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10-16 Mayıs Engelli-
ler Haftası'nda Dam-

ga'ya konuşan SAHİM-
SEN Genel Başkanı Özlem
Akarken, engelli bireylerin
yaşadığı sıkıntılara dikkat
çekti. Aile ve Sosyal Hiz-
metler Bakanı Derya Ya-
nık'a seslenen Akarken,

engelli aileleri-
nin yardıma
muhtaç oldu-
ğunu belirterek
bakanlığın des-
teğinin şart ol-
duğunu yineledi.
Boş bir tekerlekli

sandalye fotoğrafı göstere-
rek açıklamalarda bulunan
Akarken, “Bu resime baka-
rak 'ne zaman konuşacaksı-
nız' diye sorduğumuz kişi
Sayın Bakan Derya Ya-
nık'tır. Tıbbi cihaz, araç  ve
sarf malzemelerinin SGK
tarafından ödenen tutarla-
rının güncellenmemesi ne-
deniyle yoksulluğumuz ve
yoksunluğumuz daha da
derinleşti. Ne zaman konu-
şacaksınız merak ediyoruz
Sayın Bakan Derya Yanık”
açıklamasında bulundu. 
I SAYFA 8

ç
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MHP Genel Başkanı 
Devlet Bahçeli partisinin

TBMM'deki grup toplantısında
açıklamalarda bulundu. Bahçeli,
sığınmacı tartışmalarına ilişkin,
"Suriyeli sığınmacılar bugün misa-
firimizse yarın komşumuz olacak-

lardır. Suriyeli
sığınmacıların ülke-
lerinden kopuşlarına
neden olan iç ça-
tışma ortamı geçer
geçmez, ülkelerine
dönüşleri el birli-
ğiyle, hayata geçiril-
melidir" açıklamasını
yaptı. I SAYFA 7
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GERİ DÖNÜŞ AÇIKLAMASI

Bugün misafir 
yarın komşu!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriyeli
göçmenler ilgili olarak "Kapımız

açık onlara, ev sahipliği yapmaya devam
edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan'a sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçda-
roğlu, “Dünya beşten büyüktür diye yeri
gelince üfürüyorsun. Ama Birleşmiş Mil-
letler'e gidip çözüm isteyemedin, bir mek-
tup dahi yazamadın. BM’ye gidemedin
mi sen? Orada Suriye’yi masaya yatıra-
madın mı sen?” diye konuştu. I SAYFA 7
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Büyükçekmece Merkez Camii'nin al-
tında esnaflık yapan Orhan Şahin,

sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Dükka-
nın önünde bulunan köpeğin aniden pençe
atmasıyla birlikte neye uğradığını şaşıran
Orhan Şahin'i diğer esnaf arkadaşları kur-
tardı. Köpeğin saldırısı sonucu vücudunun
çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralanan
Şahin, Mimarsinan Devlet Hastanesi'nde
tedavi altına alındı. Aynı köpeğin, daha
önce de başkalarına saldırdığı belirtildi. 
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Damga'ya konuşan SAHİM-SEN Genel Başkanı Özlem Akarken,
Bakan Derya Yanık'a seslendi. Akarken, “Yoksulluğumuz derin-
leşiyor. Sayın Bakan ne zaman konuşacaksınız?” diye sordu

YOKSULLUK
ARTIYOR!

YERI GELINCE 
UFURUYORSUN!

www.gazetedamga.com.tr

AKUT’un kurucuları arasında
yer alarak 1999 Marmara Dep-

remi’nde çok sayıda insanımızın haya-
tını kurtaran dağcı İskender Iğdır’ın
anısına Bakırköy Osmaniye Mahalle-
si’nde yapılan İskender Iğdır Parkı
içindeki cafenin Bakırköy Yapı İnşaat
Ulaşım Sağlık Hizmetleri A.Ş. (BU-
YUAŞ) üzerinden 10 yıllığına kiraya
verilmesi için Meclis, Başkan Bülent

Kerimoğlu'na yetki verdi. Meclis'e baş-
kanlık önerisi olarak gelen yetki talebi,
CHP’li meclis üyelerinin oylarıyla
kabul edildi. Ak Parti ve MHP’nin ‘ret’
verdiği yetkiye, CHP’li bazı meclis
üyelerinin grup toplantısında ‘hayır’
dediği iddia edildi. CHP’li Meclis
Üyesi Cem Özbey ise grup toplantısı-
nın ardından meclis toplantısına katıl-
madan belediyeden ayrıldı. 
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CHP'Lİ ÖZBEY MECLİS TOPLANTISINA KATILMADI

Ağrı Dağı'nda inişe geçtiği sı-
rada uçuruma yuvarlanarak

yaşamını yitiren Atlas Dergisi muha-
biri ve AKUT üyesi Bakırköylü
İskender Iğdır adına Osmaniye
Mahallesi'nde yapılan İskender
Iğdır Parkı içerisindeki, kafe
için alınan kiralama yetkisi, va-
tandaşların da tepkisini çekti.
Parkın açılışından kısa bir süre
sonra, bilgisayarların olduğu
etüt merkezi kapatılmış, bilgi-

sayarların akibetinin defalarca sorul-
masına karşılık cevap verilmemişti.
Etüt merkezi ise depo olarak kulla-

nılmaya başlanmıştı. Bülent
Kerimoğlu, parkın açılışında
yaptığı konuşmada, “Parkımız
inşallah İskender Iğdır'ın man-
evi mirasına yakışacak. Biz
onun manevi mirasını yaşat-
mak, Bakırköy’e yakışır bir
hale getirmek için bu parkı
yaptık” demişti. I SAYFA 4
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ETÜT MERKEZİ DEPO OLARAK KULLANILIYOR

NE ZAMAN KONUŞACAKSINIZ SAYIN YANIK?

Büyükçekmece’de
köpek dehşeti

Küçükçekmece Belediye-
si’nin “Çekmecem’de Kitap

Var” söyleşilerine konuk olan
oyuncu Müjde Ar, Sefaköy Kültür
ve Sanat Merkezi’nde Küçükçek-
mecelilerle bir araya geldi. Söyle-
şide annesi Aysel Gürel’le ilgili
anılarını anlatan Müjde Ar,

“Annem hayallerinin
hepsini hayatına
geçiren bir ka-
dındı, beklemek
denen şey onun
yaşamında
yoktu. Deli

Aysel diyor-
lardı

ancak o
bir de-
haydı”
dedi. 
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Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İskender Iğdır Parkı içindeki Kitap Cafe’nin kiraya verilebilmesi için Meclis'ten
yetki aldı. AK Parti ve MHP grubu karara ret oyu verdi. CHP’li bazı meclis üyelerinin de grup toplantısında karara karşı çıktığı
iddia edildi. CHP’li Meclis Üyesi Cem Özbey’in, grup toplantısının ardından meclis toplantısına katılmaması dikkat çekti

GRUPTA HAYIR
MECLIS’TE EVET!

Osman Kavala’nın da ara-
larında bulunduğu Gezi

Parkı Davası'nda bir üst mahke-
meye yapılan tutukluluğa itiraz
talebi, İstanbul 14.Ağır Ceza
Mahkemesi heyeti tarafından oy
birliğiyle reddedildi. Mahkeme
heyeti ret gerekçesini, “İstanbul
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin

kararında usul ve yasaya aykırı
bir husus tespit edilemediği”
şeklinde açıkladı. Davanın tutuk-
suz sanıkları Ayşe Mücella Ya-
pıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali
Hakan Altınay, Mine Özerden,
Can Atalay, Yiğit Ali Ekmekçi ve
Tayfun Kahraman 18'er yıl hapis
cezası almış ve tutuklanmışlardı. 

İTİRaZ ReDDeDİlDİ
ç

BU DÜNYADAN MUHARREM YERLİ GELDİ GEÇTİ...

Çocukluk arkadaşım, dostum
gazeteci Muharrem Yerli, maale-
sef geçirdiği kalp krizi sonucu 
aramızdan ayrıldı. 

Ölüm adın kalleş olsun.
Yine yaktı yüreğimizi.
1960'lı yıllarda doğduk.

70'lerde ilkokulda.
80'lerde orta ve lisede arkadaştık.
Dağlarda kuzu otlattık.
Köyümüzün deresinde göl yaptık

çimdik/yüzdük.
Ateş yaktık patates pişirdik.
Ata bindik.
Eşekten düştük.
İnanmak çok zor 

Muharrem.
Çok erken oldu 

Muharrem çok erken.
Seni asla unut-

mayacağım, unut-
turmayacağım...

Mehmet Mert köşe yazısı sayfa 9'da

BİRÇOK MECLİS ÜYESİ RAHATSIZ!
CHP'li Meclis üyelerinin grup toplantısında kiralama yetkisine karşı 
çıkmasına rağmen, Meclis'te evet oyu vermeleri tepkilere neden oldu.
Grup toplantısına katılan fakat Meclis toplantısına girmeyen CHP'li Cem
Özbey'in bu tutumu ise, karara tepki olarak değerlendirildi. CHP İlçe
Başkanı Celal Sevinç'in de verilen yetkiye sıcak bakmadığı ileri sürüldü. 

HABER
SELVİ SARITAÇ

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun’a

2020 yılında hakaret ettiği iddia-
sıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar
hapis cezası istemiyle dava açılan
CHP İstanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu ilk kez hakim karşı-
sına çıktı. Kaftancıoğlu, üzerine
atılı suçlamayı kabul etmedi. Müş-

teki Altun’un avukatı
ise şikayetlerinin
devam ettiğini söy-
ledi. Mahkeme,
sanık avukatının 
kovuşturmanın ge-
nişletilmesi talebinin
kabulüne karar 
vererek duruşmayı
erteledi. I SAYFA 9
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SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kaftancıoğlu 
savunma yaptı

Zeytinburnu Belediye Mecli-
si’nin mayıs ayı ilk toplantı-

sına mülteci sorunu damgasını
vurdu. CHP Grubu ilçede alınan
önlemlerin yetersizliğinden şikayet
ederken, Ak Parti Grubu sorunun
farkında olduklarını söyledi. İYİ
Partili Meclis Üyesi Mustafa Gü-

reler, Akit Gazete-
si’nin 6 Mayıs 2022
tarihli gazete manşe-
tini göstererek, 
“Rumeli muhacirleri
mülteci değil,
TC’nin kurucu 
unsurlarıdır. Herkes 
yerini ve haddini 
bilsin” dedi. I SAYFA 5
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MECLİS'TE GÖÇMEN TARTIŞMASI

Herkes yerini
haddini bilsin!

AYSEL GÜREL 
BİR DEHAYDI

I SAYFA
16

SAHİM-SEN 
Genel Başkanı

Özlem Akarken

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz
sezon tatilcileri maskeli ve mesafeli ağırla-

yan plajlar, yeni döneme hazırlanıyor. Sarıyer
Kilyos'ta yeni sezonu bekleyen plajlardaki ha-
zırlıklar tüm hızı ile sürüyor. I SAYFA 4

Plajlar hazırlanıyor

BAKAN
YANIK’A
SESLENDİ

BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir
BaBel
kalabilir

Sayfa 15

ÖZEL HABER
ANIL BODUÇ

İç Hastalıkları 
Uzmanı

Dr. Özgür
Yaşar, 10
Mayıs Dünya Sağlık
İçin Hareket Et Günü
kapsamında yaptığı
açıklamada, düzenli eg-
zersizin sağlığımıza 6
önemli faydasını anlattı,
önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. I SAYFA 2

ç
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Nerede hareket
orada bereket

Müjde Ar

Orhan
Şahin

ölümden
döndü.
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DünyaDa ve ülkemizde sarı çiçekle-
riyle bilinen sarı kantaron, ılıman ve
tropik iklim bölgelerinde kendiliğinden

yetişiyor. Türkiye’deki her iklim bölgesinde yetişe-
bilen sarı kantaron; Anadolu’da binbirdelikotu,
kılıçotu, kanotu, yaraotu, kuzukıran olarak bilini-
yor. Sarı kantaron yağı, cilt sorunlarından sindi-
rim sistemi kaynaklı birçok problem için
kullanılıyor. Nemlendirici özelliği nedeniyle saçlı
ve saçsız deriye uygulandığında cilde daha parlak
ve canlı bir görünüm sağlarken, düzenli olarak
küçük miktarlarda içildiğinde mide ve bağırsak
sorunlarına iyi geliyor. Memorial Kayseri Hasta-
nesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Betül
Merd, sarı kantaron bitkisi ve sarı kantaron yağı-
nın kullanım alanları hakkında bilgi verdi.

Sarı kantaron yağı neye iyi gelir?

Yapılan araştırmalarda sarı kantaron yağının
güneş yanıkları, yaralar, cilt üzerindeki yüzeysel
morluklara iyi geldiği belirlenmiştir. Ayrıca ülser
gibi mide bağırsak sorunlarında da kullanılmakta-
dır. Naftodiantronlar (hiperisin) ve fluroglisinoller
gibi antioksidan, antienflamatuar, antikanser ve
antimikrobiyal içermesi nedeniyle sarı kantaronun
yara iyileştirici ve ağrı kesici etkisi de bulunmakta-
dır. Özellikle piyasada satılan preparatlarının ise
siyatiğe ve zehirli hayvan ısırıklarına iyi geldiği söy-
lenmektedir. Tarihsel süreçte ise Eski Yunan ve
Roma dönemlerine ait kaynaklarda sarı kantaron,
akciğer, mide, bağırsak, böbrek ve idrar yollarının
kronik hastalıklarında, gece idrarını kaçıran çocuk-
ların tedavisinde ve antimikrobiyel olarak kullanıl-
mıştır. Özellikle yatalak hastalarda oluşan bası
yaralarının tedavisinde etkili olduğu bilinmektedir.
Antik çağlardan günümüze kadar sarı kantaron,
nörolojik ve psikiyatrik hastalıkların tedavisinde
kullanılmaktadır. Halk arasında başağrısı, hidro-
fobi, menopo, hipokondriyazis, nevralji, koksalji,
tetani, paraliz ve spatik paraliz ile boyun tutul-
ması, omurilik hastalıkları, spinal konvülziyon,
spinal irritasyon gibi bazı nörolojik rahatsızlık-
larda da kullanıldığı bilinmektedir. Türkiye’de ise
çeşitli hastalıklara karşı etnomedikal kullanımı söz
konusu olsa da, ağır hastalıkların tedavisinde kul-
lanılmaması gerekir. Özellikle kanser hastalarını
hayatta tutacak esas tedaviyi öteleyen bu tür bitki-
lerin kullanılması çok etik değildir. Ülkemizde halk
arasında yüzyıllardır soğuk algınlığına, şeker has-
talığına, ülsere, mide ve bağırsak rahatsızlıklarına,
karaciğere, sarılığa ve safra kanalı sorunlarına
karşı kullanılmaktadır. Ayrıca bitkinin % 1’lik in-
füzyonundan hazırlanan karışımları kullananlarda
bağırsak parazitlerinin düştüğü tespit edilmiştir.  

Bilgisayar oyunlarının, çocukların ha-
yatında giderek artan bir risk olmaya
devam ettiği konusunda uzmanlar uyarı-

yor. Avukat Kürşat Ergün,''Son günlerde sıkça karşı-
laşılan sorunlardan biri; online mecralar üzerinde
oynanan online oyunlar esnasında çocuklara yöne-
lik pedofili, cinsel istismar gibi fiillerin yoğun bir şe-
kilde işlenmekte olduğu anlaşılmıştır. Bu durum
neticesinde, başta ebeveynler olmak üzere toplumu
aydınlatmak adına online oyunlar esnasında çocuk-
ların maruz kaldıkları fiilleri açıklama zorunluluğu-
muz doğmuştur. Bilgisayar, tablet veya cep
telefonları ile bir veya birden fazla bireyin internet
üzerinden çeşitli oyunları oynaması olarak tanımla-
nabilecek online oyunların ve bu oyunları tercih
edenlerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.'' dedi.

Sarı kantaron
yağının faydası

Oyun deyip geçmeyin!

Y ürümek, yüzmek, bisiklete bin-
mek, dans etmek, ip atlamak
hatta evde temizlik yapmak…

Tüm bu fiziksel aktiviteler, vücudun ha-
reket ederek enerji harcamasını sağlıyor.
Ancak bu fiziksel aktivitelerin sağlığımız
açısından fayda sağlayabilmesi için her
gün düzenli şekilde, yeterli sürede ve
tempolu yapılması gerekiyor. Fiziksel ak-
tivitenin yararları konusunda toplum bi-
linci oluşturmak için 10 Mayıs ‘Dünya
Sağlık İçin Hareket Et Günü’ olarak kut-
lanıyor. Acıbadem Üniversitesi Atakent
Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr.
Özgür Yaşar “Günümüzde hareketsizlik
hızla yaygınlaşırken, gerek dünyada ge-
rekse ülkemizde obezite endişe verici şe-
kilde artmaktadır. Oysa sağlığın
korunması ve geliştirilmesi için haftada 5
gün, 30 dakika orta şiddette bir egzersiz
yetişkinler için yeterlidir. 5-18 yaş arasın-
daki çocuk ve ergenler ise günde 60 da-
kika düzenli egzersiz yapmalıdır” diyor.  

