleri ile bu-
luşturan Avcılar Belediyesi bu kez çocuklar için çevrim
içi masal etkinliği hazırladı. Koronavirüs salgını nede-
niyle evlerinden çıkamayan çocuklara moral desteği
sağlamak için hazırlanan “Bir Varmış Bir Yokmuş”
masal programı kapsamında 12 Mayıs’ta "Hasan Ve
Tavuğu", 13 Mayıs’ta "Aya Çıkan Kule", 14 Mayıs’ta
"Örümcek Anansi" ,  15 Mayıs’’ta Mayıs’ta "Kediler
Sultanı" ve  16 Mayıs’ta “Tezgeldi” saat 13.00’ten iti-
baren yayında olacak.  Tüm masallar Dr. Özgül Köse
anlatımıyla , Avcılar Belediyesi’nin sosyal medya he-
saplarından  5 gün boyunca ücretsiz izlenebilecek.
YAKUP TEZCAN

200 YILLIK
SU SARNIÇI



K üçükçekmece Belediyesi ile İBB iş-
tiraki KİPTAŞ arasında, Kanarya
Mahallesi’nde gerçekleştirilmesi

planlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili
protokol imzalandı. “Kanarya Mahallesi İş
Birliği Protokolü İmza Töreni”, İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
İBB üst yönetiminin tam kadro hazır bu-
lunduğu imza töreninde, CHP İBB Meclis
Grup Başkanvekili Doğan Subaşı ile İYİ
Parti İBB Meclis Grup Başkanvekili İbra-
him Özkan da İmamoğlu’na eşlik etti.
İmza töreni öncesinde ilk konuşmayı KİP-
TAŞ Genel Müdürü Ali Kurt yaptı. Dep-
rem konusunun İstanbul ve Türkiye’nin en
önemli problemi olduğunu belirten Kurt,
“Bugün, önemli bir iş birliğine imza atıyo-
ruz, resmi sürecinin ilk adımını atacağız.
Küçükçekmece ilçemizin Kanarya Mahal-
lesi’nde, yaklaşık 93 dönümlük bir alanda,
912 bağımsız bölümün bulunduğu ve bu
yapıların tamamının riskli yapı statüsünde;
4 bin insanımızın yaşadığı ve 2013 yılında
Bakanlar Kurulu tarafından da riskli alan
olduğu tescil edilen bir bölgeye, tam 8 yıl
sonra; Küçükçekmece Belediye’mizin ko-
nuyu dert edinmesi ve bizim de sürece

paydaş olarak katkı sağlamak için yola çık-
tığımız bugün, ilk kez sahada ciddi bir ak-
siyon alacağız” ifadelerini kullandı.

KİPTAŞ olarak 
gerekeni yapıyoruz

Dönüşüm süreçlerinin sancılı yürüdüğünü
kaydeden Kurt, “Biz de bunu, sahadaki ça-
lışmalarımızda yaşıyoruz. Şu anda ekip ar-
kadaşlarımızın bir kısmı, Eyüp’teki
dönüşüm alanımızda, yıkım ve tahliye sü-
reçlerini yönetiyor. Bölge sakinleriyle yüzde
100 uzlaştık. Bundan üç hafta önce, Bağcı-
lar’da, yaklaşık 190 bağımsız birimli bir si-
tede, yüzde 93 uzlaşı ile tahliye süreçlerini
tamamladık. Yarın Beylikdüzü’nde, uz-
laştığımız bir blokun tahliyesini yapaca-
ğız. Yoğun bir şekilde KİPTAŞ olarak,
bu işi dert ediniyoruz ve taşın altına
elimizi sokuyoruz. Küçükçekmece’de
de bu işin paydaşı olduğumuz için
mutluyuz. Umarım hızlıca vatan-
daşlarımızla uzlaşır, bir an önce
sahada yeni yaşam alanlarını
kendileri teslim ederiz” dedi.

Çok heyecanlıyım

Kurt’un ardından “ev sahibi”
sıfatıyla konuşan Küçükçek-
mece Belediye Başkanı
Çebi de duygularını, şu
sözlerle dile getirdi:
“Emin olun heyecanlı-
yım. Heyecanım şudur:
Belki İBB ve KİPTAŞ
için küçük bir adım
olabilir. Ama Kü-
çükçekmece halkı,
özellikle Kanarya
halkı ve benim bu
proje, çok
önemli ve de-
vasa bir adım-
dır. Bunun
sebebi; bu
proje, belki
proje aşa-
masına
gelme-
den, ih-
tiyaç
olarak
5
tane
be-

lediye başkanı gördü. Yaklaşık 40 yıldır ko-
nuşulan bir konudur. Biz de 2019 yerel se-
çimlerine hazırlanırken, projelerimiz
içerisinde, sözünü bile vermeye cesaret
edemediğimiz bir projedir. Onun için,
‘Bizim için büyük bir adımdır’ diyoruz.
Kendilerine huzurunuzda çok teşekkür
ediyorum. İBB Başkanı’mızın bu projeye
olan inancıyla, kendi inancımı birleştirip,
KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt’un da
katkılarıyla, önemli bir aşamaya geldiği-
mizi söyleyebilirim.

Vatandaşın inanması önemli

Törenin son konuşmasını yapan İma-
moğlu, Zeytinburnu’nda çöken binanın
yaşanan kritik süreci bir kez daha gözler
önüne serdiğine vurgu yaptı. Halkı esas
alan bir modelle hareket ettiklerini aktaran
İmamoğlu, “Biz, KİPTAŞ, başka belediye-
ler, devletimizin kurumları, Bakanlık ve
diğer iştirakler tümden bu işin içinde. Ama
vatandaşın da kendi binasını güçlendirme
ve yenileme konusunda kararlı ve ısrarcı ol-
masını sağlamak şart. Bunun elbette bir-
kaç ayağı var. Bana göre en önemli ayağı,
vatandaşın bu işe inanıyor olması” dedi.
İmamoğlu, vatandaşa ekonomik anlamda
yük bindirmeyecek, ucuz maliyetli finans-
man kaynaklarının yaratılmasının işin bir
başka ayağı olduğunu vurguladı.

Amaç hayat kurtarmak

Dünkü Zeytinburnu ziyaretinde, “İstan-
bullara çağrı” mesajı yayınladıklarını kay-
deden İmamoğlu, şunları söyledi. “Orada
anlattığım şeyleri, buradan tane tane tekrar
anlatayım. İstanbullara seslendim, dedim
ki; ‘Bakınız, biz, İstanbul'da yapıları tetkik
ediyoruz. Ve ne yazık ki manzara, düşün-
düğümüzün çok daha ötesinde. Neredeyse
1'e 3, 1'e 4 oranında yoğun bir riskli yapı
stoku önümüze çıkıyor. Silivri'den başladık
Avcılar, Bakırköy, Fatih başta olmak üzere,
Zeytinburnu, Küçükçekmece… Bütün bu
ilçelerde ve devamında diğer ilçelerimizde
de bu yapı stokunu analiz ediyoruz. Bakın,
bizi ve belediyelerimizi, o binaların çürük
olup olmadığını tespit etmek için gittiği-
mizde, binalarına sokmayan vatandaşları-
mız var.’ Bu vatandaşlarımızın bu gerçekle
yüzleşmemesi, kimse için bir kazanç değil.
Bu tespiti yapmak ve insanlarımızın bu ko-
nuda uyanmasını sağlamamızdaki yegane
amaç, insanlarımızın hayatını kurtarmak-
tır. Bunları söyledim; bunları söylemeye
devam edeceğim. Her ne kadar birkaç be-
lediye başkanı hemen, ‘Kimi ima ediyor-
sun, ne demek istiyorsun” diye sosyal
medya üzerinden anlamsız, saçma sapan
ifadelerde bulunsa da – onları muhatap al-

Dilek BOZKURT
ÖzgüR RUhSS

didenboz@hotmail.com / didenboz@gmail.com

YAKUP TEZCAN

Ö zel gereksinimleri olan bir çocuğu büyütürken
yaşadığınız zorluk nedir? Bu sorunun ceva-
bına özel gereksinimli çocukları büyüten aile-

ler olarak, gündelik yaşamın getirdiği olumsuzluklar
diye söz ederiz hiç şüphesiz!

Daha açık bir ifadeyle gündelik yaşam içerisinde
eğitmek zorunda kaldığımız yetişkinlerden bahsederiz.
Çünkü bizler uzun uğraş sonucu çocuklarımızın edindiği
kazanımları görmekten mutluyuz. Biz çocuklarımızla
mutluyuz! 

Bize etiketlenen "ah zavallı aileler" bakışı açısından
ve çaresiz gören zihniyetten yorgunuz!

Hepimiz birçok haberlere denk geldik bugüne kadar.
Otizmli ailelerin yuhalandığı Aksaray'dan tutun da, ço-
cuğunu demir parmaklıklar arkasına bırakmak zo-
runda kalan ailelerden, otizmli çocuklar ateisttir
söylemlerine varıncaya kadar daha nice üzüntü verici
haber...

Hak arayış mücadelemiz sürerken, yıllardır sonuca
ulaşmamış Otizm Eylem Planı'mız var bizim.

Anayasada  "Hiç kimse eğitim hakkından mahrum
edilemez" maddesine rağmen, 1,5 yaşında otizm ile ta-
nıştığımızda elimizde henüz bir rapor bile olmadan
kendi başına bırakıldığımız ve otizmden şüpheleniliyor
dediğimiz için kreşlere kabul ettirme mücadelesi yaşa-
dığımız günlerde kalakaldık bir başımıza.

Evet, benim çocuğum ve tâbi ki ben ilgileneceğim
fakat otizm olabilir dendiği vakit yol gösterici bir devlet
mekanizması olmadığı gibi bu çocukların kreşlere ihti-
yacı olduğu halde düzenli işleyen bir sistem yoktu. Sis-
temsizliğin ortasında kaldık! 

Raporu aldığımız zaman 3 yaşındaydı çocuğum ve o
zamana kadar kendi imkanlarımızla girdiğimiz eğitim
mücadelesi rapor sonrasında da değişime uğramadı. Bu
kez elimizde devletten alabileceğimiz 2 saat ücretsiz
ders saati dışında hiçbir şey yoktu! Yeterli miydi 2
saat? Hayır!

Birçok aileden duyduğumuz şeyi söyleyeyim size; eği-
time harcadığım parayla kaç tane ev almıştım. Mevzu
ev değil burada, bireyin alması gereken eğitim karşılan-
madığı için ailenin üzerine bırakılan "ne halin varsa gör"
politikası...

Evet devlet resmen bize "ne halin varsa gör" dedi.
Ekonomiyi değerlendirirken özel çocuklar üzerinden

sarf ettiği cümleler yüzünden sonrasında özür dilemek
zorunda kalan bir profesörümüz var şimdi! 

Zorla bir özür beyan eder gibi bir özür. Özrü kabaha-
tinden büyük Prof amcamın...

Kendisine buradan sesleniyorum bahsettiğinizin ak-
sine hak ettiğim hiçbir şeye ulaşamadım. Nasıl ulaşıl-
dığı konusunda bilgi sahibiyse kendileri bana yol
yordam gösterebilir mi? 

Bu dilin, bu üslubun hukukî bir yaptırımı olmasını is-
terdim. İsterdim diyorum çünkü dava açılsa bile ren-
cide edici bu söylem için sonuç alınamayacağı
kanaatindeyim. Sosyal medyada gündem olmasa belki
özür bile dilemeyecekti. 

Ben ve benim gibi birçok ailenin kalbi ağladı, yüreği
sıkıştı bu olay karşısında. Biz mücadele ederken acına-
cak durumda gören bu karanlık zihniyetin  ünvan sahibi
olmuş olması da bir o kadar üzücü...

Fakat acınacak durumda olan kendisi, farkında
değil!

Dün gece ağladım ama bu sabah içime bir ferahlık
doğdu. Bu zihniyetleri görünce sığındığım limanıma kı-
zıma sarılmak ve onu bana verdiği için Tanrı'ya şükür
etmekle doldu içim. Sen ve senin gibileri Tanrı'ya havale
ettim sevgili profesör...

Unutmadan eğer inandığınız bir Tanrınız varsa sor-
gulamanızı öneririm : 

"Dinsel Açıdan Eşitlik Nedir" diye? 
Eric Fromm; Sevme Sanatı’ nda dinsel açıdan 

eşitlik için :
"Tanrı'nın kulları olduğumuz, aynı ilahi insan özüne

sahip olduğumuz, hepimizin bir olduğu anlamına geldi-
ğimizden söz ediyor. Aynı zamanda insanlar arasındaki
farklılıkların saygıyla karşılanması gerektiği ve her biri-
mizin tek başına bir varlık olduğu" diyor.

Bu konuda hemfikirsek, farklılıkları görmezden gel-
mek ve yetmezmiş gibi aşağılayıcı tavır neden? 

SAPARE AUDE PROFESÖR SAPARE AUDE!
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SIMSARLARA
DIKKAT EDIN

Sapare Aude profesör!

Küçükçekmece Belediyesi ile İBB iştiraki KİPTAŞ arasında, Kanarya Mahallesi’nde
gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili protokol imzalandı. İmamoğlu,
bir sürecin sonunda değil, başlangıcında olduklarının altını çizdi. Süreci zorlaştırmak için 
ortaya çıkacak “simsarlar” olacağı uyarısında bulunan İmamoğlu, “Burada ticaret yok” dedi

Bir sürecin sonunda değil, başlangı-
cında olduklarının altını çizen İma-
moğlu, “Bu tarz çalışmalarımız
İstanbul'un her nok-
tasında devam edi-
yor. Silivri'den
Tuzla'ya, Eyüpsul-
tan’dan Bağcılar’a
varıncaya kadar,
her ilçesinde bu
adımları atmaya
devam ediyoruz.
Küçük, büyük de-

meden, örnek olması bakımından,
sokak sokak, mahalle mahalle yaptığı-
mız tespitler ile önümüze gelen her va-

tandaşımıza, her
gruba bu desteği
vermeye de devam
edeceğiz; kararlı-
yız. Umarım İstan-
bul'un bu gündemi
konuşmadığı gün-
lere hep birlikte
kavuşuruz” ifade-
lerini kullandı. 