Aşırı kilo ve obeziteden koruyor

Aşırı kilo ve obezite enerji girişinin (gıda
alımı) toplam enerji çıkışını aştığı zaman
ortaya çıkar. Hareketsizlik obezitenin
yaygınlaşmasında çok önemli bir faktör-
dür. Her gün yeterli sürede egzersiz yap-
mak ideal kiloya ulaşılmasına ve
muhafaza edilmesine yardım eder. 

Kalp ve damar sağlığını destekliyor

Fiziksel aktivitenin en büyük yararların-
dan biri de kalp ve damar hastalıkları ris-
kini azaltmasıdır. Kalp hastalıkları riski
hareketsiz insanlarda düzenli egzersiz
yapanlara göre iki kat fazladır. Ayrıca
felç ile sonuçlanan beyin damar hastalı-
ğını önleyici etkisi, hipertansiyon ve ko-
lesterol yüksekliği gibi kalp damar
hastalığına sebep olabilecek birçok risk
faktörünü azaltıcı etkisi mevcuttur.  

Kanser riskini azaltıyor

Yapılan bilimsel çalışmalar, düzenli eg-
zersizin kanser riskini azalttığını, meno-
poz sonrası dönemde de meme kanseri
riskini önemli ölçüde düşürdüğünü or-
taya koymaktadır. Prostat kanseri riski-
nin de yoğun egzersizle birlikte
azaldığına ilişkin bazı kanıtlar mevcuttur.

Diyabeti önlüyor

Dr. Özgür Yaşar “Diyabet eskiden 40
yaş üstü erişkinlerde meydana gelirken,
son yıllarda obezite oranının artışına
paralel olarak çocuklarda ve gençlerde
de hızla yaygınlaşıyor. Yapılan bilimsel
çalışmalar, düzenli egzersizin Tip-2 di

yabetin önlenmesine yardımcı oldu-
ğunu göstermektedir. Diyabet her gün
egzersiz yapan insanlarda, hareketsiz-
lere oranla yüzde 30 daha az 
görülüyor” diyor.

Ruh sağlığını iyileştiriyor

Günlük yaşam alışkanlıklarınız arasına
düzenli egzersizi katmanız ve her gün
yarım saat egzersiz yapmanız duru-
munda depresyon, stres ve anksiyete
sorunlarınızın azalmasına katkı sağla-
yabilirsiniz. Düzenli egzersiz ayrıca ço-
cuklara sosyal beceri sağlamaya yardım
eder, kadınların kendi yetenek ve nitelik-
leri hakkında pozitif düşünceler geliştir

mesine destek olur. Çocuklar ve yetişkin-
lere özsaygı kazandırır ve hayat kalitesini
artırır. Ayrıca spor faa-
liyetleri esnasında
yeni insanlarla tanış-
mak, toplumla ve
çevreyle ilişki kur-
mak için fırsatlar
sunar. Kişiyi sağlıklı
beslenmeye ve si-
gara içmemeye
teşvik eder.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgür Yaşar, 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yaptığı
açıklamada, düzenli egzersizin sağlığımıza 6 önemli faydasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

ZEYNEP VURAL

Nerede hareket
orada bereket

Düzenli egzersiz kas ve iskelet sağlığını
koruyup geliştirirken, hareketsiz yaşam
tarzından kaynaklanan ve ileri yaşla or-
taya çıkan kas zayıflıklarını önler. Aynı

zamanda ileri yaşta sık görülen ve çok
tehlikeli olan kalça kırıkları ve düşme
riskini azaltır. Özellikle ağırlık taşıyıcı
aktivitelere katılım (örneğin; atlayış veya

sıçrama) kemik yoğunluğunu artırmaya
yardımcı olur. Bu özellikle kemik yoğun-
luğunun gelişmesi açısından ergenler ve
orta yaştaki kadınlar için çok önemlidir.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-
19 pandemisinden sonra farklı ül-
kelerde çocuklarda ortaya çıkan,

gizemli hepatit olarak bilinen, etkeni bilin-
meyen hepatit hastalığı endişeye yol açıyor.
Şu ana kadar 169 çocukta görülen etkeni bi-
linmeyen hepatit hastalığının tam olarak 
nedeni belirlenemiyor. Ancak yapılan incele-
melerde hastaların 20’sinde Covid-19,
74’ünde de ise adenovirüs tespit edildiği bil-
diriliyor. Özellikle ishal olan çocukların altı-
nın değiştirilmesinden sonra ellerin sabun
ve suyla yıkanması, solunum yolu hijyenine
dikkat edilmesi ve hasta kişilerle temastan
kaçınılması alınacak önlemlerin başında 
geliyor. 

İlk olarak İskoçya’da ortaya çıktı

Nisan ayının başında ilk olarak İskoçya’da
13 çocukta, ateş olmadan kusma ve karın
ağrısı şikayetiyle ortaya çıkan etkeni bilin-
meyen hepatit hastalığı kısa sürede endişeye
yol açan boyutlara ulaştı. Dünya Sağlık Ör-
gütü 23 Nisan tarihinde yayınladığı rapo-
runda, dünyada 169 tane etkeni bilinmeyen
çocuklarda hepatit olgusu olduğunu açık-
ladı. İngiltere-Kuzey İrlanda, İspanya, İs-
rail, ABD, Danimarka, İrlanda,  Hollanda,
İtalya, Norveç, Fransa, Romanya ve Belçi-
ka’da belirlenen nedeni belirlenemeyen he-

patit hastası çocukların yaklaşık 17 tane-
sinde karaciğer nakli gerçekleştirildi. Bu,
yaklaşık olarak yüzde 10’luk bir orana denk
gelmektedir ve akut hepatit vakaları için
yüksek kabul edilebilecek bir orandır. 

Adenovirüs şüphesi

Karaciğer enzimlerinin çok yüksek olma-
sıyla karakterize olan hepatit hastalığında
çocuklarda sarılık gözlemlenmektedir. He-
patit A, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D
veya Hepatit E gibi sık bilinen hepatit virüs-
lerinin 169 hasta çocukta tespit edilmemiş
olması da altı çizilmesi gereken bir durum-
dur. Çocuklarda ortaya çıkan etkeni bilin-
meyen hepatit hastalığının yaklaşık yüzde
10’u ağır seyretmektedir. Yapılan çalışma-
larda 169 çocuk hastanın 74’ünde adenovi-
rüs, 20’sinde ise Covid- 19 tespit edilmiştir.
Adenovirüs belirlenen çocukların 18’inde de
adenovirüs -41 denilen alt tipi belirlenmiştir.
Rapor edilen hasta çocukların hiçbirisinin
Covid -19 aşısı olmaması da ortaya çıkan
hepatit hastalığının aşı ile bağlantısının ol-
madığını ortaya koymaktadır. Hasta çocuk-
larda adenovirüs oranının fazla olması,
şüpheyi bu yönde artırmaktadır. Ancak
daha önce sağlıklı çocuklarda ortaya çıkan
adenovirüs genellikle kendi kendine geçen
bir hastalık olarak tanımlanmaktadır. Ade-

novirüslerin bilinen 80 alt tipi mevcuttur.
Adenovirüs 41 tipi sıklıkla çocuklarda ishal
ve kusmaya neden olan bir virüs olup, aynı
zamanda üst solunum yolu enfeksiyonu
bulgularına da neden olabilmektedir. Sağ-
lıklı çocuklarda selim seyirli olan bu virüs
bugüne kadar sağlıklı ve kronik hastalığı ol-
mayan çocuklarda karaciğer nakline kadar
gidecek olan bir hepatit tablosuna yol aç-
mamıştır. Şu ana kadar 1 ay ile 16 yaş ara-
sındaki çocuklar arasında görülen nedeni
belirlenemeyen hepatitte çocukların hiçbiri-
sinin seyahat öyküsünün olmaması da dik-
kat çekilen noktalar arasındadır. 

Bu belirtilere dikkat edin

Nedeni belirlenemeyen hepatit hastalığı
daha çok ateş olmadan kusma ve karın ağ-
rısı şikayetleriyle ortaya çıkmaktadır. Şu ana
kadar salgın olarak değerlendirilmeyen bu
hepatit hastalığında adenovirüs oranındaki
artışa dikkat çekilmektedir. 80’den fazla vi-
rüsten oluşan adenovirüsler tüm sistemleri
tutabilmektedir. Adenovirüs, hastalarda
farklı şikayetlere neden olabilmektedir. Bazı
hastalarda konjonktivit ( kırmızı göz hasta-
lığı), bazı hastalarda ateş ve orta kulak ilti-
habı şeklinde kendini belli eden
adenovirüsler; zatürre, üst solunum yolu
enfeksiyonu, ishal, karın ağrısı, hemorajik

sistit, menenjit gibi ağır tablolara neden ola-
bilmektedir. 

Hijyeni ihmal etmeyin

Nedeninin tam olarak bilinmemesinden do-
layı her geçen gün endişeye sebep olan gi-
zemli hepatit hastalığında hijyen kurallarına
dikkat edilmesi alınacak önlemlerin başında
yer almaktadır. Özellikle el hijyeni (ellerin su
ve sabun ile yıkanması), hasta olan kişinin
temas ettiği yüzeylerin temizliği ve solunum
yolu hijyeni (hapşırma ve öksürme anında
ağız ve burunun mendil ile kapatılması, oda-

ların sık sık havalandırılması) ihmal edilme-
melidir. İshal olan çocukların altının değişti-
rilmesinden sonra su ve sabunla ellerin iyi bir
şekilde yıkanması önemlidir. Hasta insan-
larla yakın temastan kaçınılması gerekmekte-
dir. Anne babaların özellikle dikkat etmesi
gereken konuların başında, çocukların dışkı
ve idrar rengindeki değişiklik, gözlerde ve
ciltte ortaya çıkan sarılık gelmektedir. Bu be-
lirtilerin ortaya çıkması durumunda karaci-
ğer fonksiyonlarına detaylı şekilde bakılması
ve hepatit testi yapılması gerekmektedir.
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kas ve iskelet sistemini güçlendiriyor

Gizemli hepatit
hastalığına dikkat
Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Çocuk Enfeksiyon Hasta-
lıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Soysal, etkeni bilinmeyen hepatit hastalığı hakkında bilgi verdi
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Olay, 24 Nisan günü
saat 06.40 sıralarında,
Fevziçakmak Mahalle-

si'nde yaşandı. Bir otomobille
gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı
kilidini kırdıkları bakkala girdi.
Şüpheliler, yaklaşık 16 bin liralık
sigara ve peyniri otomobile koyup
çalarak uzaklaştı. Ekmek bırak-
mak için gelen fırıncı, hırsızlığı
fark ederek bakkal sahibi Ali Kö-
yünç'e haber verdi. İş yerine gelen
Köyünç, durumu polis ekiplerine
bildirdi. Olay yerine sevk edilen
polis ekipleri, hırsızlığı ilişkin ça-
lışma başlattı. Polis, güvenlik ka-
mera kayıtlarından şüphelilerin
kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

16 bin lira zararım var

Bakkalın sahibi Ali Köyünç,
“Sabah gelip kilitleri kırıyorlar.

İçerideki sigaralarımızı, peynirleri-
mizi ve malzemelerimizi çalarak
kaçıyorlar. Arabayla gelip burada
duruyorlar. Dört kişiler. Hırsızlar-
dan üçü kişi içeri giriyor, bir kişi de
arabada bekliyor. Bizim 16 bin lira
zararımız var. Kamera kayıtlarımız
hepsi mevcuttur. Polis arkadaşlara
verdim. Sabah saat 06.45 gibi geli-
yorlar. O sırada herhangi bir
gören, eden olmamış. Bu resmen
vicdansızlık. Umarım bulunurlar”
dedi. Hırsızlık anları güvenlik ka-
mera görüntülerine saniye saniye
yansıdı. Görüntülerde, sokağa
beyaz bir otomobille gelen şüphe-
liler, iş yerinin kapı kilidini kırıyor.
İçeri giren üç kişi sigara ve peyniri
otomobile taşırken, diğer kişi oto-
mobilde bekliyor. Malzemeleri
alan şüpheliler, otomobile binip
hızla uzaklaşıyor. DHA

S arıyer, Katar Caddesi'ndeki AVM otopar-
kında 6 Mayıs günü meydana gelen olay id-
dialara göre şöyle yaşandı. Ömer Birgealp,

Florya'daki bankadan 100 bin lira çekti. Ardından
aracıyla Sarıyer'deki AVM otoparkına geldi. Parayı
aracın ön koltuğuna beyaz bir poşet içinde bıraktı.
O sırada yanına yaklaşan bir şüpheli AVM girişini
sorarak onu oyalamaya başladı. Durumdan şüphe-
lenmeyerek yol tarifi yapan mağdur, bu sırada lüks
aracın kapısını kilitlediğini düşünüp AVM'ye girdi.
Ancak geri döndüğünde otomobilinin kapılarının
açık olduğunu ve poşetteki paranın bir bölümünün
olmadığını gördü. Mağdur Ömer Birgealp durumu
polise bildirdi.  

Paranın yarısını aldılar

Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipleri şüphelilerin Ömer
Birgealp'in lüks cipini bankadan para çekmesinin
ardından takip ettiklerini belirledi. Şüphelilerin park
edilen otomobilin uzaktan kumandalı merkezi kilit
sistemini sinyal kesici cihaz kullanarak etkisiz hale
getirdikleri ve kilitlenmesini engelledikleri ortaya
çıktı. Şüphelilerin mağdurun uzaklaşmasının ardın-
dan kapısını açtıkları otomobilde bulunan 100 bin
liranın yarısını alarak kaçtıkları tespit edildi. Hırsız-
lık Büro Amirliği ekipleri kimliklerini tespit ettiği
şüpheliler Zaza K.(45) ve Gıorgı P'yi (40) gözaltına
aldı. Şüphelilerin yakalandığı araç ve evlerinde yapı-
lan aramada 18 bin lira para ile sinyal kesici cihaz
ele geçirildi.   Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli-
ler Zaza Z. ve Gıorgı P. tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı. DHA

SOYGUNCULAR 
YAKAYI ELE VERDI

Pendik TEM Otoyolu’nda emniyet şeridinde
park halindeki kamyonete arkadan çarpan
motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kartal TEM bağlantı yolunda 3 aracın karış-
tığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı. Kartal
TEM bağlantı yolunda saat 09.00 sıralarında
Kartal istikametine giden 35 AUZ 543 plakalı
otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini bilin-
meyen bir nedenle kaybederek önündeki otomo-

bile çarptı. Kazanın etkisiyle öndeki araca çarpan
otomobil bariyerlere vurarak yan yattı. Zincir-
leme kazada yan yatan otomobilin sürücüsü ya-
ralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve
itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı
sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hasta-

nede tedavisi devam eden ve ismi öğrenilemeyen
sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazaya karışan 3 araçta hasar oluşurken, TEM
bağlantı yolu Kartal istikametinde uzun araç
kuyrukları oluştu. Araçların çekiciyle yoldan kal-
dırılmasının ardından trafik normale döndü. 

Kaza, saat 10.00 sıralarında TEM Otoyolu
Kurtköy mevki, Ankara istikametinde mey-
dana geldi. Uğur Karakoç, 34 EZ 2079 pla-

kalı kamyonetini arıza nedeniyle emniyet şeridine
çekti. Aynı istikamete giden 41 AIE 120 plakalı, Meh-
met Gülmez (22) yönetimindeki motosiklet, emniyet
şeridine girerek kamyonete arkadan çarptı. Sağlık
ekiplerinin müdahale ettiği Gülmez olay yerinde ha-
yatını kaybetti. Gülmez’in cenazesi otopsi işlemleri
için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kamyonet şoförü
Uğur Karakoç, ifadesi alınmak üzere karakola götü-
rüldü. TEM Otoyolu Ankara istikametine uzun araç
kuyruklar oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan
kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. DHA

Sarıyer'de alışveriş merkezinin otoparkında içinde 100 bin lira bulunan çantayı otomobilin kapılarının kilitle-
mesini önleyen sinyal kesici cihaz kullanarak çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı. Mağdur Ömer Birgealp
"Beni bankadan para çektikten sonra takip etmişler. Paranın yarısını çalmışlar. Diğer yarısını bırakmışlar" dedi

Bağcılar'da, otomobille gelen yüzleri maskeli 4 kişi, kapı kilidini kırarak girdikleri bakkaldan yaklaşık 16 bin liralık sigara
ve peynir çalarak kaçtı. Dükkan sahibi Ali Köyünç, “Çok ciddi zarar ettik bu yapılan vicdansızlık. Umarım bulunurlar” dedi

Vicdansızlık yaptılar!

Korkunç ölüm!

istanBul'da emniyet ekipleri, çok sayıda
adrese eş zamanlı narkotik operasyonu dü-
zenlendi. Polis Özel Harekat (PÖH) ekiple-

rinin de katıldığı operasyonda, kapılar koçbaşıyla
kırıldı, evlerde arama yapıldı. İstanbul Emniyet Mü-
dürlüğü Narkotik Şube ekipleri, özel harekat polisleri-
nin de desteği ile çok sayıda adrese uyuşturucu
operasyonu düzenledi. Sabah 06.00'da eş zamanlı
gerçekleşen operasyona çok sayıda ekip katıldı. Önce-
den tespit edilen adreslere giden ekipler, çevrede gü-
venlik önlemi aldıktan sonra koçbaşı ile kapıları
kırarak baskın yaptı. Narkotik timleri evleri didik didik
ararken, şüphelileri de gözaltına aldı. Operasyona,
polis helikopteri de havadan destek verdi. Adresler-
deki aramalar devam ediyor. DHA

Zehir tacirlerine
operasyon

Bayrampaşa’da gece geç saatlerde bir
sürücü lüks otomobili ile drift yaptı. O an-
ları ise arkadaşına telefonuyla kayda al-

dırdı. Bayrampaşa’da Kocatepe Mahallesinde geçen
cumartesi günü gece geç saatlerde, lüks otomobil sü-
rücüsü cadde üzerinde drift yapmaya başladı. O an-
ları ise arkadaşına cep telefonu kamerasıyla video
çektirdi. Başka bir otomobil sürücüsü tarafından gö-
rüntülenen drift meraklısı sürücü, kısa süren o anla-
rın ardından arkadaşıyla birlikte bölgeden ayrıldı.
Görüntülerde sürücünün arkadaşının cep telefonu
kamerasıyla kayda girmesinin ardından cadde üze-
rinden drift yapmaya başladığı görülüyor.

FatiH'te alkollü sürücünün kullandığı otomo-
bil, kontrolden çıkarak köprüden metrelerce
aşağı uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken,

sürücü Nevzat Y., 1.56 promil alkollü çıktı. Kazanın şo-
kunu yaşayan kadın ise ambulansın içerisinde gözyaşla-
rını tutamadı.  Kaza, İskender Paşa Mahallesinde saat
02.30 sıralarında meydana geldi. Adnan Menderes Bul-
varı'ndan Taksim istikametine doğru giden Nevzat Y.'nin
kullandığı 34 TC 2880 plakalı otomobil, Aksaray köprü-
süne geldiği sırada henüz bilinmeyen  bir nedenle kont-
rolden çıkarak, önce köprünün demirlerine çarptı daha
sonra da metrelerce aşağı uçtu. Kazada otomobilin sürü-
cüsü Nevzat Y. ve yanında bulunan 2 kadın yaralandı. 

Drift yaptı 
kendini çektirdi

Şişede durduğu
gibi durmadı

Kartal’da zincirleme kaza; 1 yaralı 

Ekmek bırakmak için gelen 
fırıncı, hırsızlığı fark ederek
bakkal sahibi Ali Köyünç'e
haber verdi. İş yerine gelen
Köyünç, durumu polis ekiple-
rine bildirdi. Olay yerine sevk
edilen polis ekipleri, hırsızlığı
ilişkin çalışma başlattı. Polis,
güvenlik kamera kayıtlarından
şüphelilerin kimliklerini tespit
etmeye çalışıyor.

Hüseyinağa Mahallesi'nde
pazar günü meydana gelen
olayda, arkadaşları Tuncay Bek-

taş ve İbrahim Bozdağ ile buluşan Faruk
Aküzüm, yolda yürürken Serkan Civelek
ile karşılaştı. Civelek, Aküzüm'ün elindeki
cep telefonu almaya çalışınca, Bozdağ ve
Bektaş, Civelek'e saldırdı. Kısa sürede bü-
yüyen kavgada Civelek kalbinden bıçak-
landı. Şüpheliler Bektaş ve Bozdağ olay

yerinden kaçarken, Aküzüm ise yaralının
yanında bekledi.

Şüpheliler yakalandı

İhbar üzerine gelen ambulansla hasta-
neye kaldırılan Civelek yapılan tüm mü-
dahalelere rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Faruk Aküzüm, polise
verdiği ifadesinde arkadaşlarıyla yürürken
Civelek'in karşılarına çıktığını, telefonunu

almaya çalıştığını, kavganın böyle başla-
dığını ve bıçağı kimin çektiğini görmedi-
ğini söyledi. Polis ekipleri tarafından
yapılan araştırmalarda kaçan şüpheliler
de yakalanarak gözaltına alındı.  Şüpheli-
lerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Kavga anları iş yerinin güvenlik kamera-
sına yansıdı. Görüntülerde, Civelek'in
şüphelilerle karşılaştığı ve şüphelilerden
birinin bıçak çektiği görülüyor. DHA

Telefon kavgasında öldürüldü
Beyoğlu'nda yolda karşılaştığı bir kişinin cep telefonunu almaya çalışan Serkan Cive-
lek'i (28), dövdükten sonra kalbinden bıçaklayarak öldüren 3 şüpheli gözaltına alındı



A KUT’un kurucuları arasında
yer alarak 1999 Marmara
Depremi’nde çok sayıda in-

sanımızın hayatını kurtaran dağcı İs-
kender Iğdır’ın anısına Bakırköy
Osmaniye Mahallesi’nde yapılan İs-
kender Iğdır Parkı içindeki cafenin Ba-
kırköy Yapı İnşaat Ulaşım Sağlık
Hizmetleri A.Ş. (BUYUAŞ) üzerin-
den 10 yıllığına kiraya verilmesi için
meclisten yetki aldı. Bakırköy Beledi-
yesi mayıs ayı ilk Meclis toplantısında
başkanlık önerisi olarak gelen yetki ta-
lebi, CHP’li meclis üyelerinin oyla-
rıyla kabul edildi. Ak Parti ve
MHP’nin ‘Ret’ verdiği yetkiye, CHP’li
bazı meclis üyelerinin grup toplantı-
sında ‘Hayır’ dediği iddia edildi.
CHP’li Meclis Üyesi Cem Özbey’in,
grup toplantısının ardından meclis
toplantısına katılmadığı görüldü.   Alı-
nan yetkiyle birlikte Osmaniye Ma-
hallesi’nde bulunan İskender Iğdır
Parkı içinde etüt merkezi olarak açılıp

cafe olarak işletilen alan 10 yıllığına
BYUAŞ aracılığı ile özel işletmeye ve-
rilecek. 

Görkemli bir törenle açıldı

Ağrı Dağı'nda inişe geçtiği sırada uçu-
ruma yuvarlanarak yaşamını yitiren
Atlas Dergisi muhabiri ve AKUT
üyesi Bakırköy Osmaniyeli İskender
Iğdır adına Osmaniye Mahallesi'nde
yapılan İskender Iğdır Parkı, Bakan
Kerimoğlu’nun göreve geldiği yılın er-
tesinde etüt merkezi olarak projelendi-
rilmiş, yenilenerek görkemli bir törenle
yeniden açılmıştı. İskender Iğdır’ın an-
nesinin de katıldığı parkın açılışında
konuşan Belediye Başkanı Bülent Ke-
rimoğlu, “Bu alanda rahmetli İsken-
der Iğdır’ın adını yaşatmak amacıyla
bir park açıyoruz. Parkımız yaklaşık
altı dönümlük bir alan. İçinde oyun
parkları, etüt merkezi, kütüphanesi ve
bir kafeteryası var. İnşallah onun
manevi mirasına yakın bir çalışma
olacak. İskender Iğdır, Bakırköylü ve
arama kurtarma derneğinde çok aktif

bir insandı ve Marmara Depremi'nde
yüzlerce insanımızın hayatını kurtar-
mıştı. Maalesef ki elim bir olay so-
nucu onu kaybettik ama biz onun
manevi mirasını yaşatmak, Bakırköy’e
ve İstanbul’a yakışır bir hale getirmek
için bu parkı yaptık” demişti. Keri-
moğlu, Bakırköy’de vatandaşların
kitap okuyabileceği, bazen de kitap
bağışlayabileceği on tane sokak kü-
tüphanesi yaptıklarını söylemiş, Ulus-
lararası Lions Dernekleri 118-E
Yönetimi de destek amacıyla park içe-
risine sokak kütüphaneleri projesi
kapsamında bir kütüphane hediye 
etmişti. 

Etüt merkezi depo oldu

Açılışından kısa bir süre sonra, bilgi-
sayarların olduğu etüt merkezi kapa-
tılmış, bilgisayarların akibetinin
defalarca sorulmasına karşılık cevap
verilmemiş, etüt merkezi kafeteryanın
deposu olarak kullanılmaya başlan-
mıştı. Kütüphane ise bakımsızlıktan
kullanılamaz hale gelmişti. Geçtiğimiz
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K aranlıktan korkuyor olmam sebe-
biyle geceyi sevemedim.

Benim gibi Menekşe, Papatya,
Lale hatta ayçiçekleri de sevmez.

Savaş karanlık, barış gündüzdür.  
Kalleşliklerin çoğu gece yapılır. 
Akrep, Yarasa gündüzü sevmez. 

Yılan karanlığı tercih eder. 
Ölüm karanlık, doğum ise aydınlık... 
Günün ilk ışıklarıyla Ayçiçekler gibi yü-

zümü güneşe dönmemin sebebi de bundan…
Gecenin hayrından ise gündüzün şerri

daha faydalıdır. Boşa söylenmez. 
Karanlıkta atılan imzaları da hiç 

sevemedim.  

İyi insanlar tutuklandı. 
Gün açmadan evlerinden alındılar. 
Fabrikalar kapatıldı.
Zamlar uygulandı.
Alın teriyle kazanılan paranın değeri de

diğerleri gibi “ansızın bir gece gelebilirim”
demeden karanlıkta yok oldu. 

Yüzlerce yurttaşın öldüğü o Deprem de
gece gelmiş, yıkıp gitmişti.  

Dedim ya sevmiyorum karanlığı…  
Ormanlar yakılıyor.
Canlılar telef oluyor.
Bunlar yapılıyor da, gelmekte olan için

yıllar geçmesine rağmen somut bir adım
atılmıyor. 

Bilinçlendirme yok.
Kentsel dönüşüm için uğraş yok,
Olmadığı gibi tetiklemek için atılan 

imzalar çok…  
Kadın uzaktan gördüğü yeşilliğe hayran

kalıyor. “Orayı istiyorum.” 
Sebep, villa yapacak. 
Bir gün bakıyorsun, gece olan olmuş,

çevrilmiş. 
Gece seni nasıl seveyim?
Kötü niyetli, ayıbını saklamak için ka-

ranlığı ister, tıpkı akrep gibi… 
Lakin o da bir canlı, kalbi, böbreği,

gözü, kulağı var. Bir anne, baba ve de ço-

cukturlar. Para uğruna kullandığın dina-
mitler fayları harekete geçirdiği gibi 
canları yok ediyor. 

Ve
Unuttuğun ise kuşlar… 
Kuşlar, sabah şarkılarını aydınlığa ka-

vuşmanın sevinciyle söyler. 
Ormanlarımız, doğamız ve su kaynakla-

rımız maden ocağı olduğunda, tüneyecek
dalları olmaz, şakırdayamazlar. 

Biliyor musun Türkiye, aşırı ağaç kesimi
ile de Dünya standartların dışında kalıyor.

Böyle devam ederse, Arabistan çöllerine
benzemesine ramak kalmıştır. 

Ağaçlar erozyonu önler. İlkokulda öğre-
tilir ki, yurttaş bilinçlensin. 

Çam, meşe palamudu gibi ağaçları tu-
ristik tesis, maden ocakları, villalar için

kesip, yok ederseniz deprem kaçınılmaz
olur. 

Yeter bence...Her karanlığın, peşinden
aydınlık gelir…Horozun seni daha 
neşeli çıkar…

Gün ağarıyor...Aç gözünü...
Sende bir fidan dik…Nereye olursa…

Umutlarını uyandır...

Çık karanlıktan…Sevinç çığlıkları at...
Mutluluk içinde haykır “Günaydın” de
Türkiye artık...

Yetmez mi depremden, orman yangınla-
rından yitirdiğin canlara…

Vuslata erme vaktidir… 
Ülkemin üzerine doğuyor güneş...
Türkiye Günaydın….

Günaydın de…

SELVİ SARITAÇ
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ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
SN. AYŞE CEYLAN

İlgi :Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünün 30.12.2021 tarihli ve E-82988518-502.99-2578056 sayılı yazısı.

İlimiz Zeytinburnu ilçesi, Telsiz Mahallesi, 85/7 Sokak, No:32 adresinde ve 2645 ada 10 parselde 
bulunan yapı hakkında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsa-
mında düzenlenen riskli yapı tespit raporu lisanslı firma tarafından dilekçe ekinde ve ARAAD sisteminde
Belediyemize (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilmiş, riskli yapı tespit raporu üzerinden yapılan inceleme
neticesinde söz konusu binanın “riskli yapı” olduğu tespit edilmesi ile bu kanunun 3. Maddesinin 2. Fıkrası
ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 5. fıkrası uyarınca riskli yapı hakkında
tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtmeler yapılması hususunda Zeytinburnu Tapu Müdürlüğüne yazıl-
mış olup; yukarıda anılan kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 15 (on beş) günlük süre içinde
riskli yapı tespitine itiraz edilmiş ve itiraz ARAAD sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na 
bildirilmiştir. 

İlgi yazıda "Yapılan teknik incelemede, söz konusu riskli yapı tespit raporunda tespit edilen eksikliklerin
6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca adı geçen li-
sanslı kuruluşa düzelttirilmesi neticesinde, tespit raporunun Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin 
Esaslara uygun olarak hazırlandığı anlaşılmış olup, riskli yapı tespitine karşı yapılan İTİRAZIN REDDİNE
OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir." şeklinde 24.12.2021 tarihli ve 34_8/27/237551/2 sayılı nihai heyet kara-
rının alındığı ve başka yapılacak itirazların kesinleşen nihai kararı değiştirmeyeceği dolayısıyla bu itirazlar
üzerine Riskli Yapı Tespit Raporunun tekrar teknik heyet gündeminde değerlendirilemeyeceği belirtilmiştir.

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin "Riskli Yapıların Yıktırılması" başlıklı 8.Maddesinin
1.fıkrasında "Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilme-
mesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların yapılmasını ve 
riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister." denmekte olup; ilgi yazıda da belirtildiği üzere yapılan itirazın
reddedilmesi ile riskli yapı tespit işleminin kesinleştiği görülmüştür. Yukarıda anılan Yönetmeliğin 8.Madde-
sinin 2. fıkrası doğrultusunda söz konusu riskli yapının tarafınızca yıkılması için 180 (yüz seksen) gün süre
verilmiş olup bu süre içinde binanın tahliye edilip Müdürlüğümüze yıkım ruhsatı başvurusu, kiracı veya sı-
nırlı ayni hak sahibi kullanımı mevcut ise yapının tahliyesi için gerekli bildirimlerin yapılması gerekmekte-
dir. Aynı maddenin 5. fıkrasında "Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi
durumunda riskli yapının yıktırılması için ikinci fıkra uyarınca maliklere verilen süreler içerisinde; malik-
lerce, güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19
uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin
hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlen-
dirmenin mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan
sonra tapu kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur." denilmekte ve ay-
rıca aynı maddenin 6. fıkrasında ".. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından
malikler hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil
edilir." denilmektedir. Sizin de dahil T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Mü-
dürlüğü Sayı :E-32042687-115.02.12[2645-10]-20037 27.04.2022 Konu : 237551 Ykn'li Yapıların Riskli
Yapı Tespiti (İtiraz Sonucu ve 180 Gün Süre) İlgi :Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünün 30.12.2021 tarihli ve
E-82988518-502.99-2578056 sayılı yazısı. 1/ 2 olduğunuz maliklere ait yukarıda belirtilen riskli yapının
Yönetmelikte belirtilen ve maliklere verilen süreler zarfında yıkılmaması halinde ilgili yönetmelik gereği
masrafları tüm hissedarlara hisseleri oranında yansıtılacak şekilde tahliye ve yıkım çalışmaları ilgili İdare
tarafından yaptırılacaktır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ya-
yımlanan Kira Yardımı Kılavuzunun 4. Maddesinin 1.fıkrasında "Hak sahipleri tarafından, riskli olarak tes-
pit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için tahliye tarihinden
itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde riskli yapının bulunduğu il-
deki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur." denilmekte olduğu hususunu; Bilgilerinize önemle rica ederim.