Sonda değil başlangıçtayız

mayacağım- bizim, orda seslenmek istediğimiz ve uyarmak is-
tediğimiz şey; vatandaşın maksimum iş birliğini bu sürece
dahil etmesiyle ilgiliydi.”

Acı örnek Fikirtepe

Kentsel dönüşüm meselesini “siyasi münazara” konusu yap-
mayacaklarının altını çizen İmamoğlu, “Geçmişte kentsel dö-
nüşüm meselesi, siyasi kurumlar arasında çoğu zaman top
gibi gidip gelmiştir. Pazarlık meselesi haline gelmiştir. Bakın
KİPTAŞ’ın da içinde olduğu Fikirtepe, bunun en acı örneğidir.
Artık iş öyle ayyuka çıktı ki, öyle kötü bir sürece kavuştu ki; bir
dairesi olan, ‘5-7-10 daire isterim’ noktasında pazarlığa dön-
üştü. Ne yazık ki, bir kentsel dönüşüm değil, orada rezalet bir
dönüşüm süreci ortaya çıkmıştır. Oranını kurtarılması için bili-
yorsunuz, geçen sene Çevre ve Şehircilik Bakanı, Fikirtepe ile
ilgili 5 milyar liralık bir fonu ayırdığını ilan etmiştir. Neden bu
duruma geliyoruz? İşte bunun sebebi, birileri tarafından
bazen sahada, bazen de siyasi birtakım anlayışlar adına kulla-
nılmasıyla yaşanan süreç” dedi.

Burada ticaret yok

Süreci zorlaştırmak için ortaya çıkacak “simsarlar” olacağı
uyarısında bulunan İmamoğlu, şöyle devam etti: “İki kurum
da bu süreci, en üst seviyede, maksimum yönetecek. Burada
ticaret yok. Burada, her vatandaşın evlerini elde edebilmek ko-
nusunda büyük fedakarlıkla süreç yönetimi anlayışı var. Lüt-
fen, istirham ediyorum; Kapınızı çalan bu güçlü kurumların,
bu sürecine, katkı sunun.  İmzanızı atın. Bir an önce bu proje
başlasın, hızlıca bitsin. Güvenli, sıcacık yuvalarınıza taşının.
Sizi manipüle etmeye çalışan insanlar olacak. Bu işten fayda
üretmeye çalışan bir avuç insan olacak. Kim olduğu beni ilgi-
lendirmiyor. Çıkacak bunlar huzurunuza. Sakın onları muha-
tap almayın. Muhatabınız burada, Küçükçekmece'de.
Belediye Başkanı’nız ve onun ekibi.  İBB iştiraki KİPTAŞ
Genel Müdürü ve onun ekibi. Muhatabınız onlar. Lütfen bu
dayanışmayı bu uzlaşma ortamını ortaya koyun, bir an önce
bu proje başlasın.”

Fırın ve 
pastanelere 
bayram denetimi
Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi tatlı
imalathaneleri, pastane ve fırınlarda gıda denetiminde bulundu. Uygulamada görevliler,
işletmelerin ruhsatlarından hijyen koşullarına kadar her ayrıntıyı değerlendirdi 

Bağcılar Belediyesi, ilçe sakinlerinin huzur içinde bir
ramazan Bayramı geçirmeleri için çalışmalarını yo-
ğunlaştırdı. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri,

13 Mayıs Perşembe günü başlayacak bayram dolayısıyla ilçe ge-
nelindeki tatlı imalathaneleri ile fırın ve pastaneleri denetledi. İş-
letmelerin ruhsat kontrolüyle uygulamaya başlayan ekipler,

çalışanların kılık kıyafetinden işyerindeki
hijyen şartlarına kadar her ayrıntı titizlikle
değerlendirdi. İmalathanelerin mutfağının
da sağlık koşulları açısından gerekli incele-
meler gerçekleştirildi. Bunun yanında gıda
satışı yapılan marketlerde de gramaj, fahiş

fiyat, iştigal dışı ürün satışı
konusunda denetimler 
yapıldı. Mevzuata uygun 
olmayan işyerinde çalışanlar
uyarılırken işletmeler hakkında
da gerekli yasal işlemler 
yapıldı.

Bütün önlemleri aldık

Vatandaşların hijyenik ve sağlıklı
gıdalara ulaşması adına çalışmalara
özen gösterdiklerini söyleyen Bağcı-
lar Belediye Başkanı lokman Çağırıcı,
“Hemşehrilerimizin huzurlu, sağlıklı bir
bayram geçirmeleri için bütün önlemle-
rimizi aldık. Gıdaların üretiminden satı-
şına kadar her aşamasını kontrol
ediyoruz” dedi. Denetimler bayrama kadar
belli periyotlarla devam edecek.
ÖMEr FarUK arPacıK

Hayvanlar
unutulmadı
Avcılar Kaymakamlığı İlçe Tarım
Müdürlüğü tarafından sokak hayvanları
için ilçenin çeşitli noktalarına 
120 kilogram mama bırakıldı

Pandemi dönemi sürüp gider-
ken Avcılar Kaymakamlığı İlçe
Tarım Müdürlüğü ekipleri

sokak hayvanlarını unutmadı. İlçenin çe-
şitli noktalarında 120 kilogram mama bı-
raktıklarını anlatan İlçe Tarım Müdürü Ali
Yıldırım, benzer çalışmaların sıklıkla
devam edeceğini belirtti. Hayvanların ya-
şamını ciddi anlamda önemsediklerini an-
latan Yıldırım, “Bu anlamda Avcılarlı
vatandaşlarımızdan olumlu tepkiler alıyo-
ruz. Hayvanların da bizim gibi bir can ta-
şığıdını unutmadan onlar için hepimizin
bir şeyler yapması gerekiyor. Biz de kendi
payımıza üzerimize düşen sorumluluğu
almış bulunuyoruz” ifadelerini kullandı. 

Onları aç bırakmayacağız

Bu zor günlerde sokak hayvanları için el-
lerinden geleni yaptıklarını ve çalışmaya
devam edeckelerini de kaydeden Yıldırım,
“Bu zorlu süreçte sokak hayvanları için
tam kapsamlı büyük bir besleme çalış-
ması yaptık. Organizasyonda çok sayıda
noktaya birçok  mama bıraktık. Biz sa-
dece bugüne mahsus değil her daim
sokak canlarını doyurmaya devam edece-
ğiz"dedi. BARIŞ KIŞ

Şişli çorba dağıttı
ŞiŞli Belediyesi, başta sağlık ça-
lışanları, hasta yakınları ve emni-
yet mensuplarına verdiği desteğe

Ramazan ayında da devam ediyor. Şişli Be-
lediyesi, Sodexo A.Ş ve globalde destekle-
diği Stop Hunger Organizasyonu
katkılarıyla ‘Sahurda Çorba ve Tatlı Dağı-
tımı’ programını hayata geçirdi. 2 gün bo-
yunca Stop Hunger gönüllüleri ile birlikte
Şişli Belediyesi’nin aşevi personeli tarafın-
dan sahur saatinde, gece 01.00-03.00 saat-
leri arasında, Şişli Etfal Taşçıoğlu Şehir
Hastanesi bahçelerinde bekleyen hasta ya-
kınları, nöbette olan sağlık personeli ve em-
niyet mensuplarına yönelik 500 kişilik çorba
ve tatlı dağıtımı gerçekleştirildi. 

Küçükçekmece’deki protokolda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, Küçükçekmece Belediye
Başkanı (solda) Kemal Çebi ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt da eşlik etti. Üç isim Kanarya sakinleri için imza attı.



Ç ağımızın en önemli sorunlarından obe-
zite ve diyabet (şeker) hastalığı pan-
demi döneminde en çok artan sağlık

sorunlarından biri haline geldi. Obe-
zite; halk arasında bilinen adıyla
şişmanlık, vucutta yağ kütlesi-
nin, yağsız kütleye oranının
fazla olması, bir diğer de-
yişle kişilerin boylarına
göre kilolarının fazla 
olmasıdır. Obezite orta-
lama yaşam kalitesini
düşüren ve yaşam süre-
sini olumsuz yönde etki-
leyen, kişilerin hayatında
ikinci bir pandemi yaratan
mutlaka tedavi edilmesi 
gereken hastalıktır. 
Kişinin obez olmasında birçok
faktör rol alır, kişinin yaşam tarzı 
genetik faktörler çevresel faktörler, sosyo 
kültürel düzeyi, bunların yanında psikolojik ve
biyokimyasal faktörler birbiriyle ilişkili olarak
obeziteye neden olur.
Her geçen gün dünyada obezite ve diyabetli
hasta sayısı artmaktayken Pandemi döneminde
bu oran %50 daha da arttı. Ne yazık ki çocuk-
larımızın anlık haz alımını sağlayan şeker iç-
eriği yüksek, besleyici değeri düşük, kimyasalı
bol paketli ürünlerin yanı sıra sırf evdeki
çocuğu mutlu etmek adına istenen
fastfood tarzı gıdaların tüketimindeki
artış, salgın döneminde iyice arttı.
Son yıllarda toplumca bilinçle-
nip bu alışkanlıklardan vazgeç-
meye yönelmiş, sağlıklı
beslenme ve spora teşvik
etme yolunda emin adım-
larla ilerlerken bu süreçte
kalori alımı da arttı. 
Sürekli evde bilgisayar ba-
sında ders yapan, mola
süresinde yine ekran kar-
sısında gecen uzun saatler
stresi arttırdı enerjisini
atamayan yetişkinler
ve çocuklar daha çok
yemeye hantallaş-
maya başladı. 
Pandeminin uza-
masıyla Ailelerin
de maddi olarak

yaşadıkları sıkıntı evdeki endişeyi stresi korku
ve kaygıyı arttırdı buna ek sarf edilemeyen
enerjiden , hareketsiz yasamdan ötürü bozulan
uyku düzeni de hem yetişkinlerin hem çocukla-
rın duygusal aşırı yeme eğilimi göstermesine
neden oldu. 
Obezite ve özellikle kontrolsüz şeker yüksekliği
başta kalp damar hastalıkları, insülin direnci,
glikoz intoleransı, görme kaybı, erken puberte,
böbrek yetmezliği, karaciğer yağlanması, safra

taşı, astım, nöropati dediğimiz sinir
hasarına bağlı ellerde ayaklarda

yanma uyuşma, denge bo-
zukluğu, ortapedik so-

runlar uyku apnesi gibi
birçok belirti ve hasta-
lığa yol acıyor. 
Tüberküloz, HIV
gibi enfeksiyon has-
talıkları tüm dünya
için tehdit oluşturup,
ölüm nedenleri içinde

ilk sıralarda yer alırken
bu sıralama hızlı bir 

şekilde yerini kovid-19 a
bıraktı, buna bağlı hareket-

sizlik ve beslenme düzeninin
iyice bozulması nedeniyle %50  artan

Diyabet ve neden olduğu komplikasyonlar ne-
deniyle hayatını kaybeden kişi sayısı da arttı. 
Hepimizin spor ve hareket alanları kısıtlandı
hatta hayatımızdan tamamen çıkartıldı. 
Dünya sağlık
örgü-

tünün önerdiği ev içi egzersizleri  yapmakta
özellikle çocukların yapabileceği düzeyde ev iş-
lerinde yardımlaşma da hem aile içi paylaş-
mayı ve yardımlaşmayı arttıracak hem
çocuklarımızı ev ıcınde daha hareketlı olmaya
tesvık edecektir. 
Hareketsiz kalmanın insan psikolojisine etkisini
sporla yenmek mümkün. Egzersizle serotonin 
( mutluluk hormonunun) çalışmasını sağlarız.
Bağışıklık sistemi ve düzenli spor arasında sıkı
bir ilişki vardır düzenli egzersiz, kalp sağlığını
güçlendirir, kan basıncını düşürür, vücut ağırlı-
ğını kontrol altına almanızı sağlar ve en önem-
lisi bağışıklık sistemini güçlendirir. Mutluluk,
stresi kaygıyı ve endişeyi azaltır  bu da hor-
monlarımızı ve hayatımızı daha yaşanılacak
hale getirir. Hastalıkla baş etme yollarından en
önemlisi moral, egzersizle  motivasyonu des-
tekler ve direnci arttırarak etki gösterir. Tüm bu
sebeplerden ötürü güçlü bağışıklık sistemi için
ev egzersizlerini ve hareketi hayatımızdan eksik
etmeyelim.
Obezite hesaplama yöntemi olarak bilinen: en
sık kullanılan yöntem kişinin ağırlığının boyuna
bölünmesi ile elde edilen vucut kitle indeksidir.