Uzman isimler 
Yeditepe’de

Yeditepe Üniversitesi
Hukuk Fakültesi tarafından
düzenlenen ‘İnşaat Hukuku

Sempozyumu’, 9-10 Mayıs tarihlerinde
gerçekleştirildi. Üniversitenin Ataşe-
hir’deki 26 Ağustos Yerleşimi’nde yapılan
sempozyumda öğrenciler, alanında
uzman kişilerle bir araya gelerek inşaat
hukukunun sektördeki önemini konuşma
fırsatı yakaladı. Etkinliğe Yargıtay Baş-
kanı Mehmet Akarca, Yeditepe Üniversi-
tesi Kurucu ve Onursal Başkanı Bedrettin
Dalan, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı
Derneği (GYODER) Başkanı Mehmet
Kalyoncu, Başkent Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fikret Eren ve Yeditepe Üniver-
sitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk’ün yanı sıra
alanında uzman çok sayıda hukukçu ve
öğrenciler katıldı.

Önemli görev düşüyor

Sempozyumun açılışında konuşan

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 
inşaat sektörünün ülke ekonomisinin
can damarlarından biri olduğunu 
belirterek “İnşaat sektörü, yarattığı 
istihdamın yanı sıra beslediği onlarca
alt iş kolu nedeniyle ülkenin ekonomik
refahında anahtar rol oynamaktadır. 
Çağdaş ve doğa ile uyumlu bir 
şehircilik anlayışının uygulanmasının
en önemli araçlarından bir tanesi de
inşaat sektörüdür. Türk inşaat şirket-
leri sadece Türkiye’de değil, yurt dı-
şında da önemli eserler inşa etmekte
ve ülke ekonomisine önemli katkılar
sağlamaktadır. İnşaat sektörünün di-
namik yapısı etkilediği insan sayısı ile
temsil ettiği ekonomik büyüklük dik-
kate alındığında hukuk sisteminin bu
konuda ortaya çıkan sorunlara gecik-
meksizin cevap vermesi gerekir. Bu
alandaki yatırım ortamının iyileştiril-
mesi bakımından biz hukukçulara da
önemli görevler düşmektedir” dedi.
DHA

GRUPTA HAYIR 
MECLİS’TE EVET!
Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İskender Iğdır Parkı içindeki Kitap Cafe’nin kiraya
verilebilmesi için Meclis’ten yetki aldı. AK Parti ve MHP’nin ‘Ret’ verdiği yetki kararına, CHP’li
bazı meclis üyelerinin de grup toplantısında ‘Hayır’ dediği iddia edildi. CHP’li Meclis Üyesi
Cem Özbey’in, grup toplantısının ardından meclis toplantısına katılmaması dikkat çekti

Erol Sırrı YOLCU
VUSLAT

erolyolcu3434@gmail.com

yıl covid 19 nedeniyle hayatını
kaybeden Hidayet Altınarık’ın
işletmecisi olduğu Kitap Ka-
fe’nin sözleşmesi ölümüyle bir-
likte feshedilmiş ve parkla
birlikte mevcut alanda kaderine
terk edilmişti. İskender Iğdır
Parkı’nı 10 yıllığına kiraya veril-
mesi yetkisi, vatandaşlar ara-
sında da tepkiye neden oldu. 
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Koronavirüsle müca-
delede normalleşme süre-
cine geçilirken, Sarıyer

Kilyos'ta yeni sezonu bekleyen plaj-
lardaki hazırlıklar da tüm hızı ile sü-
rüyor. Havaların ısınması ile birlikte
hafta sonundan itibaren açılması bek-
lenen plajlarda, hummalı bir çalışma
gerçekleştiriliyor. Plajlarda bulunan
tuvalet ve duş alanları gibi ortak kul-
lanım alanları, tatilciler için hazır-
landı. Yeni sezonda maskesiz döneme
geçilmiş olsa da, plajlarda bulunan iki
şezlong arası 60 santimetre, şezlong
grupları arasındaki mesafe ise 2 metre
kuralına uygun olarak düzenlendi.

Kurallara uyulacak

Kilyos'ta plaj yöneticisi olarak görev
yapan Abdullah Yanlı, hazırlıkların
son aşamaya geldiğini belirterek,
"Havaların ısınmasıyla birlikte önü-

müzdeki hafta plajları açmayı düşü-
nüyoruz. 40 yıldır buradayız böyle
bir soğuk görmedik. Önümüzdeki
cumartesi gününden itibaren kapı-
ları açmayı planlıyoruz. Temizlikle-
rimiz yapılıyor, geçen sene pandemi
kurallarıyla ilgili problemler vardı.
Yine o kurallara dikkat etmek üzere
hazırlıklarımız devam ediyor. Sa-
dece maske kuralı kalkacak. Şezlong
mesafeleri devam edecek, şezlonglar
arası 2 metre olacak. Yasak kalktı
ama bazı kuralları uygulamaya
devam edeceğiz. Kapasitemiz belli,
her sene biz kapasiteyi azaltıyoruz.
Eskiden burada kapasite 6 bindi, şu
an bin 600 oldu. Pandemi döne-
miyle birlikte azalmaya başladık.
Artık bu sayı ile daha iyi hizmet ver-
diğimizi fark ettik. Her şeyin fiyatı
artıyor ama özel hizmet yaptığımız
için biz artışla hareket edemiyoruz

maalesef" şeklinde konuştu.

Bu sene geliriz

Plaja giriş ücretleri hakkında da bilgi
veren Abdullah Yanlı, "Geçen yıl
hafta içi plaja giriş ücreti 70 liraydı,
hafta sonu 120 lira arasındaydı. Bu
sene de hafta içi 100 lira, hafta sonu
150 lira olacağını düşünüyorum.
Geçen sene yoğunluk düşüktü, önceki
sene yasak olduğu için insanlar tatile
gidemediler. Bu sene de Ege ve Akde-
niz bölgesindeki fiyatların çok uçuk
rakamlarda olması nedeniyle umutlu-
yuz" diye konuştu. Plaja deniz havası
almaya geldiğini belirten Sena Vergül,
"Pandemi döneminde yasaklardan
dolayı gelemedik ama havalar ısı-
nınca geleceğiz" ifadelerini kullandı.
Can Adıgüzel ise "Pandemi döne-
minde gelemedik, bu sene geliriz"
dedi. DHA

Koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz sezon 
tatilcileri maskeli ve mesafeli ağırlayan plajlar, yeni
döneme hazırlanıyor. Sarıyer Kilyos'ta yeni sezonu

bekleyen plajlardaki hazırlıklar tüm hızı ile sürüyor

PLAJLAR
hazırlanıyor



Zeytinburnu’nda baharın müjdecisi fesleğen dağıtım geleneği bu yıl da bozulmadı. ‘Hoş geldin Fesleğen
Kokulu Bahar’ sloganıyla 12 yıldır devam eden programda Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 250
bin adet bahar kokulu fesleğeni bir ay boyunca tüm mahalleleri ziyaret ederek ilçe halkına hediye edecek

zeYtinbUrnU Belediyesi’nin
bahar ayının gelmesiyle 12
yıldır sürdürdüğü fesleğen da-

ğıtım geleneği bu yıl da bozulmadı. So-
kakları tek tek dolaşarak vatandaşların
hatırlarını soran Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, balkonlardan sar-
kan sepetleri de boş göndermedi. Gö-
kalp Mahallesi’nden başlayan fesleğen
dağıtımı sırasında Arısoy’a AK Parti İlçe
Başkanı Selami Delibalta ve Başkan
Yardımcıları da eşlik etti.

Bu bir şenliktir

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği
programda konuşan Başkan Ömer Arı-
soy, “Zeytinbunu’nda her baharı fesle-
ğenlerle karşılıyoruz. Bu yıl da ilk
ziyaretimize Gökalp Mahallesi’nden
başladık. Bahar Zeytinburnu için bir
şenliktir, büyük bir kutlamadır. Biz de bu
vesileyle hemşerilerimizle bir arada ola-
cağız. Yaklaşık 40 gün boyunca Zeytin-
burnu’nun bütün sokaklarını adım adım
gezerek hemşerilerimizle bir araya gelip
onlara fesleğen takdîm edeceğiz; Zeytin-
burnu’muz fesleğen kokacak” dedi. Zey-
tinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy,
200 bin adet bahar kokulu fesleğeni 40
gün boyunca tüm mahalleleri ziyaret
ederek ilçe halkına hediye edecek.
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Y ukarıdaki söz, Selahattin Demirtaş’ın son 
günlerdeki yaşananlara ilişkin kendisiyle 
yapılan bir söyleşiden alıntı.

Demirtaş’ın vermek istediği mesajlara geleceğim
ama öncelikle söylediklerine ilişkin saray trollerinin
başlattıkları bir karalama kampanyasına dikkat 
çekmek istiyorum.

“Bakın size nasıl talimat gönderiyor” diyor kimileri.
Bir yandan muhalefetin HDP ve dolayısıyla PKK

ile iltisaklı yani iş birliği içinde olduğunu ima et-
meye, bir yandan da muhalefet partilerini dışardan
talimat aldıkları suçlamasıyla itibarsızlaştırmaya
çalışıyorlar.

Kimileri de Demirtaş’ın cezaevinden çıkabilmek
için bu tür çıkışlar yaptığı algısını oluşturmaya 
çalışıyorlar.

Oysa Selahattin Demirtaş’ın amacı cezaevinden
çıkmak olsa saraya yakacağı tek bir ışık yeterli.

Kaldı ki cezaevinden korkuyor olsa ta başından 
iktidarla uzlaşıp hiç cezaevine girmez ve hatta 
iktidar ortağı bile olabilirdi.

Ancak yaşamları hep çıkar ilişkileri peşinde 
koşmakla geçmiş küçük hesaplar yapan küçük 
adamların bunları anlaması mümkün değil.

Anlasalar da işlerine gelmez.
Gelelim Demirtaş’ın mesajlarına!
“Birlik olun, demokrasi ilkeleri etrafında buluşun.

Aday kim olacak tartışmasını bırakın. O bir kişiyi
değil, ülkeyi düze çıkaracak o güçlü program ile o
dev kadroyu oluşturun ve şimdiden meydan meydan,
alan alan milyonlarca ses olun, tek yürek olun,
"hemen seçim, derhal seçim" diye haykırın. Coşkuyla,
moralle, cesaretle harıl harıl seçime hazırlanın, 
iktidarı değiştirin.”

Ve devam ediyor.
“Büyük değişime hazır olun. Kimseyi dışlamayın.

Herkesin el ele, yan yana durması için uğraşın. Ortak
paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak
evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye 
Cumhuriyeti Devletidir" 

Söylediklerine tek bir muhalefet lideri ya da 
yöneticisinin karşı çıkacağını düşünmüyorum.

HDP’ nin Eş Genel Başkanı olarak nasıl bir ülke
ve nasıl bir yönetim istediğini en yetkili ağızdan açık-
lamasına karşın kuşkusuz iktidar mensupları yine o
bildik karalamalarına devam edeceklerdir.

“Bunlar bölücüdür, ülkeyi bölmek, bağımsız bir
devlet kurmak istiyorlar.”

Temcit pilavı gibi tekrarlayıp durdukları bu 
iddialar artık halkta karşılık bulmadığı gibi kamuoyu
araştırmalarına bakıldığında oylarının arttığı da çok
net görünüyor.

Demirtaş’ın ısrarla üzerinde durduğu bir diğer ve
önemli konu da;

“Aday kim olacak tartışmalarını bırakın.”
Çünkü bu tartışmalar en çok da Cumhur ittifakının

işine yarıyor.
Aday olarak adı geçen kişileri trollerin önüne atıp

tartıştırarak yıpratıyorsunuz.
En son Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz gezisinde

yaşananlarla ilgi özellikle de CHP içerisinden gelen
tepki ve eleştirilere baktığınızda Demirtaş’ın tespitle-
rinin ne kadar doğru olduğunu görüyoruz.

Geçmişte iktidarı” Medyayı eline geçirdi, muhalif
basını toplantılarına almıyorlar, akredite etmiyorlar,
bu tavır demokratik değildir.” Diye bağıran siz 
değilmiydiniz!

Bunun anlamı neydi?
“Biz iktidara gelirsek ayrıcalık yapmadan tüm

medyaya eşit davranacağız.”
Şimdi İmamoğlu bunu yaptı diye neredeyse adamı

linç edeceksiniz!
Eğer adaylık üzerinde bu kadar konuşulmasa yani

İmamoğlu’nun adaylığı gündemde olmasa bu 
polemikler yaşanmayacaktı.

Çünkü biliyoruz ki CHP içerisinde de herkesin
gönlünde farklı bir Cumhurbaşkanı adayı var ve onun
dışında bir başkası öne çıkınca bundan rahatsız 
oluyorlar.

Bir kısım ulusalcılar da hala beyinlerini hapsettik-
leri o zihinsel kalıpları kıramadıkları için tek parti
dönemi alışkanlıklarından vazgeçemiyorlar.

Demokrasiyi içselleştiremeyen, yalnızca kendisi
için demokrasi isteyenlerin İmamoğlu’nu ve onun 
uyguladığı siyaseti anlayabilmeleri mümkün değil.

Bana göre İmamoğlu doğru yapıyor, ezberleri bozuyor.
Cumhurbaşkanının, “bizden başkası giremez, gi-

rene de haddini bildiririz” dediği bölgelere, kentlere
giderek bu halkın mevcut iktidara mecbur olmadığını
dosta düşmana göstermiştir.

Bu geziler sırasında söylediği doğaçlama kimi söz-
ler yanlış anlamalara neden olabilecek sözlerdi ve si-
yaset yaşamımızda pek alışık olmadığımız biçimde
bu konuda da özeleştirisi yapmasını bildi. Siyasetde
akıl ve sevgi diline ihtiyacımız var.

Ama akılsız ve sevgisiz davrananlara karşı da söy-
leyecek sözü olan biri olarak Ekrem İmamoğlu’na
yapılan bu acımasız, haksız eleştirileri siyasi ortamın
ve zamanın ruhuna aykırı buluyorum.

Z eytinburnu Belediyesi’nin ilk top-
lantısında, gündem dışı konuşma-
lar dikkat çekti. CHP Grubu

adına söz alan meclis üyesi Eyüp Cakur-
taran, konuyla ilgili önceleri yaptığı eleşti-
rilerin dikkate alınmadığını, göçün akıl
almaz boyutta olduğunu, iktidarın da ge-
rekli önlemleri almadığını söyleyerek, “Bir-
leşmiş Milletler gibi bir topluluk olduk”
dedi. Konuyla ilgili söz alan İYİ Partili
Meclis Üyesi Mustafa Güreler de Akit
Gazetesi’nin 6 Mayıs 2022 tarihli gazete
manşetini göstererek “Kapımız İblib'liye
de Selanik'liye de açık” başlığı ile yayınla-
nan haberde, mülteci sorununun Rumeli
kökenli vatandaşlara olan ilgisine anlam
veremediğini söyleyerek, “Rumeli muha-
cirleri mülteci değil, TC’nin kurucu unsur-
larıdır” tepkisini gösterdi. Basın
Özgürlüğü adı altında, isteyenin istediği
şeyi yazma lüksünün olmadığını belirten
Güreler, “Bu konuda herkes yerini de had-
dini de bilsin” ifadelerini kullandı. 

Asıl hedef Atatürk!

Kendisi de Rumeli kökenli olan Güreler,
“Biz Balkanlarda Müslüman olduğumuz
için işkence gördük, burada da göçmen
olduğumuz için. Rumeli kökenli vatandaş-
lar mülteci değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucu unsurlarıdır” ifadelerini kullandı.
Bir diğer Rumeli kökenli CHP’li Meclis
Üyesi Asım Güven de Selanikli vatandaş-
lar üzerinden yapılan eleştirilerin asıl he-
definin Atatürk olduğunu ifade ederek,
dedesinin üstün hizmet madalyası ile
ödüllendirilen biri olduğunu belirterek,
“Bu resim Osmanlının ta kendisidir. Sela-
nik üzerinden Atatürk’e vurulacağına,
daha çok sahip çıkılması gerekir. Selanik
ve Rumeli Atatürktür. Milli mücadelenin
temelidir” dedi.

Zalim bir lider var

Göçmen konusunun Suriye Savaşı’nın ar-
dından tartışılan bir konu olduğuna deği-
nen Ak Partili Meclis Üyesi Muhammet
Kaynar ise toplumu rahatsız eden sıkıntı-
ların farkında olduklarının altını çizdi.
Kimsenin Türkiye’nin göçmen yeri olması
gibi bir arzusunun olmadığını ifade eden
Kaynar, uluslararası sözleşmelerden do-
layı maruz kalınan bazı şartların olduğu-
nun da dikkate alınması gerektiğini

söyleyerek, askeriyle, jandarmasıyla ve
emniyet birimleriyle yasal yollarla gelme-
yen mülteci sorunuyla mücadele edildiğini
belirtti. “Kendi halkına bomba yağdıran
ve katleden katil bir devlet başkanı var”
diyen Kaynar, Suriye Lideri Beşşar
Esad'ın zulmünden kaçanların Türkiye'ye
geldiğini söyledi. Kaynar, yabancı uyruklu
vatandaşların istatistik verilerini açıklaya-
rak, öğrenci yahut turist olarak gelenlerin
de toplumda mülteci gibi görüldüğünü
kaydetti. 

Geri dönüş hızlanacak

Gerekli mücadelenin yapıldığını ancak ta-
mamının gitmesinin söz konusu olamaya-
cağının sinyalini veren Muhammet
Kaynar, Almanya ve Fransa gibi ülkelerin
dahi mülteci sorununa çözüm bulamadı-
ğını dile getirerek, uluslararası sözleşmeler
gereği mecbur kaldıkları durumlar dışında
yasa dışı yollarla gelen mültecilere karşı
yapılan operasyonlarla her gün yaklaşık
500 mültecinin geri gönderme merkezle-
rine gönderildiğini ifade etti. Kaynar, Türk
askerinin Suriye’de oluşturduğu ‘Güvenli
Bölge’ deki normalleşme süreciyle birlikte
geri dönüşlerin de hızlanacağını söyledi. 

Ortam bulanık ama 
aklınız bulanmasın!

SELVİ SARITAÇ

Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin mayıs ayı ilk toplantısına mülteci sorunu damgasını vurdu. CHP Grubu ilçede
alınan önlemlerin yetersizliğinden şikayet ederken, Ak Parti Grubu sorunun farkında olduklarını söyledi. İYİ
Partili Meclis Üyesi Mustafa Güreler, Akit Gazetesi’nin 6 Mayıs 2022 tarihli gazete manşetini göstererek, 
“Rumeli muhacirleri mülteci değil, TC’nin kurucu unsurlarıdır. Herkes yerini ve haddini bilsin” diye konuştu

Ayhan ONGUN
ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIKHERKES YERINI
HADDINI BILSIN!

UTANACAK NE YAPIYORUZ?
Zeytinburnu Belediye Meclisi’nin
mayıs ayı ilk birleşiminde gündem dışı
söz alan MHP’li Meclis Üyesi Reşat
Ok, belediyenin düzenleyeceği ve mas-
rafları belediye bütçesinden karşılana-
cak Bosna-Hersek gezisi ile ilgili çıkan
yazılarda alınan kararın ‘Oy Birliği’ ile
alındığının yazıldığını söyleyerek, o gün
mecliste olmadığını, geziye katılmaya-
cağını ifade ettiğini ve geziyle ilgili bir
tasarrufunun da olmadığını belirtti. Ak
Partili Meclis Üyesi Muhammet Kay-
nar ise Bosna Hersek’ten gelen bir da-
vete icabet etmek için kurumsal bir gezi
düzenlediklerine dikkat çekerek, şahıs
olarak değil kurum olarak
gittiklerinin altını çizdi. Aynı
zamanda İBB Hukuk Ko-
misyonu Başkanı da olan
Kaynar, geçtiğimiz ay İBB
olarak da benzer kararlar al-
dıklarını, Polonya ve Ro-
manya gezilerinin organize
edildiğini söyleyerek, “Kararı
alanlarda, gidenlerde ayıp bir
şey yapmıyor. İlçe meclisi

olarak 3 yıldan beri ilk defa böyle bir
karar aldık, o da davet üzerine organize
ettik. Utanacak ne yapıyoruz da utana-
lım” dedi. Meclis'teki herkesin gidecek
ve gezecek gücünün ve kabiliyetinin ol-
duğunu ifade eden Kaynar, “Bosna
bizim kardeşimizdir. Bosna Türkiyedir,
Türkiye de Bosnadır” dedi. Geziyi eleş-
tiren gazeteci İsmal Saymaz'ı kast ede-
rek “Kurumsal anlamda yapılacak
gezinin ne hukuki ne de ahlaki bir bir
sıkıntısı yoktur” diyen Kaynar, “Giden
gider, gitmeyen gitmez. Asıl bu konuyu
gündeme getirerek alınan kararı eleştir-
mek ahlaki değildir” ifadelerini kul-

landı. Halk TV yazarı İsmail
Saymaz, Zeytinburnu Bele-
diye Meclisi’nin "İnsaf!" de-
dirten bir “ballı gezi”
kararına imza attığını söyle-
miş, “Üstelik hemen her ko-
nuda çatışan iktidar ve
muhalefet partilerine men-
sup belediye meclis üyeleri
bu kez oybirliğiyle ‘Evet’
dedi” açıklamasını yapmıştı. 

Hoş geldin bahar!

Yazar Ulaş Karakaya’nın yö-
netmenliğini yaptığı Heyamola
Denizin Türküsü isimli belge-

sel, Şişli Belediyesi’nin ev sahipliğinde 13
Mayıs Cuma günü saat 19.00’da Şişli
Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve
Sanat Evi’nde izleyiciyle buluşacak.
Geçmişten günümüze ekolojik mücade-
lenin bir izdüşümü olan belgesel, 1970’li
yılların Karadeniz’inde kıyı balıkçıları-
nın, trol balıkçılığına karşı örgütlenme
mücadelesini ve çevresinde gelişen sos-
yal ve siyasi olayları dönemin tanıkları-

nın gözünden kronolojik olarak anlatı-
yor. Giriş seslendirmesini İlyas Salman,
müziklerini halk ozanı Ahmet Bozdoğan
ve Hüseyin Unay’ın yaptığı, canlandır-
malarında; Fırat Onur Altay, Özcan
Konal, Gökhan Topal, Gökalp Kaba-
coğlu, Deniz Topal, Adasu Konal,
Murat Karadere, Furkan Akın, Yusuf
Bursalı ve Ersoy Çoban’ın yer aldığı He-
yamola Denizin Türküsü isimli 92 daki-
kalık belgeselin yönetmenliğini Ulaş
Karakaya görüntü yönetmenliğini Mesut
Aydın yaptı.

Uber, uygulamasını kullanan taksi sürücü-
leri arasında bir memnuniyet araştırması
gerçekleştirdi. Araştırmanın sonuçlarına

göre Türkiye’de Uber taksi sürücüle-
rinin yüzde 64’ü Uber kullanarak çok
daha fazla kazandıklarına dikkat
çekti. Araştırmaya katılan 3.219 taksi
sürücüsünün yüzde 58.3’ü bir yıldan
uzun süredir Uber’i kullandığını,
yüzde 64.2’si ise günde 12 saat bo-
yunca taksi kullandıklarını belirtti.

Denizin Türküsü

25 bin taksici
Uber kullanıyor
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MeMur ve memur
emeklileri ilki Ocak
ayında, ikincisi Tem-

muz ayında olmak üzere iki kez
zam alıyor. Yıl sonunda verilen
yüzde 7.5 enflasyon farkı yılın
ilk 4 ayında geçildi. Memur ve
memur emeklisi Temmuz
ayında enflasyon farkı oranında

zam alacak. Henüz Mayıs ve
Haziran ayı enflasyon oranları
belli olmamasına rağmen, şim-
diden 24,2 enflasyon farkı
oluştu. Gelecek iki ayda enflas-
yon yüzde 5-6 seviyesinde kalsa
dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a
ulaşacak. Memur ve memur
emeklisi temmuz ayında enflas-

yon farkı oranında zam alacak.
Henüz Mayıs ve Haziran ayı
enflasyon oranları belli olma-
masına rağmen, şimdiden zam
oranı yüzde 24’ü aştı. Enflasyon
oranlarının açıklanmasıyla bir-
likte enflasyon farkı da ortaya
çıkıyor. Memur ve memur
emeklilerine toplu sözleşmede

aldıkları zam oranı 6 aylık en-
flasyonun altında kalması ha-
linde fark kadar enflasyon farkı
ödeniyor.

Zam oranı ne
kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu Tü-
ketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE)

bir önceki yılın Aralık ayına göre
yüzde 31,71 artış gösterdi. En-
flasyon hızını kesip önümüzdeki
2 ayda toplam yüzde 5-6 seviye-
sinde kalsa dahi emeklinin tem-
muz zammı yüzde 30 olacak.
Zam sağanağı sürerse memur
ve emekli maaşlarına yapılacak
zam yüzde 35’i aşacak.

EKONOMİ

İlgi :Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünün 10.01.2022 tarihli ve E-82988518-502.03-2653771 sayılı yazısı.

İlimiz Zeytinburnu ilçesi, Telsiz Mahallesi, Papatya Sokak, No:10 adresinde ve 3308 ada 5 parselde 
bulunan yapı hakkında 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun 
kapsamında düzenlenen riskli yapı tespit raporu lisanslı firma tarafından dilekçe ekinde ve ARAAD siste-
minde Belediyemize (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü) iletilmiş, riskli yapı tespit raporu üzerinden yapılan 
inceleme neticesinde söz konusu binanın “riskli yapı” olduğu tespit edilmesi ile bu kanunun 3. Maddesinin
2. Fıkrası ile 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin 7.Maddesinin 5. fıkrası uyarınca riskli yapı
hakkında tapu kütüğünün beyanlar hanesine belirtmeler yapılması hususunda Zeytinburnu Tapu 
Müdürlüğüne yazılmış olup; yukarıda anılan kanunun Uygulama Yönetmeliğinde belirtilen 15 (on beş) 
günlük süre içinde riskli yapı tespitine itiraz edilmiş ve itiraz ARAAD sistemi üzerinden Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı'na bildirilmiştir. 

İlgi yazıda "Yapılan teknik incelemede, söz konusu riskli yapı tespit raporunda ekte tespit edilen 
eksikliklerin 6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliği'nin 7 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca
adı geçen lisanslı kuruluşa düzelttirilmesi neticesinde, tespit raporunun Riskli Yapıların Tespit Edilmesine
İlişkin Esaslara uygun olarak hazırlandığı anlaşılmış olup, riskli yapı tespitine karşı yapılan İTİRAZIN RED-
DİNE OY BİRLİĞİYLE karar verilmiştir." şeklinde 06.01.2022 tarihli ve 34_7/32/237479/2 sayılı nihai heyet
kararının alındığı ve başka yapılacak itirazların kesinleşen nihai kararı değiştirmeyeceği dolayısıyla bu 
itirazlar üzerine Riskli Yapı Tespit Raporunun tekrar teknik heyet gündeminde değerlendirilemeyeceği 
belirtilmiştir. 

6306 sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinin "Riskli Yapıların Yıktırılması" başlıklı 8.Maddesinin 
1.fıkrasında "Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya riskli yapı tespitine itiraz edilme-
mesi suretiyle, riskli yapı tespitinin kesinleşmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların yapılmasını ve riskli
yapının yıktırılmasını İdareden ister." denmekte olup; ilgi yazıda da belirtildiği üzere yapılan itirazın redde-
dilmesi ile riskli yapı tespit işleminin kesinleştiği görülmüştür. Yukarıda anılan Yönetmeliğin 8.Maddesinin
2. fıkrası doğrultusunda söz konusu riskli yapının tarafınızca yıkılması için 180 (yüz seksen) gün süre
verilmiş olup bu süre içinde binanın tahliye edilip Müdürlüğümüze yıkım ruhsatı başvurusu, kiracı veya
sınırlı ayni hak sahibi kullanımı mevcut ise yapının tahliyesi için gerekli bildirimlerin yapılması gerekmekte-
dir. Aynı maddenin 5. fıkrasında "Riskli yapının yıktırılması yerine güçlendirilmesinin istenilmesi 
durumunda riskli yapının yıktırılması için ikinci fıkra uyarınca maliklere verilen süreler içerisinde; maliklerce,
güçlendirmenin teknik olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti Kanununun 19 uncu 
maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin hazırlatıl-
ması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin
mahiyetine göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre içerisinde tamamlandıktan sonra tapu
kaydındaki riskli yapı belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur." denilmekte ve ayrıca aynı 
maddenin 6. fıkrasında ".. Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından malikler 
hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı maliklerden genel hükümlere göre tahsil edilir."
denilmektedir. Sizin de dahil T.C. ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
Sayı :E-32042687-115.02.12[3308-5]-20038 27.04.2022 Konu : 237479 Ykn'li Yapıların Riskli Yapı 
Tespiti (İtiraz Sonucu ve 180 Gün Süre) İlgi :Riskli Yapılar Şube Müdürlüğünün 10.01.2022 tarihli ve 
E-82988518-502.03-2653771 sayılı yazısı. 1/ 2 olduğunuz maliklere ait yukarıda belirtilen riskli yapının 
Yönetmelikte belirtilen ve maliklere verilen süreler zarfında yıkılmaması halinde ilgili yönetmelik gereği
masrafları tüm hissedarlara hisseleri oranında yansıtılacak şekilde tahliye ve yıkım çalışmaları ilgili İdare
tarafından yaptırılacaktır. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 
yayımlanan Kira Yardımı Kılavuzunun 4. Maddesinin 1.fıkrasında "Hak sahipleri tarafından, riskli olarak
tespit edilen yapılardaki konut ve işyerlerinden dolayı kira yardımından faydalanabilmek için tahliye 
tarihinden itibaren bir yıl içinde veya riskli yapının yıktırıldığı tarihten itibaren üç ay içinde riskli yapının 
bulunduğu ildeki Müdürlüğe/Belediyeye başvurulur." denilmekte olduğu hususunu; Bilgilerinize önemle rica
ederim.

ZEYTİNBURNU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İLANEN TEBLİĞ
SN. FİKRET BIYIKLI
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T üm dünyada birçok ül-
kede vatandaşlık belirli
yatırım programları ile

sunuluyor ancak Türkiye kadar
ucuza vatandaşlık alınabilen
çok az ülke var. Türkiye dün-
yada bir aileye en ucuz vatan-
daşlık sunan üçüncü ülke
konumuna gelmiş durumda.
En ucuz vatandaşlık sunan An-
tigua ve Barbuda'da bir ailenin

bu ada ülkesinin pasaportuna
sahip olabilmesi için 140 bin
dolar ödemesi yeterli. 2'nci
ucuz ülke Dominik. Bir kişinin
200 bin doları ülkede oluşturu-
lan fona yatırması ailesi ile bir-
likte ülke pasaportuna sahip
olmaları için yeterli. Üçüncü sı-
rada ise Türkiye var, ülkemizde
halen 250 bin dolarlık gayri-
menkul alımı ile vatandaşlık sa-

hibi olunabiliyor. Üstelik bu va-
tandaşlık hakkı tüm aileye 
tanınıyor.

Granada bile daha pahalı

Türkiye'den vatandaşlık almak,
bir Karayip ülkesi olan St. Lu-
cia'dan bile ucuz. Bu adada va-
tandaşlık için 300 bin dolarlık
gayrimenkul satın almak gereki-
yor. En ucuz vatandaşlık sahibi

olunan 5'inci ülke olan Grana-
da'da aile boyu vatandaşlık için
350 bin dolar yatırım gerekiyor.

İşlemler 4 ayda 
tamamlanıyor

Türkiye vatandaşlığı almak iste-
yenlere hizmet veren pek çok
global danışmanlık şirketi var.
Bu şirketlerin internet sitele-
rinde TC vatandaşlığı işlemleri-

nin sorunsuz biçimde başvuru-
dan itibaren 120 gün içinde ta-
mamlandığı ifade ediliyor. TC
vatandaşlığının avantajları ara-
sında Japonya ve Singapur gibi
110 ülkeye vizesiz ya da kapı-
dan vize alarak girme imkanı ve
ABD'den 5 yılda bir yenilemeli
yatırımcı vizesi alabilme imkan-
ları sayılıyor. 
HABER MERKEZİ

MeMur ve eMeklinin gözü zaMda

İçki tüketiminde
alışkanlık değişti
Pandemi ve yüksek zamlar alkollü içki
sektöründe tüketimin hatlarını değiştiriyor.
Geleneksel içkiler rakı ve şarapta şubat 
ayı verilerinde düşüş yaşanırken, votka ve
birada ise hacim büyüyor

Yeni yıl ile birlikte içkide devreye giren
yüzde 47'lik ÖTV zammı etiketlere yansıtı-
lan maliyet kaynaklı fiyat artışları içki tü-

ketiminde segmentler arası kayışı hızlandırdı. 2022
yılının Şubat ayı verilerine bakıldığında tüketimin be-
lirlediği piyasaya sürülen içki hacmindeki artışa kar-
şılık, şarap ve rakıdan vazgeçen tüketicinin bira
dışında viski, votka gibi yüksek alkollü distile içkilere
kaydığı gözleniyor. Şarap ve rakıda piyasaya arzın
düştüğü Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol
Dairesi Başkanlığı 2022 Şubat ayı verilerine göre, pi-
yasaya 53.9 milyon litre içki arz edilirken, bir önceki
yılın şubat ayında 40.4 milyon litre olan biradaki arz
bu yılın şubat ayında 44.6 milyon litreye çıktı. Bira
dışında votka ve viskide de tüketim artışları söz ko-
nusu. 2021 Şubat ayında 1 milyon 132 bin litre olan
viskideki veri bir yıl sonra 1 milyon 178 bine çıkar-
ken, votkada ise 837 bin litrelik arz, 1 milyon 138
bine çıktı.