VÜCUT
KİTLE

İN-

DEKSİ (VKİ) 25 üzerinde olanlara fazla 
kilolu 30 üstünde olması obezite, 40 ın 
üzerinde olanlara morbid obezite, 50 üzerinde
olanlara süper morbid obezite olarak
adlandırılmaktadır. 
Türkiyede kadınların ortalama % 24,8, erkele-
rin % 17,3 si obezdir.  
Obezite nin cerrahi tedavisinde; 
gerçekçi bir kilo kaybı hedeflenerek obeziteye
bağlı hastalıkların oluşumunu engellemek, kişi-
nin yaşam kaltesini ve süresini artırmaktır.
VKİ 25 ila 30 arasında olanlara yani fazla 
kilolulara endoskopik olarak mide botoks
uygulamas
Vki 30-35 arasında olan 1. Derece obez birey-
lere mide balonu uygulaması 
Vki 35-40 olan 2. Derece obez ve insulin 
direnci kolesterol yüksekliği gibi ek hastalığı
olanlara ve vki 40 üstünde olan hastalara obe-
zite cerrahisi yaparak kilo vermeleri, obezitenin
neden olduğu hastalıklardan kurtulmaları 
öneriliryor.

*********
Diğer adı şeker hastalığı olan diyabet, vücutta
daha doğrusu kan dolaşımında glukozun yani
şekerin normalden fazla olmasına rağmen vu-
cudun kullanamamasıdır. Tıp I ve Tıp II olarak
ayrılmaktadır. Vücutta insülin üretiminin ol-
duğu fakat bu insülinin etkisiz kaldığı Tip II di-
yabet hastalığı obezite ile ilişkilendirilmektedir.
Tıbbi değer olarak açlık şekerimizin 126 dan
yüksek, tokluk 2. Saat şekerimizin 200 üstünde
olmasıyla şeker hastalığı tanısını koyuyoruz.
Dünya genelinde hastaların cogunda görülen
Tıp II diyabette insülin direnci görülmektedir.
Sağlıklı kişilerde mideden salgılanan bir hor-
mon ile kişi açlık hisseder ve yemek yer. Yediği
yemekle mide duvarı gerilince beyine giden
uyarı sonucunda mide hormon salgılamayı
durdurur ve kişi doymaya başlar. Bu sırada gı-
dalar barsaklara geçip sindirilmeye ve emil-
meye başlar. Sağlıklı kişilerde ince barsağın son
kısımlarına sindirilmemiş gıdalar da rahatlıkla
ulaşabilmektedir. Sindirilmemiş gıdalar bura-
dan glp-1 hormonunun salgılanmasana vesile
olur. Bu hormonda pankreastan daha aktif in-
sülin salınmasını sağlar ve kan şekeri kontrol
altına alınırken, Obez kişilerin midesi daha
büyük ve açlık hormonu salgısı daha fazladır.
Bu kişiler doymak için porsiyonlarını büyütür
veya daha sık yemek zorunda kalırlar. Ayrıca
obez kişilerin barsak boyu ve gıda emilimini
sağlayan villus sayısı daha da artar. Böylece
ince barsağın son kısmına  sindirilmemiş gıda
ulaşamaz ve glp-1 hormonu aktive olamaz,
sonuç olarakta pankreastaki insülin aktif salı-
namayacağı için insülin direncininde etkisiyle
kan şekeri yükselir bunun sonucunda şeker
hastalığı başlar. 
Kontrolsüz diyabet, kan şekeri yüksekliği ya-
nında trigliserid yüksekliği iyi kolesterol düşük-
lüğü ve kötü kolesterol yüksekliği ile seyrederek
zamanla başta kalp ve damar sistemi olmak
üzere, böbrek rahatsızlıkları, sinir sistemi,
ayak rahatsızlıkları, felç, göz rahatsızlıkları
görme kaybı... (retinopati, nefropati, noropati,
kroner arter hastalıkları…) gibi vücudun
bütün sistemlerini etkileyen komplikasyonları
beraberinde getirir. 
Ayrıca, şeker hastalarında enfeksiyon gelişme

riski, şeker hastası olmayanlara oranla daha
yüksektir. Kalp hastalıkların görülme sık-

lığı ve buna bağlı ölüm oranları diyabetli
bireylerde, diyabeti olmayan yaşıtlarına
kıyasla 2-8 kat daha yüksektir. Tüm
dünyada  böbrek yetersizliğinin ve
travma-dışı uzuv kayıplarının en sık
nedeni şeker hastalığıdır. Özellikle
gelişmiş ülkelerde diyabet en sık
görme kaybı ve körlük nedenlerin-
den biridir.
Halk arasında diyabet ya da şeker
ameliyatı olarak da bilinen meta-
bolik cerrahi hem diyabetin hem
de obezitenin aynı anda kontrol al-
tına alınabilmesini sağlayan ameli-
yatları içermektedir. Tip II diyabette

ilaçlar ve diğer tedaviler hastalığı
tamamen tedavi etmek için değil

kontrol altında tutmak için
kullanılırken uygun hasta-
larda metabolik cerrahi iş-
lemleri uygulanarak Tip II
diyabet tedavisinde kesin
sonuçlar alınabılmekte,
hastaların  insulin ve hap
kullanımını bırakmaları
daha özgür ve sağlıklı bir
yaşam sürmeleri şeker
hastalığından kurtulmaları
sağlanmaktadır.  
Ülkemizde yaklaşık 10 yıl-

dır bu ameliyatlar yapıl-
makta olup metabolik

cerrahi yöntemi ile şeker has-
talarının yaşadığı zor süreçlerin

sona erdiğini gözlemlenmektedir.
Metabolik cerrahi ameliyatı ile

şeker hastalarının bu kronik ve zorlu
hastalıktan ve bu hastalığa bağlı

komplikasyonlardan ortaya çıkan diğer
hastalıklarında hipertansiyon, kilo fazlalığı

(obezite), kolesterol yüksekliği, uyku apnesi ve
nöropati gibi hastalıklardan da kurtulup böb-
rek hasarı gibi... iyileştirilmesi ile hastaların
yaşam süreleri uzamakta ve hayat kaliteleri 
artmaktadıri. 
İnsülin deposunu tüketmemiş yeterli insülin
deposu olan, ilaç ve insülin tedavisi ile şekeri is-
tenen sağlıklı seviyeye geriletemeyen şeker has-
taların %90'ında başarı elde ediliyor
Ameliyatı kapalı denilen laparoskopik yön-
temle ile yapılıyor. Yaklaşık 2,5 saat süren ame-
liyatın ardından hastalar aynı gün kalkıp
yürüyor ve su içiyorlar. Ortalama 5 gün hasta-

nede kaldıktan sonra taburcu ediliyor. 
Ameliyat sonrası bir ay boyunca şeker seviyele-
rini kontrol ediyor bir ayın sonunda şeker 
seviyelerini ölçmeyi de bırakıyorlar.
Kilo fazlalığı, yüksek tansiyon, şeker hastalığı,
kan yağları yüksekliği (kolestrol ve trigliserid),
karaciğer yağlanması ile seyreden hastalıklar
bütününe metabolik sendrom denir. metabolik
cerrahi ameliyatı, şeker hastalığının ameliyatı
olarak bilinse de, metabolik sendromu oluştu-
ran tüm hastalıkların da tedavisini içeren
Şeker seviyelerini hiç ilaç kullanmadan normal
seviyelerde tutmayı hızlı kılo vermeyi 
İnsülin takviyesi olmadan yaşamlarını sürdüre-
bilme 
Uyku apnesi, hipertansiyon, reflü gibi rahatsız-
lıkların ortadan kalması 
kolostrolun normal değerlerde seyretmesini
amaçlayan ameliyattır, 
sadece tip 2 şeker hastalarına uygulanıyor. 
TİP 1 şeker hastaları bu ameliyattan fayda 
görmez. 
Metabolik cerrahinin obezite cerrahisinden en
temel farkı morbid obez olmayan bireylerede
yapılabiliyor olması. 
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Pandemi döneminde artan obezite riski  ve
metabolik cerrahi ameliyatı (şeker hastalıgının
ameliyatla tedavisi) ile ilgili merak edilenler...OBEZITE RISKI 

VE METABOLIK

Sürekli evde 
bilgisayar başında
ders yapan, mola

süresinde yine
ekran karşısında

geçen uzun 
saatler stresi 

arttırdı 
enerjisini 

atamayan 
yetişkinler ve 

çocuklar daha 
çok yemeye 

hantallaşmaya
başladı. 

*Yaşam tarzı değişiklikleri, diyet , egzer-
siz ,ilaç ve insulin kullanımına rağmen
şekeri istenen seviyeye düşmeyen (kont-
rol altına alınamayan) hastalar (Kilodan
bağımsız).
* Şeker hastası olup ciddi kilo problemi
olanlar ( vki 35 üstünde olanlar) ameliyata
adaydırlar. Şeker hastalarının ameliyattan
fayda görmesi için belli bir düzeyde insu-
lin deposuna ve insulin aktivitesine sahip
olması gerekir. Sabah aç karnına yapılan
kan testleri ve sonrasında yapılan kahvaltı
dan 1 saat sonr ki kan testleri ile kişinin
ameliyattan fayda görüp göremeyeceği
tespit edilir.
2 günlük detaylı bir check up yaptıktan
sonra uygunsa kişi ameliyat olabilir. 
Endoskopi , kan tetkikleri,  karın Ultrasonu,
boyun ve bacak Dobler Ultrasonografisi,
Kemik sintigrafisi, Kardiyoloji muaynesi
,göz muayenesi, göğüs hastalıkları mua-
yenesi , diyetisyen muayenesi, Kadın
doğum ve üroloji muayenesi, anestezi
muayenesi ( ameliyatı yapan doktorunuz
dışında 8 doktor daha sizi ameliyata 
hazırlar) Ameliyttan 2 gün önce sıvı diyet
yapılır. 
1 gün önce gece 12 ye kadar yemek 
yenebilir. 
Ameliyat Genel Anestezi altında uygulanır.
Ameliyattan 6 saat sonra hasta su içmeye
başlar. Ameliyat sonrası ilk bir ay diyetis-
yen kontrolünde yemek listesi verilir. 
3-4 hafta katı gıda tüketmezler ancak 5.,
6. Haftadan sonra herhangi bir kısıtlama
olmadan istenen yemekler yenebilir. 
aparoskopik (kapalı) yöntem uygulanır. 
Hastanın kilosuna göre 5-6 adet küçük 
delikten ameliyat işlemi gerçekleştirilir.
Şeker ameliyatında Ameliyatlar genellikle
2.5- 3 saat kadar sürmektedir. Hastanın
ameliyata hazırlanması ve uyutulması 
20-25 dk. ve hastanın ameliyattan sonra
uyandırılması da 20-25 dk. kadar sürmek-
tedir. Hasta 4-6 saat sonra yürüyebilmek-
tedir. 2-3 gün sonra tüm kişüsel
ihtiyaçlarını tek başına yapabilmektedir.
Ameliyat sonrası hastalarımız 5 gün 
hastane de kalır. 
Masa başı iş yapanlar taburcu olduktan 1
hafta sonra iş başı yapabilir. Ağır işte çalı-
şanlara 20 gün istirahat öneriyoruz. Yurt
dışından gelen hastaların Minimum 15
gün kalış süresi vardır. İlk 2 gün ameliyat
öncesi hazırlıklar, ameliyat ve sorasında 5
gün hastanede yatış, taburcu olduktan
sonra 7. gün kontrol sonrası doktorun de-
ğerlendirmesi ile ülkesine dönebilir. Has-
taların %90 üzerinde taburcu olurken ilaç
kullanmayı bırakırlar. Bazı hastalarımız ise
kontrol amaçlı 1 ay düşük dozda sadece
şeker hapı kullanabilir. Ameliyat sonrası
1.,3., 6., 9. Ve 12 . ayda kan tetkikleri ile
birlikte hasta değerlendirilir. Sonrasında
ise 6 ve 12 aylık takipler yapılır
Tip II diyabet hastalarına uygulanan meta-
bolik cerrahi operasyonlardan bazı hasta
grupları yararlanamıyor. Vücut kitle in-
deksi 30’un altında olan kişiler, pankre-
asta yeterince insülin bulunmayan kişiler,
şeker hastalığına bağlı organ fonksiyon
kayıpları olanlarla, ağır psikiyatrik hasta-
lığı olan hastalara metabolik cerrahi iş-
lemleri uygulanmamaktadır.

Dikkat
edilmesi
gerekenler

Obezite ve 
özellikle kontrolsüz şeker

yüksekliği başta kalp damar
hastalıkları, insülin direnci, glikoz
intoleransı, görme kaybı, erken 

puberte, böbrek yetmezliği, karaci-
ğer yağlanması, safra taşı, astım, 
nöropati dediğimiz sinir hasarına
bağlı ellerde ayaklarda yanma

uyuşma, denge bozukluğu,orta-
pedik sorunlar uyku apnesi
gibi birçok belirti ve has-

talığa yol açıyor. 

Gülengül ÇAĞLAR
SAĞLIK VE ESTETİK

DANIŞMANI

CERRAHI
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K ıbrıs'ta bir kez daha "Kıbrıs Cum-
huriyeti pasaportu" tartışması ya-
şandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

(GKRY) lideri Nikos Anastasiadis'in Pas-
kalya Bayramı mesajında Kıbrıslı Türk-
lerle ilgili “vatandaşlarımız”  ifadelerini
kullanması krize yol açtı. Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaş-
kanı Ersin Tatar, telefonla katıldığı bir
canlı yayında, Anastasiadis’in, “Kıbrıs
Cumhuriyeti kimliğine, pasaportuna sahip
97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” şeklin-
deki açıklamasına yanıt verdi.

Bir yöntemi varsa...

“Ben 1974’ten önce doğdum, benim de
var ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa
iade edeceğim” diyen KKTC Cumhurbaş-
kanı Tatar, “Anastasiadis, ‘Bu kimliği aldı-
nız, bana biat ediyorsunuz’ demek istiyor"
dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Tatar açıkla-
masında,“Benim halkım, benim insanım

bu pasaportu kullanıyorsa, bu bir ihtiyaç-
tır. Maalesef gasp ettikleri devletin imtiya-
zıdır. İnsanımız, seyahat özgürlüğü olarak
bu pasaporttan faydalanıyor" diye ko-
nuştu. "Kimlik sahibi Kıbrıslı Türkler,
Rum tarafında mı ikamet ediyor? Anasta-
siadis’e oy mu veriyor?” diyen Tatar,
Anastasiadis’in, Kıbrıslı Türklerle ilgili
“vatandaşlarımız” ifadesini kullanmasının
farklı bir yöne çekilebildiğini ifade etti.

Halka iade edin demişti

KKTC eski Cumhurbaşkanı Rauf Denk-
taş'ın kendi adını taşıdığı torunu Rauf
Kürşat Denktaş'ın da Rum kimliği alması
geçtiğimiz yıllarda adada yoğun bir şe-
kilde tartışılmıştı. KKTC'nin ikinci ve
üçüncü Cumhurbaşkanları Mehmet Ali
Talat ve Derviş Eroğlu, geçtiğimiz yıllarda
Rumların pasaport ve kimlik vermeyi suis-
timal ettiğini belirterek halka iade edin
çağrısı yapmıştı.DHA

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1371860)

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
2020/12771 ESAS 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz; İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Piri Reis Mahallesi, 2280. Sokak, No:4,
Tutku Residence Life'de kain, 801 ada, 4 nolu parselde kayıtlı binanın, zemin katta, 110/10052 arsa payına tef-
rikli (16) nolu Daire'nin tamamının tamamıdır.
Ana Gayrimenkul : Söz konusu parsel üzerindeki bina Tutku Residence Life olarak adlandırılmıştır. Residen-
ce'de kapalı otopark ve yüzme havuzu, çocuk oyun alanı, sauna, fitness, sinema ve güvenlik bulunmaktadır.
Taşınmaz konum olarak, Beygah Halk Pazar Yerinin kuzeyinde ve Fildişi Konaklarının hemen bitişiğinde yer al-
maktadır. D-100 Karayolu ve Metrobüse 1,3 km mesafede bulunmaktadır. Yakın çevresinde, Şehitler Anadolu
Lisesi, Beyzade Konakları, Fildişi Konakları, Nadide Evleri, Yeşil Hasbahçe Konakları, Beylik Evleri, siteler,
konut amaçlı kullanılan yapılar ve boş parseller bulunmaktadır. Beygah Halk Pazarı, Osman Bakırcı İlkokulu,
sosyal alanlar ve toplu taşıma araçları ile ulaşıma yürüme mesafesindedir. Konu taşınmazın bulunduğu Bina; 4
Bodrum+Zemin+9 Normal katlı olarak betonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 3 yıllıktır.
(16) Numaralı Daire : Binanın zemin katında ve kuzey doğu cephesinde yer almaktadır. Bina girişi 1. Bodrum
kattan sağlandığından daire mahallinde 1. kat görünümündedir. Kiracı tarafından kullanılmaktadır. Daire ; 2
adet oda, salon, mutfak, banyo, ebeveyn banyo, çamaşır odası, hol ve balkon hacimlerinden oluşmaktadır. 
Malzeme özellikleri ; Salon ve odaların yer döşemesi laminat parke, duvarlar saten boya, tavan kenarları
asma tavan gömme spotludur. Mutfak dolapları laminat, tezgah granittir. Ankastre ürünler bulunmaktadır. Ban-
yoda vitrifiye malzemesi olarak duşakabin, hilton lavabo ve gömme klozet bulunmaktadır. İç kapılar amerikan
panel, dış kapı çeliktir. Pencereler PVC doğramadır. Dairede ısıtma amaçlı olarak kombi sistem petekli kalorifer
tesisatı kullanılmaktadır. Daire bakımlı olup standart malzeme özelliklerine sahiptir. Meskenin takribi Kat Brüt
alanı : 102,00 m2 , Net kullanım alanı : 76,00  m2 dir.
Adresi : Piri Resi Mahellesi, 2280.Sokak No:4 Tutku Residence Life Zemin Kat,

16 Numaralı Bağımsız Bölüm  Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 2.430,51 m2  
Arsa Payı : 110/10052
İmar Durumu :  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nda Hmaks:30.50 , Taks:0.30 ,

Kaks:1.50 yapılaşma şartı ile 'Ticaret+Konut' alanında kalmaktadır. 
Kıymeti : 390.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 15/06/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 16/07/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri     : MEZAT SALONU - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye

Yanı, Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/12771 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze 
başvurmaları ilan olunur.03/05/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Hem diktatör
hem de zorba
İsrail'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Başbakan Netanyahu’nun koalis-
yon hükümeti kurmak için görüştüğü, Yamina-Sağ'a partisi liderlerinden Aye-
let Şaked'in gece yarısı basına sızdığı ses kaydında, 'Netanyahu ve eşi Sara
'iktidar şehvetinden gözleri dönmüş diktatör ve zorba' olarak nitelendirildi

İsraİL Cumhurbaşkanı
Reuven Rivlin, 6 Ni-
san’da hükümet kurmak

için İsrail Başbakan Benyamin Ne-
tanyahu'ya verdiği süre sonda erdi.
Netanyahu’nun koalisyon kurmak
için müzakere ettiği Yamina-Sağ’a
partisinin önde gelen temsilcilerin-
den ve Netanyahu’nun 2015-2019
yıllarındaki kabinesinde Adalet Ba-
kanlığı görevini yürüten Ayelet Şa-
ked'in ses kaydı basına sızdı. Gece
yarısı sızan ses kaydında Şaked’in
Netanyahu ve eşi Sara hakkında,
'iktidar şehvetinden gözleri dön-
müş diktatörler ve zorbalar' diye
söz ediyor. Şaked’in Netanyahu
hükümeti hakkında konuştuğu ses
kaydında "İktidarda kalmak istiyor.
Onun (Netanyahu) ve karısı (Sara)
güç arzusu var. Adeta Diktatörler!
Hatta bir gibiler. Kenara çekilmeye
hiç hazır değiller. Biz öyle değiliz.
Netanyahu'nun artık gitmesi gerek-
tiği doğrudur. Artık gitmek zo-
runda. Ama Yeni Umut lideri
Gideon'a Sa'ar'a dedim ki, 'Yöne-
tilmesi gereken bir ülke var. Peki
şimdi ne olacak? Sırf Netanya-

hu'nun gitmesi gerekiyor diye şu
bu partiye bu saçma koalisyonu
mu kuracaksın?' ifadelerine yer ve-
rildi. Öte yandan, 71 yaşındaki Ne-
tanyahu, 2009'dan beri görevde ve
1990'larda da üç yıl görev yaptı.

Hükümet kurma süreci

İsrail’de 23 Mart’ta düzenlenen 2
yıl içindeki 4. erken genel seçimde,
hiçbir partinin hükümeti kurmak

için gerekli 61 milletvekili sayısına
ulaşamaması üzerine Başbakan
Netanyahu, koalisyon hükümeti
kurmakla görevlendirilmişti. Ne-
tanyahu'ya verilen süre dün sona
erdi. Cumhurbaşkanı Rivlin'in, 23
Mart seçimlerinde Likud partisin-
den sonra ikinci sırada gelen Yesh
Atid (Gelecek Var) partisinden 57
yaşındaki Yair Lapid liderine 
görevlendirilebileceği üzerinde 
duruluyor. DHA

Kıbrıs'ta Rum lider Anastasiadis’in “Kıbrıs kimliğine, pasa-
portuna sahip 97 bin Kıbrıslı Türk utanmalı mı?” sözlerine
yanıt veren KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, "Benim de var
ama kullanmadım. Bir yöntemi varsa iade edeceğim” dedi

KIBRIS KIMLIGINI
IADE EDECEGIM!

Irak’ta 2014 yılında terör
örgütü DEAŞ’ın saldırısına
uğrayan Türkiye'nin 
Musul Başkonsolosluğu,
tekrar hizmete açılıyor.
Türkiye’nin Musul Başkon-
solosu Mehmet Küçüksa-
kallı, Twitter hesabından
yaptığı paylaşımla 2014’te
terör örgütü DEAŞ'ın kenti
ele geçirmesinden bu yana kapalı olan konsolosluğun hizmete
hazır hale getirildiğini duyurdu. Küçüksakallı, yaptığı payla-
şımda, “Ayrılık bitti ve Musul’dayız. Hayırlı olsun. Hayırlara ve-
sile olsun” notunu paylaştı. Haziran 2014 yılında Musul kentini
ele geçiren terör örgütü DEAŞ üyeleri konsolosluk binasına sal-
dırmıştı. Terör örgütü, dönemin Musul Başkonsolu Öztürk Yıl-
maz dahil olmak üzere 49 kişiyi rehin almış, konsolosluk
binasını kullanılamaz hale getirmişti. Rehineler kurtarılarak
Eylül 2014’te Türkiye’ye getirilmişti. DHA

Londra hükümeti, balıkçılık konusunda Fransa'yla sorun yaşa-
yan İngiltere'ye bağlı Jersey adasına yönelik abluka tehdidi sonrası
adaya iki donanma gemisi gönderdi. İngiliz hükümeti, AB'den çı-
kışı olarak bilienen Brexit sonrası imzalanan İngiltere-AB Ticaret
Anlaşması sonrası ilk krizi Fransa ile yaşıyor. İngiltere'nin,
Fransa’nın 22 kilometre dışında yer alan Jersey Adası'na avlan-
maya devam etmek isteyen Fransız balıkçı teknelerinden, geçmiş-
teki balıkçılık faaliyetlerine dair kanıt sunmalarını istemesiyle
tansiyon yükseldi. Emannuel Macron yönetimindeki Fransa, Lon-
dra hükümetinin talebine tepki gösterdi. Fransız balıkçılar ise ada-
nın limanını ablukaya alma tehdidinde bulundu. İngiliz basınında
yer alan haberlere göre, abluka tehdidi sonrası İngiliz hükümetinin
Jersey’e 2 donanma gemisi göndermesinin ardından Fransa Cum-
hurbaşkanı Emmanuel Macron bölgeye askeri tekne gönderece-
ğini duyurdu. Gemilerin bugün Jersey'e varması bekleniyor.

Türkiye yeniden
Musul’da

Jersey Adası kriz çıkardı

Yunan armatörü Aristotle
Onassis'e ait süper yat ‘Chris-
tina O’'nun haftalık kirası 6 mil-
yon 282 bin TL olarak
açıklandı. Lüks yatta bir hafta
tatil yapmak için şu ana kadar 7
rezervesyon yapıldı. Dünyayı et-
kisi altına alan koronavirüs ne-
deniyle kişisel izolasyonuna
dikkat eden milyonerlerin tercih-
leri süper yatlar oldu. Yaz sezo-

nuna kısa bir süre kala milyo-
nerler izolasyon altında mavi
suların tadını çıkarmaya baş-
ladı. Yunan armatörü Aristotle
Onassis'e ait lüks yolcu gemisi
‘Christina O’nun haftalık kirası
dudak uçuklattı. Elizabeth Tay-
lor, Richard Burton ve Winston
Churchill gibi bir çok ünlü isme
ev sahipliği yapan Christina O
adlı süper yatın sadece 1 hafta-

lık kirasının 545 bin sterlik ( 6
milyon 282 bin TL) olduğu
açıklandı. Kiralama şirketi Mor-
ley Yachts yaptığı açıklamada,
lüks geminin Temmuz ve Ağus-
tos aylarında haftalık 545 bin
sterline (6 milyon 282 bin TL)
kiralanabildiği ifade edilirken,
şuana kadar 7 kişi tarafından
rezervasyon talep geldiği 
belirtildi.

Bu yata binmek servet istiyorBu yata binmek servet istiyorBu yata binmek servet istiyorBu yata binmek servet istiyorBu yata binmek servet istiyorBu yata binmek servet istiyor
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 AKAJU

 BARIŞTEKLİFİ

 BRONŞ

 BÜKME

 CÜRÜM

 ÇEMBER
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 ERİMEK

 ETENE

 FİİLİ

 HAHAM

 HAİTİ

 HAZAR

 İLMİK
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 KASIR

 KENTLİ

 KÖFTER

 MACAR

 MAVAL

 MUARE

 MÜFLİS

 NÜKLEON

 PASAJ

 SAHİP
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 TAKLAK
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3 HARFLİ
 DAR
 EGE
 MAÇ
 SAZ

4 HARFLİ
 AÇAR
 AKAR
 AKSU
 ANIK
 AZAP
 BUDA
 FRAK
 İZAH
 LUTR

 MUAF
 SKEÇ
 STAD
 SÜİT

 UMUM
 VAKA
 YAPI

5 HARFLİ
 ADAMA
 APTES
 ASLEN

 DANCA
 GENİZ
 IRKÇI
 İZDEŞ

 ZIRVA

6 HARFLİ
 DAHA AZ

 DİFANA
 KAKNEM
 MEBLAĞ

 PİYORE
 SİNARA
 TROPİK

10 HARFLİ
 AVİZEAĞACI
 NEŞTER SAPI

 TIRAŞ OLMAK
 VİYOLONSEL

Soldan Sağa:
1. Güldürü niteliğinde kısa oyun. - Gizli bir şeyi 
açığa çıkarma, yayma. 2. Savaş ve ticaret gemile-
rinin direklerine ve dalyanlarda dikine gömülmüş 
gönderler üzerine gözcülerin nöbet tutmaları için 
yapılmış yer. 3. Çok anlayışlı ve sezgili (kimse). - 
Çok çevik bir köpek türü. 4. Karnından konuşan. 6. 
Başı aşağı gelecek biçimde, tepetaklak. 7. Büyükle-
re mahsus çadır. - Maksat, tasavvur. 8. Viyolonsel. 
9. Anahtar. - Ziya, nur, şavk.