İlk yüze giremedi

Geleneksel içkiler olan rakı ve şarapta yılın iki ayın-
daki pandemi etkisi ve yeme içme sektöründeki da-
ralma ile yine ÖTV artışlarının etkisi ile düşüş
yaşandı. Rakıdaki bu oran Şubat 2022'de, 2021'in
aynı dönemindeki oran olan 2 milyon litreden 1.6
milyon litreye düşerken, şarapta ise satışlar 4.2 mil-
yon litreden 3.8 milyon litreye indi. Türkiye Gıda ve
İçecek Dernekleri Federasyonu tarafından hazırla-
nan alkollü içki sektörü raporuna göre, bira üretimi-
nin 2025 yılında 949 milyon litre seviyesinde olması
beklenirken, rakı üretiminin ise 28 milyon litre, şarap
üretiminin ise artışa geçerek 83 milyon litre civarında
olması bekleniyor. Türkiye içki gruplarına göre kişi
başı saf alkol tüketiminde 191 ülke içindeki kıyasla-
masında birada 122, şarapta 102, distile alkollü içki-
lerde ise 117'nci sırada yer alıyor.

SUDAN UCUZ 
vatandaSLIK!

Türkiye dünyada 
bir aileye en ucuz 
vatandaşlık sunan 

üçüncü ülke 
konumuna geldi

Sebze meyve

lükS oldu

Aşırı fiyat artışından dolayı
vatandaşların yeterli ve dengeli
beslenemediğini, sebze ve meyvenin
lüks olduğunu belirten THD, açlığın
önlenmesi için çağrı yaptı

TükeTici Hakları Derneği
(THD) açlığa çare üretmesi
için hükümeti göreve çağırdı.

Halkın geniş kesimlerinin sebze ve meyve
yiyemez hale geldiğini belirten THD Baş-
kanı Turhan Çakar, yeterli ve dengeli bes-
lenemeyen çocukların, gençlerin ve
yetişkinlerin çoğunun açlığa mahkum
edildiğini belirtti. Çakar, halkın temel
besin maddesi olan 12 çeşit sebze fiyatı-
nın TÜİK verileriyle son bir yılda yüzde
343'e varan oranlarda arttığına, buna
karşılık halkın gelirinde böyle bir artış ya-
şanmadığına dikkat çekti. Tüketicilerin
yarıdan çoğunu oluşturan asgari ücretli-
ler ve asgari ücretin biraz üzerinde geliri
olanlar ile asgari ücretin altında geliri
olanlar için sebze ve meyvenin lüks oldu-
ğunu söyleyen Çakar, hükümete şu çağ-
rıda bulundu:

Açlık var önlem alın

“Ücretli kesim yeterli sebze ve meyveye
erişemez oldu. Sebze ve meyve fiyatları
ile birlikte et, süt ve süt ürünleri fiyatlarını
dikkate aldığımızda, dar gelirli ve yoksul-
luk sınırının altında geliri olan tüketicile-
rin çoğunluğu açlığa mahkûm edilmiştir.
Ülke yönetimince acil olarak açlığı gide-
rici önemlerin alınması çağrısında bulu-
nuyoruz.” Turhan Çakar, yeterli ve
dengeli beslenmenin tüketicilerin evrensel
hakkı olduğuna işaret ederken, “2022 yılı
Nisan ayı için dört kişilik hanenin yeterli
ve dengeli beslenebilmesi için 5.323 TL
gereklidir. Bu bedel 4 kişilik hanenin açlık
sınırıdır. 4 kişilik hanenin yoksulluk sınırı
ise 17.340TL'dir. Açlık ve yoksulluk sınır-
larını dikkate aldığımızda; tüm çalışanla-
rın, işsizlerin ve hanelerin insanca
yaşayabileceği, yeterli ve dengeli beslene-
bileceği koşulların ülke yönetimi tarafın-
dan oluşturulması beklentimizdir” diye
konuştu.
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C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu partisinin TBMM’deki grup
toplantısında gündeme ilişkin açık-

lamalarda bulundu. Ekonomi ve dış politika-
nın şahsileştirildiğini belirten Kılıçdaroğlu,
“Devletinin yönetimini bir kişinin iradesine
bağlarsanız o ülke sorunlardan bir türlü kur-
tulamaz. İki alanın Türkiye’de şahsileştirildi-
ğini görüyoruz. Bunu hiçbir vatandaşımın
unutmamasını istiyorum. Ekonomiyi şahsi-
leştirdik, dış politikayı şahsileştirdik. Ekono-
mide bir kişi ‘ben ne dersem o doğrudur’
dedi. Dolar aldı başını gidiyor, faiz aldı ba-
şını gidiyor problem üzerine problem açıklı-
yorlar ama bir kişi programı. Her açıklanan
proglamla ekonomi biraz daha kötüye gidi-
yor. Çünkü ‘ben ekonomistim’ diyen kişinin
ekonominin e’sinden anlamadığını hep bera-
ber gördük. Devlet akılla, bilgiyle, birikimle,
adaletle, liyakatle yönetilirdi. Gelişmenin 21.
yüzyıldaki tanımı küçük ayrıntılarda iş bölü-
müne giden ülke gelişmiş ülkedir. Her alanın
uzmanı var ve her alan giderek kendi içinde
yeni alanlar oluşturuyor. Dış politika şahsi-
leştirildi. Bir tehlike daha var. Dış politikayı
egemen güçlerin talebiyle yapmaya kalktığı-
nızda çok daha derin sorunlar yaratıyorsu-
nuz” dedi. 

Bu konuda iddialıyım

Son günlerde çok tartışılan Suriğyeli sığın-
macılar konusuna değine ve “Bu konuda id-
dialıyım. Partimiz çok iddialı. En ciddi
çalışan, en tutarlı söylemde bulunan 2011
tarihinden bu yana en tutarlı söylemleri dil-

lendiren tek partinin adı CHP’dir” diyen Kı-
lıçdaroğlu, “Biz, komşumuzda olan bir sava-
şın bize yansımalarının tehlikeli boyutlarını
her ortamda dile getirdik. Egemen güçlerin
talebi üzerine bizi suçladılar. Bugün tarih
‘CHP doğruları söylemiş’ diyor. Şimdi kısa
bir tarihsel süreç vereceğim. Hep unutuyo-
ruz. Suriye yönetimi ile savaştan hemen
sonra Eylül 2011’de temasa geçtik. ‘Yanlış
yapıyorsunuz. İç savaş tehlikeli’ dedik. Aralık
2011 ile muhalefet ile temasa geçtik ‘uzlaşın’
dedik. Bunları iktidar sahipleri yapmazken
biz ülkemizi düşündük. Oradaki çocukları,
kadınları düşündük. Savaşın acımasızlığını
düşündük. Nisan 2012’de TBMM’ye bir
genel görüşme önergesi verdik. Bunların ta-
mamını reddettiler. 2011’den Mayıs 2022’ye
kadar 91 Meclis araştırma önergesi verdi
CHP. Beyler parlamentoya gelip bilgi dahi
vermiyorlardı. Bu kadar kibirle devlet yöne-
tilmez. 336 soru önergesi verildi. 432 soru
önergesine bugüne kadar hala cevap veril-
medi. Ne diyorlardı? ‘Tek adam rejimi olursa
her şey çok hızlı olacak’ diyorlardı. 432 soru
önergesine bugüne kadar cevap dahi veril-
memiştir. Ne söyleyeceklerini bilmiyorlar.
Böyle bir devlet yönetimi hiç olmadı Tür-
kiye’de” ifadelerini kullandı. 

Utanır insan biraz

24 Ağustos 2012’de Erdoğan’a bir mektup
yazdığını belirten Kılıçdaroğlu, “Mektupta,
‘Sayın başbakan, komşu Suriye’deki geliş-
meler ülkemizin başta güvenliği olmak üzere
ekonomisi, sosyal huzuru, turizm ve taşıma-

cılık alanları dahil çok geniş kapsamda arta-
rak olumsuz etki yapmaya devam etmekte-
dir. Lütfen hükümet olarak uluslararası bir
Suriye Konferansı toplayın’ diyorum. Ol-
madı. Olmadı ama Erdoğan 5 Eylül 2012’de
‘Emevi Camisinde namazımızı kılacağız’
dedi. Devlet yönetimindeki şahsileşmeyi gö-
rüyor musunuz? Bu anlayış Türkiye’yi bu-
günkü hale getirdi. Beyefendi Emevi
Camisi’nde namaz kılacaktı 3 milyon 600
bin Suriyeli Türkiye’ye geldi. Şu yanlışa
bakar mısınız? Utanır insan biraz” dedi. 

BM’ye gidemedin mi?

2013 yılında “Kabahat Suriyeli de değil sı-
nırı kontrol edemeyen hükümettedir” ifade-
lerinikullandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu,
“Onlar yönetiyor ülkeyi ben yönetmiyorum
ki. Şubat 2013’de Sosyalist Enternasyonal
üyesiyiz malum. Dedik ki mutlaka bir Su-
riye Çalışma Grubu oluşturun dedik. Bun-
ların yapamadığını yapmaya çalıştık. Ana
muhalefet olduğumuz halde yapmaya ça-
lıştık. Biz ülkemizi seviyoruz. Yetmedi ben
Mart 2013’de BM Genel Sekreteri’ne ay-
rıca bir mektup göndererek olaylara dikka-
tini çektim. Savaşın bitmesi gerektiğini
söyledim. Erdoğan yapamıyor bakın ama
biz söylüyoruz. Yeri gelince üfürüyorsun
‘Dünya beşten büyüktür’ diye. Bir mektup
yazamadın mı sen? BM’ye gidemedin mi
sen? Orada Suriye’yi masaya yatıramadın
mı sen? Yatıramadı. Niçin? Patrondan izin
alamadığı için. Emperyal güçten izin ala-
madığı için” eleştirisinde bulundu. 

Bugün misafir 
yarın komşu!

Partisinin grup toplantı-
sında konuşan MHP Li-
deri Devlet Bahçeli,

“Ülkemizin asıl sorunlarından birisi
değişmeyen bir kafa yapısıdır. Türki-
ye'nin çıkarlarına yabancı başkentlerin
prizmasından bakanlar düştükleri zil-
leti fark edemeyecek kadar körleşmiş
ve kaskatı kesilmişlerdir. CHP yöne-
timi kendi geçmişiyle, dahası Aziz
Atatürk'ün tam bağımsızlık idealiyle
tenakuz halindedir. CHP'ye bakın
bunu görürsünüz. Aylardır devam
eden Cumhurbaşkanı adayının kim
olacağı sorusuna henüz kalıcı bir
cevap verilebilmiş değildir. Zillet itti-
fakı partileri birbirine çalım atmayı,
minder dışına itmeyi, zorda bırak-
mayı adeta meslek edinmişlerdir.
CHP'de hayır yoktur, umut yoktur”
dedi. 

Ortam tekrar kızıştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun
Karadeniz turunu eleştiren Bahçeli,
“İBB Başkanı'nın Karadeniz turuna
çıkması ortamı tekrar kızıştırmış, 6+1
formatlı masaya baskı kurmuştur.
Bizim anlayamadığımız can alıcı
husus bu belediye başkanının hangi
şehrin siyasi sorumluluğunu üstlen-
miş olduğudur. Bu belediye başkanı
hangi gizli gündemin peşindedir? İs-
tanbul'u yüz üstü bırakıp gitmesi si-
yasi ahlağın neresine sığmıştır? İBB
Başkanı cumhurbaşkanı adayı olma
isteğindeyse karşımıza çıkıp mertçe
itiraf etsin ki biz de ona göre mua-
mele edelim. İstanbul, İstanbul olalı
böylesi bir zillet, böylesi bir hezimet
ne görmüş ne de yaşamıştır. Asıl vız

gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğ-
lu'dur. İstanbul ziyan edilmiştir, kade-
riyle baş başa bırakılmıştır. Bu ayıbın
kara lekesi hem belediye başkanının
hem de partinin alnına kazınmıştır”
diye konuştu. 

Gerçek dışı iddialar 

Türkiye'nin sığınmacı sorununa da
değinen Bahçeli, “Huzurumuzu ka-
çırmak, kargaşaya hapsetmek için
faal halinde olan odaklar bayramda
su üstüne çıkmıştır. Kirli malumatlar,
gerçek dışı iddialar özellikle sosyal
medya kanalıyla yoğun olarak servis
edilmiştir. Sığınmacı meselesi ülkemi-
zin yumuşak karnı haline gelmiştir.
Anlaşılan sığınmacılar konusunun
kaşınmasıyla ilgili tezgah artan öl-
çüde körüklenmektedir. Elbette Tür-
kiye yol geçen hanı, göçmen ve
sığınmacı kampı değildir. Biz gelecek
nesillere her anlamda güvenceye ka-
vuşturulmuş bir vatan emanet et-
mekle mesulüz. Şunun da farkındayız
ki sığınmacı sorunu Türkiye'nin uzun
yıllar hazmedeceği bir sorun olmak-
tan tamamen çıkmıştır. Suriyeli sığın-
macılar bugün misafirimizse yarın
komşumuz olacaklardır. Türkiye'nin
sığınmacı akınına karşı alacağı etkili
önlemler, milli siyaset planlamasıyla
gerçekçi bir boyut kazanmalıdır” ifa-
delerini kullandı. 

Bunların hepsi palavra

“Toplumsal tansiyonu yükseltmek
için pusuda bekleyen sorumsuz ve
hastalıklı zihniyetlerin son zaman-
larda tehlikeli şekilde yaygınlaştığı da
görülmektedir” diyen Bahçeli, “Bazı-

ları çıkmış sığınmacı sayısını 8-10
milyon olarak iddia ediyor. Bunların
hepsi palavradır, devletin kayıtları or-
tadadır. Yapılan son resmi açıklama-
lara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500
bin 690 yabancı bulunmaktadır.  Bu
toplam içinde geçici koruma statülü
Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin
686'dır. Ülkemizde 1 milyon 417 bin
yabancının ise ikamet izni bulunmak-
tadır. Bunun yanı sıra düzensiz göçle
ülkemize gelenler vardır ve bunların
uyrukları bellidir” diye konuştu.

YERI GELINCE 
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Suriyeli göçmenler ilgili olarak "Kapımız açık
onlara, ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz" diyen Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a sert sözlerle yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Dünya beşten bü-
yüktür diye yeri gelince üfürüyorsun. Ama Birleşmiş Milletler'e gidip
çözüm isteyemedin, bir mektup dahi yazamadın” diye konuştu

MEZARLIĞINA DÖNDÜ
AKDENİZ SIĞINMACI 

Sığınmacılar üzerinden iktidar eleştirisini sürdü-
ren Kemal Kılıçdaroğlu, “Eylül 2013’te ‘Sınırlar
bir ülkenin namusudur’ diyorum. Sınırdan kimin
girip çıktığı belli değil. 900 km sınır kontrolsüz va-
ziyette. İnsanlar geliyorlar ellerinde silahlarla,
terör estiriyorlar Türkiye’de. Göç dalgası
geldi. Akdeniz bir sığınmacı mezar-
lığına döndü. Bir çocuk bede-
ninin dalgalarla kıyıya
vurduğu fotoğrafı hiçbiri-
miz unutmadık.
O fotoğra-
fın so-

rumlusu Erdoğan’dır. Geri Kabul Anlaşmasını
yapmayın, yanlış dedik. 16 Aralık 2013’den bir
süre sonra bu anlaşmayı AB ile imzaladılar. Sığın-
macılar için Türkiye artık Avrupa’nın hapishanesi
olacak, o hale getirdiler. İçişleri Bakanı geçen gün

açıklama yapıyor. ‘AB Türkiye’nin göç-
men deposu olmasını istiyor’ diyor.

Günaydın beyefendi günaydın.
Geri Kabul Anlaşması başı-

mıza bela oldu diye
neden söyleyemi-

yorsun?” diye
sordu. 

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında
açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sığınmacı tartışmalarına ilişkin ise "Suriyeli
sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaklardır. Suriyeli 
sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer
geçmez, ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, hayata geçirilmelidir" dedi

Zafer Partisi Genel Başakanı Ümit
Özdağ ile Süleyman Soylu ara-
sında yaşanan polemiğe de deği-
nen Bahçeli, “Terörle mücadelenin
en kilit bakanlıklarından birisi İçiş-
leri Bakanlığı'dır. Bugüne kadar İç-
işleri Bakanlığı'nın önünde eylem
yapmak, olay çıkarmak sadece ve
sadece teröristlerin gayesi olmuştur.
Parmak sallayarak tehdit etmek
utanç verici bir alçalma halidir. Te-
röristlerin dahi cesaret edemediği
protestolarla İçişleri Bakanımıza
saldırmak su katılmamış edepsizlik-
tir” sözleriyle Özdağ'ı hedef aldı. 

SU KATILMAMIŞ
BİR EDEPSİZLİK!