Yukarıdan Aşağıya:
1. Rus, Beyaz Rus, Ukraynalı, Leh, Sırp, Hırvat, Slo-
ven, Bulgar, Slovak ve Çek halklarına dillerindeki 
yakınlık dolayısıyla verilen ortak ad. - El sıkışma. 
2. Vuraç. 3. Bir şeyin içindeki öz, lüp. - Kasaplık 
hayvanların kesilmiş ayağı. 4. Bisiklet. 6. Yangılı. 7. 
Aktif. - Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek). 
8. Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori. 9. Aşık 
kemiği. - Hazır.
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Aşağıdaki sözcükleri yandaki bulmaca 
içerisinde her yönden verilmiş karışık 

har�er arasından bulmanız gerekmektedir.

Bulmacada verilen ipucu kelimeden yararlanarak 
çözülmüş bulmacayı tamamlayınız.
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Büyük erkek A E Türler, E B Söbe, O madde Ü Bildik, A biçimi F (Simge) S (Simge)

Oy N
A A B E Y hamil

Adale B N D veya biçimi

Cehennem V U R U O M B R A
A M E R K A gelme,

yürüme V O L T A Arap

Tema E L F B A E Veli

O L E C A T A S F A L T Valide A N A Niye, niçin? N E Y E
En küçük T R E S E N T A M alçak E R K A N C A N G

K L Gelir
Halk R U A M Lak ile L A K E

Kayak S K E C Z D Sahip S A Küçük

A T R U hebinden
olan kimse

Yok olma
Gedik, R A

R renk A M H A Y A Y R K
A T L E T bakraç

Boylam H E L K E A Sara

olan (kimse) Ç
ölçü birimi M L T U L Mürekkep

küçük kap L P R E S E
H A P A Z olmayan E Ses

Köpek E esirgeme R A H M "Allah Â O dilinde A R A
Tren

Yararlanma, N T F A da garson

yönelmesi
K O M Mis

avanak M S K O yer

Kara O R A
K A T A R S T E N O K A L B M A K S A T

L oymaya

araç V G Sinik K N K Y Ö N O K K A L
K O R T E Z T yönlerinden

her biri A N A Y Ö N U Z A K L K
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Aleksia & Hakan Kayar
bulmacaci@gmail.comÇÖZÜMLER
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K oçtaş’ın podcast platform-
larında yayınlanan ‘Yaşa-
yan Evler Podcast Serisi’ne

ev turu konsepti eklendi. Bu kon-
sept kapsamında, birbirinden farklı
evler ziyaret edilerek, evlerin ilham
verici hikâyelerine yer veriliyor.
Pelin Olgun’un sunumuyla yayınla-
nan ilk bölümde Akasya Asıltürk-
men, İstanbul Kalamış’ta bulunan
ferah evini gezdirdi ve dekoras-

yonda önem verdiği detayları pay-
laştı. Ev turunun ardından Pelin
Olgun ve Akasya Asıltürkmen; ev
dekorasyonu, ev yaşamı, çocuklu
evde yaşam gibi birçok konuda ke-
yifli bir sohbet gerçekleştirdi. İkinci
bölümde ise 75’ten fazla ülkeyi
gezen Mehmet Genç’in (Rotasız
Seyyah) Samsun’daki Karadeniz
manzaralı evine konuk olundu.
Pelin Olgun’un sunumuyla gerçek-
leştirilen keyifli sohbette Mehmet
Genç, dünyayı dolaşan bir gezgin

olarak ev hayatını hiçbir şeye değiş-
mediğini ifade etti.

Takip etmek mümkün

Yaşayan Evler Podcast Serisi’nin ev
turu konseptinin 3. bölüm konuğu
ise yaşam stilini ev dekorasyonuna
da yansıtan Umut Eker olacak.
Yeni konseptin tüm bölümlerini iz-
lemek için Koçtaş’ın YouTube say-
fası; dinlemek için ise Spotify,
Soundcloud, Apple Podcasts gibi
podcast platformları takip edilebilir. 

NERGİS DEMİRKAYA
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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri 
TAŞINMAZIN
Özellikleri :Satışa konu taşınmaz, İstanbul, Beylikdüzü İlçesi, Gürpınar Mahallesi, Doğa Sokakta, 
tapunun 1824 ada, 19 parsel numarasında kayıtlı, ve Doğa Sokaktan, 8 dış kapı numarası alan 864,36m2 
miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli Hoşevler Sitesinde 49422400/1390176000 arsa paylı B blok 
1. Bodrum kat (12) nolu dükkanın tamamı niteliğindedir. 
Doğa Sokak ve Kartal Sokak olmak üzere iki kadastral yola cepheli ve tamamı 864,36 m2 alana 
sahip arsa üzerinde yer alan Hoşevler Sitesi A ve B olmak üzere iki bloktan ibaret, B.A.K. Tarzda, blok nizamda
2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiştir. B blok 12 nolu dükkan, ana binanın 1. Bodrum katında ve 
yol cepheli konumda olup, onaylı mimari projesine, göre 29,60 m2 net alana sahip, dükkan içerisi iki bölüm 
şeklinde, WC ve mutfak nişi teşkil edilmiş durumda, seramik zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, alüminyum 
doğramalı, elektrik ve sıhhi tesisatlar mevcuttur. Taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamam-
lanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda,  konut alanında yer almaktadır.
Adresi : Gürpınar Mahallesi, Doğa Sokak, Hoşevler Sitesi, B Blok, 

1. Bodrum Kat 12 Nolu Dükkan Beylikdüzü  / İSTANBUL
Yüzölçümü : 864,36 m2  
Arsa Payı : 49422400/13901176000
İmar Durumu :1/1000 ölçekli Gürpınar Uygulama İmar Planında, TAKS: 0.30, 

ayrık  nizam 5 kat konut alanında kalmaktadır denilmiştir. 
Kıymeti : 250.000,00 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 17/06/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 26/07/2021 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri       : MEZAT SALONU - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan 

Yol, (Adliye  Yanı, Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/1881 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.03/05/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1371839)

T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2020/1881 TLMT.

Bakanlıktan yılın müzesi açıklaması
Kültür ve Turizm
Bakanlığı,'Avrupa
Yılın Müzesi Ödülle-

ri'nde, Troya Müzesi, Odunpazarı
Modern Müzesi ve Bayburt
Kenan Yavuz Etnografya Müze-
si'nin ödüle layık görüldüğünü
açıkladı. Bakanlıktan yapılan ya-
zılı açıklamada, "Avrupa Konse-

yi'nin himayesinde Avrupa Müze
Forumu (EMF) tarafından her yıl
verilen en uzun soluklu ve en say-
gın müzecilik ödülleri olan 'Av-
rupa Yılın Müzesi Ödülleri' bu
akşam sahiplerini buldu. Troya
Müzesi, 2020 Yılı Avrupa Yılın
Müzesi Özel Ödülü'nün sahibi
oldu. Troya Müzesi'nin hemen

ardından aynı kategoride '2021
Yılı Avrupa Yılın Müzesi Özel
Ödülü' Odunpazarı Modern Mü-
zesi'nin oldu. Tebrikler Troya, teb-
rikler Odunpazarı Modern
Müzesi. Bayburt Kenan Yavuz
Etnografya Müzesi de aynı yarış-
mada '2021 Silletto Ödülü'nü
aldı" ifadeleri

YASAYANYASAYANYASAYANYASAYANYASAYANYASAYANYASAYANYASAYAN
EVLER
VAR!

Koçtaş’ın YouTube kanalında ve Podcast platformlarında
yayınlanan ‘Yaşayan Evler Podcast Serisi’nde ilham 
verici ev hikâyelerine yer veriliyor. Daha önce Can
Bonomo, Kalt, Yagm̆ur Arat, Chaby Han & Gülce gibi
önemli isimlerin yer aldığı ‘Yaşayan Evler Podcast
Serisi’nin yeni versiyonuna ev turu konsepti de eklendi

Dijital yarış
sona erDi

'Dijitalizm' temalı
tasarım festivali Tasarım

Fest’21 kapsamında 
düzenlenen illüstrasyon

yarışması sonuçlandı.
‘Dijitalizm: Sanat ve
Tasarım Alanlarında

Evrim’ temasıyla 
düzenlenen yarışma,
lise, önlisans ve lisans

öğrencileri arasında
gerçekleşti. Küresel

salgın sürecinin, sanat ve
tasarım alanlarındaki 
dijital yansımalarının

göstergesi olmayı
amaçlayan yarışmaya

yoğun ilgi gösterildi

İstanbul Gelişim Üniversitesi
(İGÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi
Tasarım Fest’21 kapsamında

düzenlenen ‘Dijitalizm Temalı İllüstrasyon
Yarışması’ kapsamında fakülteden yapılan
açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu
yılki tasarım festivalinin, pandemi sebebiyle
çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesi fikrine
paralel olarak “Dijitalizm: Sanat ve Tasa-
rım alanlarında dijital evrim” sloganıyla
yola çıkan festival, hızla gelişen ve değişen
teknolojinin yarattığı yeni dijital çağ kavra-

mını sorgulatırken, güzel sanatlar alanları-
nın; teknoloji, sanat ve tasarım ilişkileri üç-
lemesini ele alıyor. Bu bağlamda Güzel
Sanatlar Fakültesi’nin Tasarım Festivali
kapsamında düzenlemiş olduğu ve ‘Dijita-
lizm’ kavramıyla şekillenen illüstrasyon ya-
rışması, içinde bulunduğumuz süreci
getirileri ve götürüleri ile yansıtmayı 
hedefliyor.”

Derece alan eserler açıldı

Prof. Dr. Güzin Şükran Ilıcak Aydınalp,
Prof. Dr. İsmet Çavuşoğlu, Doç. Dr. Aysun
Cançat, Doç. Dr. Metin Kuş, Doç. Dr. Erol
Yıldır, Dr. Öğretim Üyesi Nuri Sezer, Dr.
Öğretim Üyesi Zerrin Funda Ürük, Dr.
Öğretim Üyesi Yaprak Özel, Dr. Öğretim
Üyesi Melis Boyacı, Öğr. Gör. Tarık Baba-
yiğit, Öğr. Gör. Nihal Ekici Demir, Öğr.
Gör. İrem Fulya Özkan ve Öğr. Gör. Belgin
İpek’in jüri üyeliğini yaptığı yarışmanın bi-
rincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin
yanı sıra iki farklı kategoriden de üçer adet
mansiyon ödülünün kazananları üniversi-
tenin web sitesi üzerinden duyuruldu. Lise
kategorisinden birincilik ödülü Kadıköy
Anadolu Lisesi öğrencisi Sare Onur’a, ikin-
cilik ödülü Antalya Anadolu Lisesi öğren-
cisi Deniz Yıldız’a, üçüncülük ödülü
Düzce Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Se-
tenay Azra Boran’a verildi. Önlisans ve li-
sans kategorisinde ise birincilik ödülü
İnönü Üniversitesi öğrencisi Şümeyra
Ak’’ın olurken, ikincilik ödülüne Erciyes
Üniversitesi öğrencisi Dilek Yiyen ve İstan-
bul Gelişim Üniversitesi öğrencisi Ayberk
Can Mavu layık görüldü. Dereceye giren
ve çalışmaları sergilenmeye hak kazanan
eserlerin, çevrimiçi düzenlenen sergiyle zi-
yaretçilere açıldığı bildirildi. DHA

Mumyalar için
özel muhafaza
Amasya Müzesi'nde sergilenen,
İlhanlılar döneminde yaşadıkları 
bilinen 4'ü çocuk 8 kişiye ait mumyalar,
nem ve ısı ayarı yapılan özel bölümde
muhafaza ediliyor. Müze Müdürü Celal
Özdemir, mumyaların periyodik
bakımlarının yapıldığını belirterek,
"Mumya görmek için Mısır’a gitmeye
gerek yok, Amasya’ya bekliyoruz" dedi

İlhanlılar döneminde
Anadolu Nazırı Şehzade Cu-
mudar, Amasya Emiri İşbuğa

Noyan, İzzettin Mehmet Pervane Bey, eşi
ve çocuklarına ait mumyalar, Amasya
Müzesi'nde sergileniyor. Müzede yer alan
4'ü çocuk, 4'ü yetişkin olmak üzere 8
mumya, nem ve ısı ayarının yapıldığı özel
bölmede korunuyor. Bünyesinde 23 bin
eseri barındıran müzede mumyaların bu-
lunduğu bölüme, ziyaretçiler daha çok
ilgi gösteriyor. Müze Müdürü Celal Öz-
demir, bozulmaması için mumyaların pe-
riyodik bakımının yapılıp klima ve
iklimlendirme cihazlarıyla muhafazasının
gerçekleştirildiğini söyledi. Özdemir,
“Müzedeki mumyalar Müslüman kişilere
ait. Bu mumyalardan en iyi korunanı
bebek mumyası. Mısırda bilinen mumya-
lardan farklı olarak Anadolu'daki mum-
yalama tekniği çok farklı. Mısırda bilinen
mumyalama ceset aldıktan sonra yıkanı-
yor, yıkandıktan sonra iç organlarının ta-
mamı çıkartılıyor. Bazılarında kalbin
yerinde olduğunu çünkü bilgeliğin ve
ruhun tekrar kalbe geri gelineceğini düşü-
nüyorlar. Sonra cesedin organları çıkartıl-
dıktan sonra tanrı sembolleri dediğimiz
kapların içine koyup yine mezara koyu-
yorlar. Daha sonra cesedin iç organlarını
temizleyip keten bezle sarıyorlar ve üze-
rini reçine ile kaplıyorlar. Bu da havayla
teması kesiyor.” dedi.

YASAYAN

Pelin Olgun ve
Akasya Asıltürkmen;
ev dekorasyonu, ev

yaşamı, çocuklu evde
yaşam gibi 

birçok konuda keyifli
bir sohbet 

gerçekleştirdi.



premier Lig'de liderlik koltuğunda oturan
Manchester City, 35'inci hafta maçında saha-
sında Chelsea'yi konuk edecek. Manchester
ekibi, müsabakayı kazanması hâlinde ligin bi-
time 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.
Tivibu aboneleri, bu akşam TSİ 19.30'da Eti-
had Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi S
Sport ekranları üzerinden izleyebilecek. Manc-
hester City, Chelsea'yi mağlup ederek son 4 se-
zonda 3'üncü, toplamda ise 7'nci kez mutlu
sona ulaşmayı hedefliyor. Pep Guardiola'nın
öğrencileri bu sezon ligde çıktığı 34 maçta 25
galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde
ederek 80 puanla zirvede bulunuyor. City'nin
en yakın takipçisi bir diğer Manchester takımı
United ise bir maç eksiğiyle 67 puanda.
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cumhurBaŞkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan, milli sporcularla iftarda bir araya
geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa
ve dünya şampiyonalarında madalya
kazanan milli sporcuları kabul etti.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet 

Muharrem Kasapoğlu ve Bakan Yar-
dımcısı Hamza Yerlikaya'nın da yer al-
dığı kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan;
Nisanur Erbil, Ferhat Arıcan, Büşra
Işıldar, Elif Çolak, Sıla Karakuş, Süley-
man Atlı, Taha Akgül, Adem Asil, Sü-
leyman Karadeniz, Yunus Emre Başar,

Murat Fırat, Muhammed Furkan
Özbek, Rıza Kayaalp, Sümeyye Kentli,
Rabia Kaya, Şaziye Erdoğan, Berfin
Altun, Melike Günal, Zeliha Ağrıs ve
Hatice Kübra İlgün'le bir araya geldi.
Erdoğan, sporcularla beraber iftar
yaptı. DHA

ŞampiyonluK

MAÇI

14

f ransa Ligue 1’in 36’ncı haftasında
yarın Lens ile deplasmanda karşı
karşıya gelecek olan Lille’de milli

oyuncu Burak Yılmaz, düzenlenen
basın toplantısında açıklamalarda bu-
lundu. Lens karşısında oynayacakları
derbi maçının öneminin farkında ol-
duklarını söyleyen golcü oyuncu,
“Keşke seyircili olsaydı. Yarın çok
büyük bir derbi olduğunu biliyorum. İlk
maçta da arkadaşlarım bunun önemini
bana anlatmıştı. Yarın bizim için bir
derbiden daha fazlası. Tabii ki Lens’in
de hedefleri var. Onlara saygı duyuyo-
ruz” diye konuştu. Lens forması giyen
Gael Kakuta’nın “Paris Saint-Ger-
main’in şampiyon olmasını isterim” sö-
zünün hatırlatılması üzerine ise Burak
Yılmaz, “Çok tecrübeli ve iyi bir
oyuncu. Keşke hissettiklerini içinde tut-
saydı. Bunu dışa vurmanın bir anlamı
olduğunu düşünmüyorum. Çünkü
geçen hafta Paris’e yenildiler” açıkla-
masında bulundu.

Artık iyi oyun şart değil

Son 3 haftada önemli olan tek şeyin ka-
zanmak olduğunu söyleyen milli
oyuncu, “Biz, çok iyi bir takımız. Eğer
ben gol atıyorsam arkadaşlarım saye-

sinde. Artık son düzlüğe girdik. Kimin
gol attığı, kimin pas verdiği ya da iyi
oyun umrumuzda değil. Eğer 'Bu üç
maçı kazanacaksınız, Burak sen gol at-
mayacaksın ve çok kötü oynayacaksı-
nız' deseler, kabul ederim. O yüzden
bence gol atanın ya da iyi oyunun
önemli olmadığı haftalara girdik” diye
konuştu.

Futbol bir yaşam tarzıdır

Türkiye’de futbolun çok önemli bir
noktada olduğunu vurgulayan Burak
Yılmaz,” Türkiye futbol anlamında
başka bir seviyede. Türkiye’de futbol bir
yaşam tarzı. Takımın galipse bir haftan
iyi, mağlupsa kötü geçer. Böyle bir or-
tamda ülkemizin bizi sahiplenmesi, Lil-
le’i kendi takımları gibi desteklemeleri
hem bizleri hem de sizleri sevindiriyor-
dur. İnşallah sonu güzel olsun” şek-
linde konuştu. Lille ile 1 sene daha
kontratı olduğunun altını çizen Yılmaz,
“2 senelik kontrat imzaladım. 2’nci de
bitirsek 1’inci de bitirsek harika bir
sezon geçirdiğimizi düşünüyorum. He-
defimiz şampiyonluk. 1 sene daha
kontratım var ve devam ettiği sürece
buradayım. Bir korkum ve çekincem
yok” ifadelerini kullandı. DHA

İngiltere Premier Lig'in 35'inci haftasında
Manchester City, şampiyonluk için
Chelsea'nin karşısına çıkıyor

Bu sezon çeşitli faktörler nedeniyle Play-Off hat-
tından dahi uzak kalarak Süper Lig umutlarını
erteleyen Bursaspor, iç saha maçlarında da dile-
diği performansa ulaşamadı. Koronavirüs pan-
demisi tedbirleri nedeniyle taraftarından
mahrum kalan Bursa kulübü, ligde çıktığı 16 iç
saha maçında yalnızca 25 puan toplayabildi.
Boş tribünlerin takımı olumsuz etkilediği göz-
lemlenirken, yeşil beyazlılar, evindeki son 3
maçın ikisini de kaybederek formsuz görüntü
çizdi. Sezonu bu hafta sonu Ankara Keçiören-
gücü’nü sahasında ağırlayarak tamamlayacak
olan Bursaspor, bu mücadeleyi kazansa dahi
geçen sezonun gerisinde kalacak. TFF 1. Lig’de
geçen sezon Bursa ekibi, 17 maçlık iç saha peri-
yodunu 35 puanda tamamlamıştı. Bu grafiğiyle
ligin en iyi iç saha performansına sahip 3 takım-
dan biri olan Bursaspor, bu sezon ise sergilediği

grafiğiyle evinde en iyi performans sergileyen
9. takımı konumunda yer alıyor. DHA

TarafTarsız
olmuyor
TFF 1. Lig’de geçen sezon gösterdiği 
iç saha performansının uzağında 
kalan Bursaspor, evinde oynadığı
maçlarda taraftarını aradı

Erdoğan, sporcularla iftar yaptı

Lille forması giyen
milli oyuncu Burak
Yılmaz, “Hedefimiz

şampiyonluk. 
1 sene daha

kontratım var 
ve devam

ettiği sürece
buradayım. 

Bir korkum ve 
çekincem yok”

dedi

Şampiyonluk yarışındaki en büyük
rakipleri PSG’nin iki önemli oyuncusu
Neymar ve Kylian Mbappe hakkında
da konuşan milli oyuncu, “Neymar ve
Mbappe benim için dünyanın en iyi 2
oyuncusu. İkisini de çok seviyor ve
saygı duyuyorum. Mbappe ve Ney-
mar’ın önünde şampiyon olarak bitir-

mek değil de Paris Saint-Germain
önünde ligi şampiyon bitirmek, dersek
bizim başarımız daha çok ön plana
çıkar. Biz ne şampiyon olduk ne de
2’nci bitirdik şu anda. Bunları lig bi-
tince konuşalım. Şampiyon olmuş gibi
konuşup kendimi rahatlatmak istemi-
yorum” dedi.

2 isme övgüler dizdi
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),

Fenerbahçe'nin, Aytemiz Alanyaspor

maçında kural hatası yapıldığı

iddiasıyla karşılaşmanın tekrarına

yönelik başvurusunu reddettiTFF’den 
Fenerbahçe’ye ret
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TFF, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 38'inci haftasında
deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı ve 0-0
sona eren karşılaşmada kural hatası yapıldığı iddia-
sıyla yaptığı başvuruyu görüştü. Federasyondan yapı-
lan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türkiye Futbol
Federasyonu Yönetim Kurulu bugün Riva'da yaptığı
toplantıda Fenerbahçe A.Ş. Kulübü'nün 29.04.2021 ta-
rihinde oynanan Aytemiz Alanyaspor-Fenerbahçe A.Ş.
müsabakasına ilişkin kural hatası itirazını değerlendir-

miştir.Yapılan inceleme sonucunda söz konusu müsa-
bakada kural hatası olmadığına karar verilmiştir."Ligin
38'nci haftasında oynanan karşılaşmanın 26'ncı daki-
kasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gön-
derdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker
tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı
noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut
Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için of-
sayt değerlendirmesi yapılmıştı. DHA

TFF’den 
Fenerbahçe’ye ret

Dibba’nın
keyfi yerinde
TFF 1’inci Lig’de geçen hafta oynadıkları
Aydeniz Et Balıkesirspor maçını 3-0 kaza-
narak son haftaya lider olarak giren
Adana Demirspor’un golcü futbolcusu
Pa Amat Dibba, Samet Aybaba'nın takı-
mın başına geçmesinin ardından tama-
men kenetlendiklerini belirterek “Bir
insanın gözlerine baktığınızda size nasıl
bir enerji verdiğini anlarsınız. Samet hoca
bize öz güven verdi” dedi. Ligin 33’üncü
haftasında evinde oynadığı Balıkesirspor
maçını 3-0 kazanan Adana Demirspor,
pazar günü çıkacağı Menemenspor sına-

vının hazırlıkla-
rına devam
ediyor. Son
maçta aldığı ga-
libiyetle puan
cetvelinde 67
puanla lider ko-
numda bulunan
mavi-lacivertli
ekip, Mene-
menspor müca-
delesini de
kazanıp ligi
şampiyon bitire-
rek Süper Lig’e
çıkmak istiyor.
Adana Demirs-
por’da son haf-
talardaki
performansıyla

dikkatleri üzerine çeken Pa Dibba, antren-
man öncesi basın mensuplarına samimi
açıklamalarda bulundu. Mavi-lacivertli
ekipte yaklaşık 1,5 yıldır top koşturan
Gambiyalı forvet, Adana’da tanıştığı Bü-
yükşehir Belediyesi Adana Basketbol Ku-
lübü oyuncusu Raushan Gültekin ile kısa
bir süre önce hayatını birleştirdi. Kentte
çok mutlu olduğunu kaydeden başarılı
futbolcu, attığı golleri sevinç sırasında
yaptığı kalp işaretiyle eşi Gültekin’e he-
diye ettiğini belirtti.

Özel sporcular zor olanı başardı
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Baş-
kanı Birol Aydın, yaptığı paylaşımda "Tarihimizde
ilk defa iki sporcuyla Paralimpik Oyunları'na katıl-
manın haklı gururunu yaşıyoruz." dedi. Özel spor-
cuların daha önce ülke kotasıyla oyunlarda tek
sporcuyla yer aldığına dikkati çeken Aydın, paylaşı-
mında şu ifadeleri kullandı: "Özel sporcular ilk defa
Esra Bayrak ve Mihriban Korkmaz ile büyük başa-

rıya imza atarak dünyada ilk 6 sporcunun arasına
seçilerek, ülkemize tarihi 2 kota kazandırarak, tarihe
altın harflerle isimlerini yazdırdı. Bu büyük başarı
da Türkiye özel sporcular camiasının büyük bir aile
olmasının başarısıdır. Bu zor ve uzun yolda her
daim yanımızda olan kulüp başkanlarıma antrenör
arkadaşlarıma emeği geçen her bir kardeşime şük-
ranlarımı sunuyorum."
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ASLAN ZORDA
KARTAL UCUSTA!
S üper Lig'in 40. haftasındaki derbi

maçta bu akşam lider Beşiktaş'ı
konuk edecek Galatasaray, bu

sezon evinde önemli puan kayıpları ya-
şadı. Ligde 2020-2021 sezonunda şu
ana dek 18 kez rakiplerini konuk eden
Galatasaray, bunların 10'unu kazana-
bildi. Evinde rakipleriyle 6 kez berabere
kalan ve 2 defa sahadan mağlup ayrılan
sarı-kırmızılı ekip, 18 puan kaybetti. Sa-
hasında 39 gole imza atan Galatasaray,
kalesinde 15 gol gördü. Galatasaray, son
5 iç saha maçında sadece bir kez kaza-
nabildi. Ligin 27. haftasında Büyükşehir
Belediye Erzurumspor'u Türk Telekom
Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılı
ekip, sonraki 5 iç saha maçında iyi so-
nuçlar almakta zorlandı. Büyükşehir Be-
lediye Erzurumspor karşılaşmasının
ardından evinde Demir Grup Sivasspor
ile 2-2 berabere kalan Galatasaray, son-
raki karşılaşmada Çaykur Rizespor'a 4-3
mağlup oldu. Evinde Fatih Karagümrük
ve Trabzonspor ile oynadığı maçları da
1-1 beraberliklerle tamamlayan sarı-kır-
mızılı ekip, İttifak Holding Konyaspor'u
1-0 yenerek iç sahadaki bu şansızlığını
kırdı. Galatasaray, kötü sonuçlar aldığı
son 5 iç saha maçında 8 gol atarken, ra-
kiplerinin de 8 golüne engel olamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, evindeki son 3 maçta
ise birer gol kaydedebildi.