1 0-16 Mayıs Engelliler
Haftası'nda Damga'ya
konuşan SAHİM-

SEN Genel Başkanı Özlem
Akarken, engelli bireylerin ya-
şadığı sıkıntılara dikkat çekti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Ba-
kanı Derya Yanık'a seslenen
Akarken, engelli ailelerinin

yardıma muhtaç olduğunu belirterek
bakanlığın desteğinin şart olduğunu yi-
neledi. Boş bir tekerlekli sandalye fotoğ-
rafı göstererek açıklamalarda bulunan
Akarken, “Bu resime bakarak 'ne zaman
konuşacaksınız' diye sorduğumuz kişi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın
Derya Yanık'tır. SAHİM-SEN olarak,
"Benden sonra ne olacak" sorusunu
soran aileler için 10-16 Mayıs Engelliler
Haftasında ağır sorunlara dikkat çek-
mek istiyoruz. Sinan ve Muhammed
için... Bakım kurumlarında nasıl yaşadı-
ğını bilemediğimiz binlerce engelli çocu-
ğumuza dikkat çekiyoruz. Resmin
betimlemesi: Resimde boş bir tekerlekli
sandalye var. Engelli bireylerin erişime-
diği sağlık hakkına da dikkat çekiyoruz.
Tıbbi cihaz, araç  ve sarf malzemeleri-
nin SGK tarafından ödenen tutarlarının
güncellenmemesi nedeniyle yoksulluğu-
muz ve yoksunluğumuz daha da derin-
leşti Üstte sağda SAHİM-SEN logosu
var. Ve resimde şunlar yazıyor:'Kutlama
istemiyoruz. Bir anne ötenazi isterken,
bizim boğazımız düğüm düğüm. Si-
nan'ın annesi Muhammed'in annesi...
Bakım kurumlarında kalan binlerce en-
gelli çocuğun anneleri... Bizler... Ne
zaman konuşacaksınız merak ediyoruz
Sayın Bakan Derya Yanık” ifadelerini
kullandı.

Yoksulluk derinleşiyor

Pandemi döneminde herkes gibi engelli
bireylerin ve ailelerinin de çok ciddi sı-
kıntılar çektiğini anlatan SAHİM-SEN
Engelliler Komis-
yonu Başkanı
Ayşe Sarı da,
“Pandemi dö-
nemi, engelli bi-
reylerin insan
haklarına erişimle-
rinde yaşanan so-
runları daha da
ağırlaştırmıştır. En
başta engelliler
için işsizlik oranı-
nın arttığını söyle-
mek mümkün.
Tıbbi malzeme,
tıbbi araç ve ci-
hazlarla tıbbi sarf
malzemelerine, Sağlık Uygulama Teb-
liği gereğince SGK tarafından yapılan
ödeneklerin güncellenmemesi nedeniyle,
cepten ödenen tutarlar artmıştır. Bu ne-
denlerle engelli bireylerin ve ailelerinin
yoksulluğu ve yoksunluğu, her zaman-
kinden daha derindir” dedi.

Bakanlık dikkate almalı

Engelli ailelerinin taleplerinin bakanlık
tarafından dikkate alınması gerektiğini
vurgulayan Sarı, “Sağlık hakkına erişe-
meyen, yaşam hakkı korunamayan, is-
tihdam sürecinde yok sayılan engelli
bireyler, engelliğin raporlanması aşama-
sında ağır bürokrasi ile ve engellilik
mevzuatını bilmeyen hizmet verenlerle
mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

“Sürekli” olan engellilik ve ÇÖZGER
raporlarının keyfi olarak yenilenmesi ta-
lebi, var olan engellilik durumunun de-
ğişmemesine rağmen oranlarının
düşmesi ve raporlama sürecinin aylarca
sürmesi, gereksiz ve dayanaksız bir bi-
çimde yük getirmektedir.  Engelli Hak-
ları Komitesinin Nihai Gözlem
Raporunda yer verdiği, raporlama sü-
reçlerinde aşırı yükün ortadan kaldırıl-
ması ile ilgili tavsiyenin, Sağlık
Bakanlığınca ve Aile ve Sosyal Hizmet-
ler Bakanlığınca dikkate alınmasını
talep ediyoruz” diye konuştu.

Ayrımcalık ortadan kaldırılmalı

Engelli bireyler arasındaki ayrımcılığın
ortadan kaldırılması gerektiğinin de al-
tını çizen Ayşe Sarı, “Temel felsefesi ay-
rımcılık karşıtı olan Sözleşme’yi
imzalayan devletler,  engellilerin ayrım-
cılığa uğramaksızın insan haklarına
erişmeleri için gerekli tüm önlemleri ala-
caklarını taahhüt ederler. Elbette dün-
yada, engelliler için tam anlamıyla tüm
sorunların çözüldüğü bir ülke yoktur.
Ancak, ülkemizde engelli bir çocuğun
eğitime erişememesi ile başlayan ve
onun bağımsız yaşama ve topluma tam
ve etkin bir biçimde katılamamasına dek
varan zincirleme ayrımcılık, onun ömrü
boyunca devam etmektedir. Engelli ka-
dınlar ve kız çocuklarının uğradığı kesi-
şimsel ayrımcılığa dikkat çekerek;
cinsiyete ve engelliliğe duyarlı politikala-
rın Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine
dahil edilmesinin önemini bir kez daha
vurguluyoruz” dedi.

Sürece dahil edilmeliyiz

Engellilerin kendilerine yönelik süreçlere
dahil edilmesi gerektiğini de anlatan
Sarı, “Ne yazık ki Sözleşme’nin uygu-
lanmadığını, politikalara yansıtılamadı-
ğını ve ulusal mevzuatın Sözleşme’ye
uyumunun sağlanmadığını görüyoruz.

Bunların en
önemli sebebi,
karar alım süreç-
lerine engellilerin
ve onları temsil
eden örgütlerin
dahil edilmeme-
sidir. 2021 yı-
lında yayımlanan
“2030 Engelsiz
Vizyon
Belgesi”nin en
önemli vurgula-
rından biri “karar
süreçlerine engel-
lilerin dahil edil-
mesi” olduğu

halde engelliler, Belge’nin hazırlık süre-
cine kapsayıcı bir biçimde dahil edilme-
miştir. Bunun yanında 3 Aralık 2021’de
yayımlanan Genelge ile yeniden kurulan
Engelli Hakları İzleme ve Değerlen-
dirme Kurulunun, STK’ları temsil yö-
nünden kapsayıcı olmadığını, engelli ve
engelli yakını olan çalışanlara ait politi-
kaların izlenmesinin ve değerlendirmesi-
nin eksik kalacağını belirtmek isteriz.
Biz SAHİMSEN Engelliler Komisyonu
olarak, katılım hakkının kapsayıcı olma-
masından endişe duyuyor ve Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığına, özellikle
engelli ve engelli yakını olan çalışanlar
hakkındaki politika süreçlerine sendika-
ları dahil etmesi için çağrı yapıyoruz”
ifadelerini kullandı.
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Hastanemiz 6 Aylık malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme ve Dağıtım Sonrası Hizmet Alımı İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/452645
1-İdarenin
a) Adresi : 4.ETAP 1.KISIM YUNUS EMRE CAD. 34200 

BAŞAKŞEHİR BAŞAKŞEHİR/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124880170 - 2124880177
c) Elektronik Posta Adresi : basaksehirsatinalma@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Hastanemiz 6 Aylık malzeme Dahil Yemek Hazırlama, Pişirme ve Dağıtım 

Sonrası Hizmet Alımı İşiAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 
ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.07.2022, işin bitiş tarihi 31.12.2022
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Başakşehir Devlet Hastanesi Yunus Emre Cad. 4. Etap 

1. Kısım Başakşehir / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 03.06.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruh-
sat vb. belgeler,
İstekliler yetkili mercilerden alınmış ihale tarihi itibari ile geçerli  "İşletme Kayıt Belgesi" veya "Gıda Üretim İzin Belgesi’nin as-
lını, Noter tasdikli suretini ya da aslı idarece görülmüş suretini ihale teklif zarfında sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki
görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece
EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin ge-
rekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait ol-
ması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz ola-
rak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gay-
rinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları
toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin
sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarla-
rının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen
değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üze-
rinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muha-
sebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,Bu bel-
gelerden birinin sunulması yeterlidir.Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin
%15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edi-
lir.Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortala-
ması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kapasite raporu:
Kapasite Raporu: İstekliler; ilgili mevzuat gereği yetkili olan kurum veya kuruluşlardan alınan (Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya
da Meslek Odasından)  mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi itibarı ile geçerliliği olan ve aşağıda belirtilen şekilde
kapasite raporunu ihale teklif dosyasında sunacaklardır. (Yüklenicinin iş ortaklığı olması halinde kapasite raporuna ilişkin yeter-
lik kriteri ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından sağlanabilir).
İstekliler Günlük Yemek üretim miktarı en az 500 adet/gün ve Kahvaltı üretim miktarı en az 100 Adet/gün öğün  kapasiteli kap-
asite raporunu teklif zarfında sunacaklardır. 
4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede
belirtilen aşağıdaki belgeler:
İstekliler; ilgili mevzuat gereği yetkili olan kurum veya kuruluşlardan alınan mevzuatına uygun olarak düzenlenmiş, ihale tarihi
itibarı ile geçerliliği olan, detayları Teknik Şartnamede belirtilen soğuk-sıcak zincirini korumak şartıyla taşınması ve dağıtılması
gereken yemek taşıma işinde kullanılacak araçlar için TSE 13075 (İşyerleri - Gıda Maddeleri Taşıma Hizmetleri Genel Kurallar)
Standardına Uygunluk Belgesini ihale teklif dosyasında sunacaklardır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu Hastanelerinde, Özel Hastanelerde veya Üniversite Hastanelerinde yapılan tek sözleşmeye dayalı her türlü Malzeme Dahil
Yemek Hazırlama, Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Başakşehir Devlet Hastanesi (Satınalma Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede,
işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Yemek/0,79
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HASTANEMİZ 6 AYLIK MALZEME DAHİL YEMEK HAZIRLAMA, 
PİŞİRME VE DAĞITIM SONRASI HİZMET ALIMI İŞİ

DEVLET HASTANESİ-BAŞAKŞEHİR SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Ne zamaN
koNuşacaksıNız?

Yasal düzenlemenin elzem olduğunun da al-
tını çizen Sarı şöyle konuştu; “2018 yılında
Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanına ilettiğimiz gibi Sözleş-
me’nin her alanda
uygulanması için ulusal mev-
zuatın Sözleşme’ye uyumlu
hale getirilmesi için kapsayıcı
bir biçimde çalışma grupları-
nın oluşturulmasını, Özellikle
bakım politikalarının yetersiz
kaldığını hatırlatarak artık bir
sembol haline gelmiş Sinan ve

Muhammed gibi engelli çocuklarımızın insani
şartlarda bakım hizmeti almalarını sağlanma-

sını, Kapsayıcı eğitim politikaları-
nın geliştirilmesini, Engellilerin
istihdam kotasının hesaplanma-
sında, sözleşmeli personel sayı-
sının da dikkate alınarak
engellilerin kamuda istihdamını
artıracak politikalara ilişkin yasal
düzenlemenin yapılmasını ve
Nihai Gözlem Raporunda yer
alan tavsiyelerin acilen yerine
getirilmesini talep ediyoruz.”

ANIL
BODUÇ

ÖZEL
HABER

10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Damga'ya konuşan Sağlık
Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Genel Başkanı Özlem Akarken, 
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'a seslendi. Akarken,
“Tıbbi cihaz malzemelerinin SGK tarafından ödenen tutarlarının 
güncellenmemesi nedeniyle yoksulluğumuz derinleşiyor. Sayın Bakan
Yanık bu konuda ne zaman konuşacaksınız?” diye sordu

YASAL
düzenleme şart

Özlem
Akarken

Derya
Yanık



A nadolu 40. Asliye Ceza Mahkeme-
si’ndeki duruşmaya tutuksuz sanık
Canan Kaftancıoğlu katıldı. Du-

ruşmada taraf avukatları da yer aldı.
Canan Kaftancıoğlu mahkemeye yazılı sa-
vunma dilekçesi de sunarak "Ben CHP İs-
tanbul İl Başkanı olarak görev yapıyorum.
Bu görevim nedeniyle hem partime hem de
topluma karşı birtakım sorumluluklarım
var. Görevim gereği bazı nesnel gerçeklik-
leri topluma bildirmekte yükümlüyüm. İd-
dianame içeriğinde benim yaptığım

açıklamalar katılan tarafa yönelik hakaret
niteliğinde değildir. Mevcut duruma ilişkin
bir tespit yaptım. Katılan tarafa hakaret et-
tiğimi düşünmüyorum. Üzerime atılı suç-
lamayı kabul etmiyorum" ifadelerini
kullandı. Sanık avukatları kovuşturmanın
genişletilmesi talebinde bulundular.

Duruşma ertelendi

Müşteki Fahrettin Altun’un avukatı ise şi-
kayetlerinin devam ettiğini kaydederek "Sa-
nığın müvekkil hakkında yapmış olduğu
açıklama düşünce ve ifade özgürlüğünü
aşan hakaret içerikli ifadelerdir. Kaldı ki
kaçak yapıyla ilgili yürütülen soruşturma
sonucunda müvekkil hakkında kovuştur-
maya yer olmadığına dair karar verilmiştir.
Hal böyleyken müvekkil basın yoluyla ka-
çakçı ve dolandırıcı ilan edilmiştir. Sanık
tarafından müvekkile yönelik linç ve itibar-
sızlaştırma kampanyası yürütülmüştür"
şeklinde beyanda bulundu. Ara kararını
açıklayan mahkeme, sanık avukatının ko-
vuşturmanın genişletilmesi talebinin kabu-
lüne karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca ha-
zırlanan iddianamede, sanık Canan Kaf-
tancıoğlu’nun 14 Nisan 2020’de yaptığı
açıklamada Fahrettin Altun’a hakaret ettiği
iddia ediliyor. Kaftancıoğlu’nun söz ko-
nusu söylemlerinin incitici ve tahrik edici
nitelikte söylemlerde bulunduğu belirtilen
iddianamede, eylemin ifade özgürlüğü sı-
nırlarını aştığı öne sürülüyor. İddianamede
sanık Kaftancıoğlu’nun "Kamu görevlisine
alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 2
yıl 4 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırıl-
ması isteniyor. DHA

Ö lüm adın kalleş olsun.
Yine yaktı yüreğimizi.
1960'lı yıllarda doğduk.

70'lerde ilkokulda.
80'lerde orta ve lisede arkadaştık.
Dağlarda kuzu 

otlattık.
Köyümüzün dere-

sinde göl yaptık 
çimdik/yüzdük.

Ateş yaktık patates
pişirdik.

Ata bindik.
Eşekten düştük.
Keçi kovaladık te-

reklerde.
Danalarımız tezdi peşinden koştuk.
Yaylada ketemizi bölüştük.
Ekmeğimizi peynirimizi bölüştük.

*
İlk aşkımızı anlattık birbirimize.
Dertleştik.
Kavga da ettik.
Futbol oynadık.
Çelik çomak oynadık.
Cıyrık çevirdik.
Kızak yaptık kaydık.
Kramponlarımızı bölüştük.
Kravatlarımızı, gömleklerimizi, ceketleri-

mizi bölüştük.
Saatlerimizi değiştik.
Cep harçlıklarımızı bölüştük.

*
Beraber çamurlu yollarda yürüdük.
Lisemizin yolu 6 km gidiş 6 km geliş mesa-

fesindeydi.
Bir saat gidiş bir saat geliş sürerdi.
Sen benden önce Ankara'ya gitmiştin am-

canın yanına.
Asfalt yol ile tanışmıştın.
Sene sanırım 1981-82.
Anlatıyordun, öyle bir yol yapmışlar ki bal

dök yala.
Bir de bizim yollara bak diye.

*
Okulun futbol takımında sen kaleci ben ile-

ride oynuyordum.
Köyümüzün takımında da öyle.
Bir gün beni geldin evden aldın. Beni çalış-

tır, şut çek, bu hafta maçımız var gol yemeye-
lim diye.

Bir sorun vardı topumuz yoktu.
Sadece maçtan maça statta oluyordu

topumuz.
Gittik Kasım dedemin çayırında, senin ço-

rabının içerisine ot doldurduk.
Sana öyle şut attım.
Ertesi gün galip gelmiştik.
Sen penaltı kurtarmıştın ben iki gol 

atmıştım.
Zevkten ayaklarımız yere basmadan geldik

köyümüze.
*

Hayaller kurardık.
Sen daha büyük hayaller kurardın.
Derinlemesine yaşardın o hayalleri.
'Bağır öyleyse' kitabın zaten o hayallerin bir

ürünüydü.

Bana paylaştığın hayalleri bir
baktım kitaplaştırmışsın.

Baskıdan önce ilk ben okudum.
Çok heyecanlandım.
Arkadaşım yazar olacaktı.
Sonra kitabı bütün Kars sahiplendi.