Beşiktaş performansını artırdı

Şampiyonluk yolunda deplasmanda
önemli bir derbi maçına çıkacak Beşiktaş
ise dış sahadaki karşılaşmalarda son dö-
nemde daha başarılı sonuçlara imza attı.
Bu sezon deplasmandaki ilk 9 maçta 5
galibiyet bir beraberlik ve 3 yenilgi alan
siyah-beyazlı ekip, 16 puan topladı. Söz
konusu karşılaşmalarda 18 gol sevinci
yaşayan Beşiktaş, rakiplerinin 17 golüne
engel olamadı. Beşiktaş, sonraki 9 dış
saha maçında ise daha başarılı bir gö-
rüntü ortaya koydu. Bu maçlarda 6 gali-
biyet alan siyah-beyazlı ekip, 2
beraberlik ve bir yenilgiyle 20 puan elde
etti. Sonraki 9 dış saha maçında 19 gol
atan Beşiktaş, kalesinde 9 gol gördü.
Siyah-beyazlı ekip, bu sezonki 18 dep-
lasman maçında ise 11 galibiyet, 3 bera-
berlik ve 4 yenilgiyle 36 puan çıkardı. Dış
sahada 37 gol atan Beşiktaş, 26 gole
engel olamadı.

Fatih Terim'in 67. derbisi

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik direk-
törlük kariyerinde 67. kez derbide görev
yapacak. Galatasaray, tecrübeli teknik
adam yönetiminde daha önce Beşiktaş
ve Fenerbahçe ile Süper Lig, Türkiye
Kupası, TFF Süper Kupa, Cumhurbaş-
kanlığı Kupası, Türkiye Spor Yazarları
Derneği Kupası ve Gurbet Kupası'nda
toplam 66 müsabaka oynadı. Sarı-kırmı-
zılı takımda dördüncü dönemini geçiren
67 yaşındaki Terim, Fenerbahçe ve Be-
şiktaş ile yapılan bu karşılaşmalarda 24
galibiyet, 25 beraberlik ve 17 mağlubiyet
gördü.

Beşiktaş karşısında 33 derbi

Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde
Beşiktaş ile daha önce 33 maçta karşı
karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım bu der-

bilerin 12'sini kazanırken, 13'ünde bera-
bere kaldı, 8'inde ise sahadan mağlubi-
yetle ayrıldı. Galatasaray, tecrübeli teknik
adam idaresinde Fenerbahçe ile oyna-
dığı 33 derbide ise 12 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

İki teknik adam karşı karşıya

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih
Terim ile Beşiktaş'ı çalıştıran Sergen Yal-
çın, 6. kez saha kenarında karşı karşıya
gelecek. Sergen Yalçın daha önce Kon-
yaspor, Yeni Malatyaspor, Aytemiz
Alanyaspor ve Beşiktaş'ın başında, Terim
yönetimindeki Galatasaray'a karşı 5
maça çıktı. Galatasaray, tamamı Süper
Lig'de oynanan bu maçların birini kaza-

nırken, üçünde berabere kaldı ve birini
kaybetti. 

Sergen Yalçın'ın derbi
mağlubiyeti yok

Beşiktaş, Sergen Yalçın yönetiminde oy-
nadığı 5 derbide de mağlubiyet yaşa-
madı. Sergen Yalçın yönetiminde daha
önce Galatasaray ile oynadığı 2 derbide
bir galibiyet ve bir beraberlik alan Beşik-
taş, Fenerbahçe ile yaptığı 3 karşılaşma-
nın ise ikisini kazandı ve birinde
berabere kaldı.

Beşiktaş şampiyonluk hesabında

81 puanla Türk Telekom Stadı'na lider
gidecek olan Beşiktaş'ın, Galatasaray
karşısında alacağı sonuç ve aynı saat-
lerde oynanacak Ankaragücü-Fener-
bahçe maçında ortaya çıkacak sonuca
göre 16'ncı şampiyonluğunu ilan etme
ihtimali bulunuyor. Galatasaray'ın 6, Fe-
nerbahçe'nin 5 puan önünde bulunan
siyah beyazlılar bitime iki hafta kala 6 ve
daha fazlası puan farkı yapması duru-
munda şampiyon olacak. İşte Beşiktaş'ın
şampiyonluk ihtimalleri:- Beşiktaş; Ga-
latasaray'ı yenerse ve Fenerbahçe Anka-
ra'da berabere kalırsa şampiyon-
Beşiktaş; Galatasaray'ı yenerse ve Fener-
bahçe Ankara'da yenilirse şampiyon- Be-
şiktaş; Galatasaray ile berabere kalırsa
ve Fenerbahçe Ankara'da yenilirse şam-
piyonBu ihtimallerin dışında Beşiktaş'ın
Galatasaray'a puan kaybetmesi halinde
şampiyonluk son iki maça kalacak. Bu
arada ilk maçta Galatasaray'ı 2-0 yenen
Beşiktaş'ın ikili averajı elinde tutabilmesi
için sarı-kırmızılı rakibine yenilmesi ha-
linde farkın 1'den fazla olmaması gere-
kecek.

Sergen hoca sürpriz istemiyor

Siyah beyazlıların teknik direktörü Ser-
gen Yalçın derbide sürpriz yaşamak iste-
miyor. Şampiyonluk ihtimali nedeniyle

maçın öneminin çok daha artacağını
bilen tecrübeli teknik adam, derbinin
Galatasaray'ın da son şansı olmasının
rakibin motivasyonunu artıracağını dü-
şünüyor. Öncelikli hedeflerini berabere
kalmak değil, kazanmak olarak belirle-
yen Sergen Yalçın, Hes Kablo Kayseris-
por, Çaykur Rizespor ve Atakaş
Hatayspor maçlarında olduğu gibi
oyuna baskılı başlamanın planlarını ya-
pıyor. Kadroda çok büyük değişiklikler
yapması beklenmeyen Yalçın, defans
hattını Rosier, Vida, Welinton ve N'Saka-
la'dan oluşturacak. Orta sahada Josef ile
defansif güvenliği sağlayacak olan Ser-
gen Yalçın, hücum hattını sakatlığı süren
N'Koudou'nun durumuna göre şekillen-
direcek. Düne kadar idmanlara çıkama-
yan N'Koudou'nun yarın akşam oynama
ihtimali oldukça düşük olduğu için, Yal-
çın'ın maça Gökhan Töre ile başlaması
bekleniyor. Bu durumda hücum hattı
Ghezzal-Atiba-Ljajic-Gökhan Töre ve
Cyle Larin'den oluşacak. Beşiktaş'ın Ga-
latasaray karşısındaki muhtemel ilk on-
biri Ersin-Rosier, Vida, Welinton,
N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic,
Gökhan Töre, Larin şeklinde. Siyah-be-
yazlılarda Aboubakar, Oğuzhan, Cenk
ve Hasic sakatlıkları sebebiyle maç kad-
rosunda yer almayacak. 

Galatasaray Kulübü Başkanı
Mustafa Cengiz, olağan seçimli
genel kurulda yeniden başkan-
lığa aday olmayacağını açıkladı
mustafa Cengiz'in, sosyal medya hesabı Twit-
ter'dan yaptığı paylaşımda, "Galatasaray Spor Ku-
lübünün yapılacak ilk seçiminde bu şartlarda aday
olmayacağımı sevgili Galatasaray camiasına say-
gıyla bildiririm." ifadeleri yer aldı. Galatasaray Ku-
lübünden yapılan açıklamada, "T.C. İstanbul
Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü'nün 6
Mayıs 2021 tarihli yazısı ve 5 Mayıs 2021 tarihli
Yönetim Kurulu kararımız uyarınca tam kapanma
döneminin sonlandırılacağı 17 Mayıs 2021 tarihi
sonrası açıklanması beklenilen yeni idari tedbirler
göz önünde bulundurularak, pandemi koşullarının
imkan vereceği en yakın tarihte (Haziran 2021 ta-
rihi hedeflenerek) yapılmak üzere, Olağan Seçimli
Genel Kurul Toplantı tarihinin açıklanacağı ka-
muoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

2 yıl daha
Anadolu Efes

Plaj voleybolu
heyecanı başladı

Para milli haltercilerden
Tayland'da 4 altın madalya

anadolu Efes, başantrenörü Ergin Ataman'ın söz-
leşmesini 2 yıl uzattığını duyurdu. Anadolu Efes'ten
yapılan açıklamada, "Takımımızda üçüncü dönemini
sürdüren teknik patron Ergin Ataman ile iki yıllık
sözleşme tazeledik. Ataman, bilindiği gibi takımımızı
1999-2001 yılları arasında, 2008-09 ve 2009-10 se-
zonlarında çalıştırmış ve 2017-18 sezonu ortasında
üçüncü kez takımımızın başına geçmişti." ifadeleri
kullanıldı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu
Efes'in, 1 THY Avrupa Ligi ikinciliği, 1 üçüncülüğü,
2 Türkiye şampiyonluğu, 3 Cumhurbaşkanlığı Ku-
pası ve 2 Türkiye Kupası bulunuyor. Anadolu Efes,
tecrübeli başantrenör Ergin Ataman ile bu sezon son
olarak play-off serisinde Real Madrid'i eleyerek
Dörtlü Final'e adını yazdırmıştı.

İzmİr'İn plaj voleybolunda ev sahipliği yaptığı CEV
Continental Cup'ın ilk günü kadınlar grup maçlarına
sahne oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye
Voleybol Federasyonu ile birlikte düzenleyip, Tokyo
Olimpiyatları için Avrupa Kıta Kupası Olimpiyat Ele-
meleri'nin ikinci raundu niteliğindeki uluslararası or-
ganizasyon, İnciraltı Spor Tesisleri'nde 9 Mayıs'a
kadar devam edecek. CEV Continental Cup'ta kadın-
larda Türkiye'nin yanı sıra Sırbistan, Slovenya, Po-
lonya, Yunanistan, Finlandiya, Çekya ve Belarus,
erkeklerde yine Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Lit-
vanya, İtalya, Macaristan, Letonya, Estonya ve İngil-
tere mücadele ediyor. Her ülke organizasyona
kadınlar ve de erkeklerde ikişer takımla katılıyor. Ül-
kelerin karşı karşıya geldiği erkek ve kadın takımları-
nın maçlarında galibiyetlerin eşit olması halinde
kazananın belli olması için altın maç uygulaması ya-
pılıyor. CEV Continental Cup'ta gruplarını ilk beşte
tamamlayan ülkeler, final biletini alacak. Finaller, ha-
ziran ayında Hollanda'da düzenlenecek. Finallerde
başarılı olan takımlar Tokyo biletini alacak. Ülkemizi,
kadınlarda Merve Çelebi - Bahanur Gökalp ile Selin
Yurtsever - Dilara Gedikoğlu, erkeklerde Volkan Göğ-
tepe - Murat Giginoğlu ile Sefa Urlu - Selçuk Şekerci
ikilileri temsil ediyor. DHA

tayland'ın başkenti Bang-
kok'ta düzenlenen Para Hal-
ter Dünya Kupası'nın
üçüncü gününde milli hal-
terciler 4 altın madalya ka-
zandı. 2020 Tokyo
Paralimpik Oyunları'na
puan niteliği taşıyan kupada
Besra Duman, kadınlar 55
kiloda 124 kiloluk kaldırışıyla
altın madalyaya uzandı. Bes-
ra'nın bu derecesi gençler ka-
tegorisinde de değerlendirildi
ve bu kategoride de milli hal-
terci bir altın madalya daha
kazanmış oldu. Kadınlar 73
kiloda ise Sibel Çam 125 ki-
loluk kaldırışıyla, Yasemin
Ceylan Baydar ise kadınlar
61 kiloda 110 kiloluk kaldırı-
şıyla altın madalya kazandı.
Milli takım böylece yarış-
mayı 4 altın madalya ile
tamamladı.

Süper Lig'in 40. haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray, bu sezon evindeki 18 maçta 18 puanlık kayıp yaşadı

Beşiktaş
bariz üstün

Cüneyt Çakır
düdük çalacak

Beşiktaş ile Galatasaray yarın akşam
349'uncu kez karşı karşıya gelecek. Geride
kalan 348 maçta Beşiktaş'ın 112 galibiyetine
karşılık Galatasaray'ın 122 galibiyeti bulunu-
yor. İki takım arasındaki 114 maç ise beraber-
likle sonuçlandı. Beşiktaş 348 maçta 455 gol
atarken, kalesinde 484 gol gördü. 2005-2015
yılları arasında Galatasaray'a karşı çok kötü
bir 10 yıl geçiren Beşiktaş, Şenol Güneş'le ya-
şadığı iki şampiyonlukla başlayan dönemde,
üstünlüğünü geri aldı. 24 Aralık 2015'den bu
yana oynanan 12 maçta Galatasaray'ı 7 kez
yenen siyah beyazlılar, bu süreçte 3 beraber-
lik, 2 de mağlubiyet aldı. 12 maçta Galatasa-
ray ağlarına 14 gol gönderen Kara Kartal,
ağlarında 8 gol gördü. Ligin ilk yarısında Vo-
dafone Park'ta oynanan karşılaşmayı Beşiktaş
2-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ta Galatasaray maçı
öncesinde dört futbolcu sarı kart ceza sınırında
bulunuyor. 3 sarı kartı olan Cyle Larin, Atiba
Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic
yarın akşam sarı kart görmeleri halinde cezalı
duruma düşecekler ve 41'inci haftada Voda-
fone Park'ta oynanacak Fatih Karagümrük
maçında forma giyemeyecekler.

Süper Lig'de 40. hafta maçlarında görev ya-
pacak hakemler açıklandı. Galatasaray-Be-
şiktaş derbisini Cüneyt Çakır yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem
Kurulundan yapılan açıklamaya göre derbi
için hakem Cüneyt Çakır görevlendirildi. Ça-
kır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve
Tarık Ongun'un yapacağı mücadelenin 4.
hakemi ise Hüseyin Göçek oldu. Galatasa-
ray-Beşiktaş derbisi Türk Telekom Stadı'nda
yarın saat 20.30'da başlayacak.

Cengiz aday olmayacak!
Galatasaray Başkan Adayı Elmas:
Bu seçim 29 Mayıs'ta olacak
Galatasaray Başkan Adayı Burak
Elmas, adaylık başvurusunu resmi olarak
gerçekleştirerek evraklarını teslim etti. Resmi
başvuruyu yaptıktan sonra basın mensupla-
rına konuşan Elmas, "Tüm gerekli evrakları,
Divan Kurulumuza teslim ettik. Kendilerine
de dün almış oldukları doğru karar için, bir
Galatasaraylı olarak teşekkür ettik. Tüm ca-
miamıza hayırlı olsun. Diğer aday
arkadaşlarımıza ve ekiplerine de ha-
yırlı olmasını dileriz. Bu seçim Ga-
latasaray'ın çok çok önemli bir
seçimi. Galatasaray demokrasisi
için de çok önemli bir seçim haline
geldi. Tüm üyelerimizden son dö-
nemde yapılan çeşitli hamlelerin

farkında olup, Galatasaray demokrasisine
sahip çıkmak üzere oy kullanmalarını, Gala-
tasaray'da iradelerinin sandığa ve sonuçlara
yansımasını rica ediyorum. Hala Galatasa-
ray içinde maalesef, Galatasaray'a yeteri say-
gıyı duymayan, son anda Galatasaray'ın
gerekli saygıyı duyarak zamanında hazırlan-
mamış; bir takım, azınlıkta olsa arkadaşların

seçimi geciktirme ve Galatasaray'ın so-
runlarını bu vesileyle öteleme çabala-
rını biz görüyoruz. Biz her zaman
Galatasaray'ın, Galatasaraylının irade-
sinin, Galatasaray'ın tüm kararlarına
doğru şekilde yansımasına önem ver-
dik. Bunun da takipçisi olmaya devam
edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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42 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla sık
sık adından söz ettiren Çağla Şıkel, formunu
spora borçlu. İki çocuk annesi olan Şıkel, paylaş-
tığı fotoğraflarla da takipçilerini
spora teşvik ediyor. Kendisini
adeta sağlıklı yaşama adayan
Çağla Şıkel, 17 Mayıs'a dek
sürecek olan tam ka-
panma döneminde de
egzersizlerini sürdür-
meyi aksatmadı. Evinin
bahçesinde spor ya-
parken objektif karşı-
sına geçen Şıkel,
esnekliğini de gözler
önüne serdi. Instag-
ram'da 3 milyondan
fazla takipçisi bulu-
nan ünlü manken,
konuyla ilgill,
"Tüm yarışım
kendimle... Yapa-
bileceklerimi gö-
rerek, sınırlarımı
zorlayarak ka-
zandığım cesare-
timin özgüveniyle
daha iyi bir ben..."
ifadelerini kullandı.

42 yaşında ama
22 yaşında gibi

F atih Beledi-
yesi'nin yü-
rüttüğü

proje kapsa-
mında Balat,
Ayvansaray,
Fener, Unkapanı
ve Cibali'yi

içinde barındıran Haliç
Caddesi'ndeki 250 bina
basit bakım ve onarımı yapı-
lıp, boyanarak, rengârenk
bir görünüme kavuşturulu-
yor. İstanbul'un son yıllar-
daki en gözde cazibe
merkezleri arasında yer alan
Balat, Ayvansaray, Fener,
Unkapanı ve Cibali'nin sahil kesimlerinde
Fatih Belediyesi ekiplerince hummalı bir ça-
lışma yürütülüyor. İLBANK’IN desteğiyle
yürütülen çalışmalar yaklaşık 1,5 senedir
devam ediyor. Haliç sahil boyunda yer alan
binaların boya ve badanaları yapılarak daha
yeni bir görünüme kavuşturuluyor. Ayrıca
proje kapsamında yapının cephe oranla-
rına, rengine, tabelasına, tentesine, klima
dış ünitelerine, teras bahçelerine, aydın-
latma direklerine, çiçeklikler, döşeme kapla-
malarına kadar birçok kentsel tasarım

öğesine dikkat edilerek proje tasarımları 
yapıldı.

En ilgi çekici nokta

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan,
devam eden yenileme çalışmalarına ilişkin
DHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Haliç
sahil boyu İstanbul’un en ilgi çeken noktala-
rından biri. Ayvansaray’dan başlayıp Unka-
panı’na kadar giden bir bölge. Birçok
İstanbullu vatandaşın bildiği hatta İstanbul
dışından da insanların gelip zaman geçirdiği

bir yer. Çok uzun zamandır bu
evlere müdahil olunamadı. Mi-
mari olarak çok güzel dış yapı-
lar olmasına rağmen dış
cepheleri karma karışık bir du-
rumdaydı. Çevre Şehir Bakanlı-
ğı’nın İller Bankası’nın
desteğiyle beraber bu alanda
bir proje hazırladık. Ayvansa-
ray’dan başlayıp Unkapanı’na
kadar 250 yapı var. Bu binala-
rın 108’i sivil mimari örnekleri.
Bölgede 120’ye yakın bina tek
tek elden geçirildi” diye 
konuştu.

Fotoğrafçılar çok seviyor

Başkan Turan, “Unkapanı’ndan Eminönü
Meydana kadar olan hattın da proje çalışma-
ları devam ediyor. Bu güzergâhtaki binaların
da cephede bulunan bütün olumsuzluklar gi-
derilecek. Haliç sahil boyu fotografçılar için
en güzel mekânlardan biri. Vatandaşlarımızın
konut olarak ikamet ettiği yerlerde de iki nok-
tada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu
dönem içerisinde Fatih’te buluna binaların
çok hızlı bir şekilde yenilendiğini göreceksiniz.
Zeyrek’te de 11 binaya kapsamlı onarım ya-
pıyoruz” şeklinde konuştu.

HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
HalıC Cok
guzel oldu
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MÜGE 
YÜCETÜRK

HABER

1 yıla yakındır yoğun bir
çalışma yürütüldüğünü
ifade eden Enes Kaya, “
Yaklaşık 15 yıldır bu
sahil bölgesinde yaşıyo-
rum. Hem bireysel ola-
rak yaşam alanımız hem
de dernek olarak etkinlik
yaptığımız bir alan bu-
rası. Çocuklarla yaptığı-
mız etkinliklerde bu
bölgedeki binaların hem
tarihi yönü ön planda
hem de bakımsız durum-
ları çocuklar tarafından
sürekli soruluyordu.
Uzun süredir burada
farklı çalışmalar oldu-
ğunu duyuyorduk. Fatih
Belediye Başkanı Ergün
Turan vesilesiyle 1 yıla
yakındır ciddi bir çalışma
yapılıyor. Başkanımıza ve
burada çalışan herkese
teşekkür ediyoruz” diye
konuştu. 84 yaşındaki
Mevuze Kara ise, “1964
yılından beri burada ya-
şıyorum. Başkanımızda
bin kere razı olsun bu
güzellikleri yaptırdı. Bu-
radaki evlerde bakım
yoktu. Ergün Başkan
geldi evlerimizi güzelleş-
tirdi. Evim çok kötü du-
rumdaydı. Belediyeye
rica ettim gelip yaptılar”
ifadesini kullandı.

Farklı çalışmalar 

olduğunu 
Biliyorduk

Haliç sahil boyundaki 11'i metruk, 108'i tarihi tescilli 250 bina, Fatih Belediyesi
ekiplerince bakım onarım yapılıp, boyanarak, eski görüntüsünden kurtarılıyor

Eyüpsultan yenileniyor
Eyüpsultan’ı vatandaşların sosyalleşebileceği, çocukların daha fazla oyun oynayabileceği yeni parklar 
ve yeşil alanlarla donatan Eyüpsultan Belediyesi, mevcut parklarda ise yenileme çalışmaları gerçekleştiriyor
eyüpsultan Belediyesi bu kap-
samda Rami Bir Nefes Parkı’nı
yeni bir çehreye kavuşturacak ça-
lışmalara ara vermeden devam
ediyor. Daha önce Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken’in
sosyal medya hesaplarından
“Rami Bir Nefes Parkı’nda dü-
zenlemeler yaptık. Aşağıdaki sos-
yal tesisi yıktık, bahçesiyle
beraber yukarı alıyoruz. Yan tara-
fına da kültür evini getireceğiz”
şeklinde duyurduğu Rami Bir
Nefes’te çalışmalar yoğun bir şe-
kilde devam ediyor. Rami Bir
Nefes Parkı’nda yapılan çalışma-
ları yakından takip eden Başkan
Deniz Köken ise her fırsatta in-
şaat alanında incelemelerde bu-
lunup, ilgili birim müdürlerinden
parkın son durumu ve inşaatın
ilerleyişi hakkında bilgi alıyor.

Açık oturma alanına sahip

Yapılan çalışmalar doğrultu-
sunda eski sosyal tesis yıkılarak

yeni tesisin temelleri atıldı. İnşaat
çalışmaları hızla devam eden
yeni sosyal tesis 300 m²’lik kapalı
alana sahip olacak. 700m²’lik
açık oturma alanı ile misafirlerine
ağaçların gölgesinde oturup çay
ve kahvelerini yudumlayacakları
huzurlu bir ortam sağlayacak
olan yeni sosyal tesisin önünde
ise 35 araçlık otoparkta 
bulunacak.
Sosyal tesisin hemen yanında ya-
pılacak olan kültür evi ise tek katlı
ve 350 m²’lik bir inşaat alanına
sahip olacak. İçerisinde Eyüpsul-
tan Mesleki Eğitim Merkezi
(ESMEK)’nin yer alacağı kültür
evinde 4 derslik, 1 müzik odası ve
1 çocuk odası bulunacak. Ayrıca
ekipler parkta yeni düzenlemeler
yaparak mevcut koşu parkuru-
nun mesafesini daha da uzatıp,
vatandaşların sağlıklı ve verimli
bir şekilde spor yapmalarına
imkan sunacak. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, devam eden çalışmaları inceleyerek; “İlçemiz
için en iyisini yapmaktan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

Bayram temizliği

Basladı
Gaziosmanpaşa Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi
ilçenin dört bir yanında temizlik seferberliği başlattı. Çalışmalara
katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
ekiplerle birlikte cadde ve sokaklarda bayram temizliği yaptı

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Covid-19 tedbirleri kapsamında
ilçe genelinde sürdürdüğü temizlik çalışmalarına hız kazan-
dırdı. Bu kapsamda belediye bünyesinde çalışmalarını sürdü-
ren toplu temizlik ekipleri, bayram temizliğine başladı. Ekipler,
tam kapanma uygulaması nedeniyle boş kalan cadde ve sokak-
larda kapsamlı şekilde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gazi-
osmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da Pazariçi
ve Yıldıztabya Mahallelerinde gerçekleştirilen çalışmalara katı-
larak, yıkama aracı ile sokakları yıkadı. İlçe genelinde kapsamlı
bir temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Gaziosmanpaşa
Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “İlçemizde rutin olarak
sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına bayramın da yaklaş-
masıyla birlikte daha da ağırlık verdik. Cadde ve sokaklarımız
boş vaziyetteyken toplu temizlik çalışmalarımızla yaşam alan-
larımızı daha temiz ve hijyenik bir hale getirmek istiyoruz. Bir
nevi bayram temizliği yaparak, bu geleneğimizi de sürdürmüş
oluyoruz. Gaziosmanpaşa’nın 16 mahallesinde, her cadde ve
sokakta gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor” diye
konuştu.

Dezenfektanlı suyla yıkanıyor

Bayram temizliği kapsamında ekipler, cadde, sokak ve kaldı-
rımları yerde çöp kalmayana dek özenle süpürüyor. Cadde ve
sokaklar, köpüklü ve dezenfektanlı suyla yıkanırken, çöp kon-
teynerleri de sağlık açısından en ince detayına kadar ekipler ta-
rafından dezenfekte ediliyor. Sokağa atılmış moloz, tadilat
atıkları ve eski eşyalar ise araçlara yüklenerek kaldırıldı ve çevre
kirliliğinin önüne geçiliyor. SAVAŞ ATAK

Poyrazköy’de
çalışma var

Beykoz Belediyesi’nin turizm yatırımları kapsamında kim-
likli yaşam alanlarını korumak, kent bakım ihtiyaçlarını kar-
şılamak, yerli ve yabancı turistlere ilçeye yaraşır nitelikte
hizmet sağlamak amacıyla hazırladığı “Poyrazköy Sokak
Sağlıklaştırma Projesi”yle tarihi köy ziyaretçilerini artık tatil
yöresi standartlarında sahili, bakımlı yeme-içme mekânları
ve nezih sosyal alanlarıyla ağırlayacak. Poyrazköy’ün tarihi
geçmişi ve kent estetiği gözetilerek hazırlanan proje kapsa-
mında sahil ve balıkçı lokantalarına ev sahipliği yapan Men-
direk Caddesi’nde alt yapı, zemin iyileştirme ve kaldırım
yenileme çalışmaları başladı. Mendirek Caddesi’ni prestijli
bir görünüme kavuşturacak düzenlemeler sonrasında köy
sakinleri ve ziyaretçilerin konforunu sağlamaya yönelik ya-
yalaştırma çalışmaları da yapılacak.