Ve ardından başka
kitaplar geldi.

*
Liseyi bitirdik.
Tesadüf bu ya; iki-

mizde basın çalışanı
olduk.

Sen 'İkibin Dergisi'
yazarıydın.

Ben hem Fırt'ta ka-
rikatür çiziyordum

hem yerel gazetelerde çalışıyordum.
Sık sık bir araya gelir meslekten 

bahsederdik.
Sonraları sen 1995 yılından itibaren Kars'a

yerleştin.
'Köyden Köye' programı ile Ulusal Ka-

nal'dan dünyaya seslendin.
*

Doğu insanının yüreğini taşıdın ekranlara.
Köylülerimiz seninle ekranlarda kendilerine

yer tuttular.
Dertlerini paylaştılar.
Cumhurbaşkanına, başbakana, milletvekil-

lerine, belediye başkanlarına, valisine, kayma-
kamına, senin aracılığın ile ulaşmanın,
sorunlarına çözüm aramanın yollarını 
buldular.

*
Daha geçen yıl Beyoğlu'nda, pandemi orta-

mında bir masayı paylaştık.
Çok şeylerden bahsettik.
Kızının şiir yarışmasında dereceye girdiğini

konuştuk.
Evlatlarımızın varlığının mutluluğunu 

paylaştık.
En son bacak ameliyatımda beni iki sefer

aradın.
Atlatırsın bu kırığı da yine top oynarız

dedin.
Ben sana gel İstanbul'da yaşa, dediğimde

sen de İzmir'de yaşamayı düşünüyorum 
demiştin.

*
Şimdi bir haber aldım ki; maalesef ani kalp

krizi seni ayırmış bizden.
İnanmak çok zor Muharrem.
İnanmak çok zor.
Daha yeni yeni kendimizi toparlamıştık.
Kitaplar yazacaktın.
Tv programları yapacaktın.
Köşe yazıları yazarak gündeme not 

düşecektin.
Çok erken oldu Muharrem çok erken.

*
Daha bacağımın kırık ameliyatı geçmese de

bugün seni son yolculuğunda yalnız bırakma-
yacağım.

Bastonlarıma yüklenerek yanında
olacağım.

Seni asla unutmayacağımı, unutturmaya-
cağımı kulağına sesleneceğim.
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Bu dünyadan 
Muharrem Yerli 

geldi geçti...

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/@mehmetmerttv

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a 2020 yılında
hakaret ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası
istemiyle dava açılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu 
ilk kez hakim karşısına çıktı. Kaftancıoğlu, üzerine atılı suçlamayı 

kabul etmedi. Müşteki Altun’un avukatı ise şikayetlerinin
devam ettiğini söyledi. Duruşma ertelendi

KAFTANCIOĞLU
SAVUNMA YAPTI

VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI

Çocukluk arkadaşım, 
köylüm, dostum, gazeteci;

Muharrem Yerli’yi 
ani kalp krizi sonucu 

kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum...
Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun.

Cenazesi 11 Mayıs 2022 Çarşamba günü,
Kars’ın Arpaçay ilçesi Polatköy’de kılınacak
ikindi namazı sonrası toprağa verilecektir...

MEHMET MERT

Canan 
Kaftancıoğlu 

Yaklaşık 30 yıldır Kars'ta
gazetecilik yapan, Ulusal Ka-
nal'da Köyden Köye program

yapımcılığı, Serhat TV'de Genel Yayın
Yönetmenliği görevini üstlenen ve 2004
yılında Kars Bora Gazetesini kurarak
yerel gazete yayınını sürdüren Muhar-
rem Yerli dün sabah saatlerinde evinden
çıktıktan sonra kalp krizi geçirdi. Çevre-
deki vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri Yer-
li'ye ilk müdahaleyi ambulansta yaptı.
Yerli daha sonra Kafkas Üniversitesi
Sağlık, Araştırma ve Uygulama Hasta-
nesi'ne götürüldü. Gazeteci Yerli, dok-
torların tüm çabasına rağmen
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acımız çok büyük

56 yaşında 2 çocuk babası olan Yerli'nin
cenazesi bugün Arpaçay ilçesine bağlı
Polatköy'de ikindi namazı sonrası top-
rağa verilecek. Muharrem Yerli'nin ço-
cukluk arkadaşı, İstanbul Gazeteciler
Dernek Başkanı Mehmet Mert Türkiye
çok önemli bir aydınını kaybetti diyerek,
“Muharrem daha ortaokul günlerinde
'Bağır Öyleyse' kitabını yazarak farklılı-
ğını ortaya koydu. 'Köyden Köye' prog-
ramı ile Ulusal Kanal'dan dünyaya
seslendi. Doğu insanının yüreğini taşıdı
ekranlara. Köylülerimiz onunla ekran-
larda kendilerine yer tuttular. Dertlerini
paylaştılar. Cumhurbaşkanına, başba-
kana, milletvekillerine, belediye başkan-
larına, valisine, kaymakamına, senin
araclılğın ile ulaşmanın, sorunlarına
çözüm aramanın yollarını buldular.
Bize düşen Muharrem'i sonsuza kadar
yaşatmak ve onu unutmamak. Acımız
çok büyük. Ne diyeceğimi bilemiyorum”
açıklamasını yaptı. 

Muharrem Yerli 
kalbine yenik düştü

Sel farkındalık 
eğitimi verildi
Bağcılar Belediyesi Gönül Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü ve Kızılay işbirliğiyle ilçedeki 3 bin 257 öğrenciye 
“Sel Farkındalık” eğitimi verildi. Uzmanlar tarafından verilen
eğitimlerde öğrenciler afet öncesi, afet sırasında ve sonrasında
neler yapılması gerektiği konusunda bilgilendirildi

Doğal afetlere karşı genç-
leri bilinçlendirme amacıyla
Bağcılar Belediyesi Gönül

Bağı Platformu, İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü ve Türk Kızılay Derneği or-
taklığında “Sel Farkındalık” eğitimleri
düzenlendi. Bu çerçevede Nisan ayı
içinde ilçede bulunan 34 lisede prog-
ramlar gerçekleştirildi. Bir ay süren ve
öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği eği-
timlere 3 bin 257 öğrenci katıldı.

Çalışmaları yoğunlaştıracağız

Seminerlerde uzman isimler yaptıkları
sunumlarda sel afetiyle mücadeleden
afet sırasında doğru sergilenecek dav-
ranış modellerine kadar birçok konuda

bilgi verdi. Eğitimlere katılan gençlere
sertifikaları da takdim edildi. Afet bi-
lincinin önemine değinen Bağcılar Be-
lediye Başkanı Abdullah Özdemir de
“Yarınlarımız olan çocuklarımızı sel
başta olmak üzere afetlere karşı uyar-
mak, bilinçlendirme çalışmalarımızı
daha da yoğunlaştıracağız” dedi.
Gönül Bağı Platformu öncülüğünde
afetlerden korunma bilincinin arttırıl-
masına yönelik Bağcılar’da 2019 yı-
lında 5 bin 400 öğrenciye “Afet ve acil
durum eğitimi”, 2020 yılında 11 bin
968 öğrenciye “İlk yardım semineri”
ve 2021 yılında ise 4 bin 507 öğrenciye
de “Yangın farkındalık eğitimi” 
verilmişti. 

ZAYİ İLANI 
Avcılar Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğüne yatımış olduğum

11.06.2021 tarihli Seri D Sıra no:3002031 Toplam:6.855,00-TL tutarındaki tahsilat
makbuzunu kaybettim. Hükümsüzdür. AYŞE ÇELEBİ

Psikologlar
unutulmadı

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü'nde görevli psikologların 10 Mayıs
Dünya Psikologlar günü kutlandı. İlçe

Emniyet Müdürü Ali Kesikoğlu görevli psikolog-
larla sohbet ederek kendilerine çiçek verdi. Psiko-
log Fatih Bayer, "26 yaşındayım. Emniyet Genel
Müdürlüğü'nde psikolog olarak çalışıyorum. Şu
anda Maltepe Çocuk Büro Amirliği'nde görev
yapmaktayım. Son 1 yıldır emniyette çalışıyorum.
Öncesinde Anadolu Adalet Sarayı'nda görev yap-
tım 7 yıl. Emniyette ilk olarak İstanbul Çocuk Bü-
ro'da çalıştım. Sonrasında 7-8 aylık bir eğitim
büro süreci oldu. Şu anda da Maltepe Çocuk bü-
rodayım son dört aydır. İstanbul Çocuk Büro'da
ve Maltepe'deki görevim aynı. 18 yaş altındaki ço-
cuklarımızın mağdur haklarını alarak ifadelerini
alıyoruz. Çocuklarımızın bu sayede bize kendile-
rini daha iyi anlatmalarını sağlıyoruz" dedi.



T arımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı tarafından, kırsal
mahallelerde ikamet eden

nüfusun tarımsal gelir düzeyinin
artırılması, ürün çeşitliliğinin sağ-
lanması, sebze üreticilerinin destek-
lenmesi ve tüketicinin ihtiyacı olan
taze sebze arzının sağlanması ama-

cıyla uygulamaya konulan ve sosyo-ekono-
mik anlamda olumlu etkileri olacak proje
kapsamında, Malkara ve Çorlu İlçelerinde
faaliyet gösteren üreticilere aronya bitkisi ve
domates fidesi dağıtımı gerçekleştirildi.

Tarım bizim için değerli

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, tarım-
sal üretime desteklerini artırarak devam ettir-
diklerini belirten Başkan Albayrak, “Kırsal
mahallelerde ikamet eden nüfusun tarımsal
gelir düzeyinin artırılması amacıyla yeni ürün
veya üretim biçimlerinin ortaya konulması
önem arz etmektedir. Arıcılık, mantarcılık,
mandacılık gibi uzun süredir bilinen ve uygu-
lanan orman köylerine has yetiştiricilik türle-
rinin yanı sıra çözüme katkı sağlayabilecek
yeni olanaklardan birisi de tıbbi ve aromatik
bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Te-
kirdağ’da aronya ekim alanı 2 da’dır. Projenin
uygulamaya konulması ile  üreticilerimizle
birlikte örnek teşkil edecek, İlimize sosyo-eko-
nomik anlamda olumlu etkileri olacak ve
ürün çeşitliliği artacaktır. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi vizyonunu oluşturan ögelerin ara-
sında en önemli yeri tarım ve hayvancılığın
geliştirilmesi oluşturmaktadır. Bu doğrultuda
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler İle Üzümsü Mey-
velerin Ekiliş Alanlarının Geliştirilmesi proje-
sini uygulamaya koyduk. Proje kapsamında
5.000 adet aronya fidanı dağıtımı yapılacak”
dedi.

Çiftçiye hep katkı veririz

Fide dağtımının süreceğini de kaydeden Al-
bayrak, “Diğer taraftan çiftçilerimizin ihtiyacı
olan kaliteli, piyasada talep gören ve ilimiz
şartlarına uygun fide teminine katkı sağla-
mak, İlimiz sebze üreticilerinin desteklenmesi
ve tüketicinin ihtiyacı olan taze sebze arzının
sağlanması amacıyla Şarköy, Malkara ve
Çorlu Ziraat Odaları ile protokol yapılarak
‘Domates Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi’ pro-
jesini de uygulamaya koyduk. Bu yıl Ziraat
odalarının talepleri doğrultusunda Malkara
ilçemize 24.260 adet ,  Çorlu ilçemize 30.000
adet ve Şarköy ilçemize de 71.450 adet olmak
üzere toplamda 125.710 adet domates fidesi
dağıtımı yapılacaktır” diye konuştu.
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Tekirdağ CifTCinin
yAnındATekirdağ Büyükşehir

Belediye Başkanı
Kadir Albayrak,

Malkara ve Çorlu
ilçelerinde aronya
bitkisi ve domates

fidesi dağıtımı
gerçekleştirdi

Malkara ve Çorlu’da
gerçekleştirilen dağıtım
törenlerinde birer ko-
nuşma yapan Malkara
Belediye Başkanı Ulaş
Yurdakul ve Çorlu Bele-
diye Başkanı Ahmet
Sarıkurt, projenin üreti-
ciler için son derece ol-
duğunu dile getirdiler
ve Başkan Albayrak
başta olmak üzere pro-
jenin gerçekleştirilme-
sinde emeği geçenlere
teşekkür ettiler.  Konuş-
maların ardından, do-
mates fideleri ve
aronya fidanları proto-
kol üyeleri tarafından
üreticilere dağıtıldı.  

Çiftçi 
teşekkür
etti

Gençlere LGS öncesi moral
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evi’ne ziyarette bulunarak burada eğitim
desteği alan öğrencilerle bir araya geldi. Yüksel, LGS (Liselere Geçiş Sistemi) sınavına hazırlanan öğrencilere başarılar diledi

ZiyareTTe öğrencilerle sohbet
ederek Süleymanpaşa Belediyesi
Bilgi Evi’nden memnun olup ol-

madıklarını soran Başkan Yüksel, Bilgi Evi
konseptinin birçok belediyeye örnek oldu-
ğunu ve giderek yaygınlaştığını ifade ederek,
Süleymanpaşa’da Bilgi Evlerinin sayısını
arttıracaklarının müjdesini verdi. Yüksel,
“Süleymanpaşa Belediyesi Bilgi Evimizde
hazırlık kurslarımıza katılan gençlerimizi zi-
yaret ettik. LGS’ye hazırlanan öğrencileri-
mize eğitim verdiğimiz Bilgi Evi’nde, genç
kardeşlerimizle sohbet ederek, başarılar dile-
dik,” diye konuştu.

170 öğrenciye kurs veriliyor

Hâlihazırda 170 öğrencinin LGS hazırlık
kurslarından yararlandığı Süleymanpaşa
Bilgi Evi, konusunda uzman öğretmenler
aracılığıyla öğrencilere ders desteği, deneme
sınavı ve soru çözme gibi konularda yar-
dımcı oluyor. Tamamen ücretsiz olarak hiz-
met veren Bilgi Evi’ne öğrenci alımları, ilçe
genelinde Süleymanpaşa Belediyesi ve Sü-

leymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ta-
rafından yapılan Seviye Belirleme Sına-
vı’nda elde edilen puanlar ve başvuruda
bulunan öğrencilerin ailelerinin maddi du-

rumları dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.
Başvurularda bu Seviye Belirleme Sınavı’na
girmiş olmak, Süleymanpaşa ilçe sınırları
içinde ikamet etmek gibi kıstaslar bulunuyor.

Ayrıca yaz aylarında da Yaz Kursları adı al-
tında farklı eğitimlerin verildiği Bilgi Evi, her
yaştan kendini geliştirmek isteyen kişilere ka-
pılarını açıyor. İRFAN DEMİR

Çerkezköy’e 
asfalt döküldü

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde ula-
şım kalitesini artırmak amacıyla başlattığı yol
yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam edi-

yor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tara-
fından sürdürülen çalışmalar kapsamında Çerkezköy
İlçesinin Malkoçoğlu caddesinde başlatılan BSK sıcak asfalt
yol yapım çalışmaları tamamlandı. 400 metre uzunluğa, orta-
lama 10 metre genişliğinde sahip olan caddede toplam 800
ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi. Konu ile ilgili açıklama
yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak,
2022 faaliyet programı kapsamında yol yapım, onarım ve
bakım çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “Çerkezköy il-
çemizde BSK sıcak asfalt çalışmalarını tamamladığımız Mal-
kaçoğlu Caddemizin vatandaşlarımıza ve ilçemize hayırlı
olmasını dilerim” dedi. 
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R usya’nın başkenti Moskova’daki
Kızıl Meydan’da 9 Mayıs Zafer
Günü askeri geçit töreni önce-

sinde konuşma yapan Putin, Donbass’taki
milislere ve Rusya Silahlı Kuvvetleri’ne
seslenerek, “Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize
ve Donbass milislerine sesleniyorum. Ana-
vatan için, geleceği için savaşıyorsunuz,
böylece kimse İkinci Dünya Savaşı'nın
derslerini unutmasın. Öyle ki dünyada cel-
latlara, cezalandırıcılara ve Nazilere yer
yok. Bugün, Büyük Vatanseverlik Sava-
şı'nda canları alınan herkesin, oğulların,
kızların, babaların, annelerin, dedelerin,
eşlerin, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin,
akrabaların, dostların anısının önünde 

başımızı eğiyoruz” dedi.

NATO bizi duymak istemedi

Putin, “Geçen yıl aralık ayında, güvenlik
garantileri konusunda bir anlaşma yap-
mayı teklif ettik. Rusya, Batı'yı dürüst bir
diyaloğa, makul, uzlaşmacı çözümler ara-
maya, birbirlerinin çıkarlarını dikkate al-
maya çağırdı. Hepsi nafile. NATO ülkeleri
bizi duymak istemedi, bu da aslında ta-
mamen farklı planları olduğu anlamına
geliyor. Bu planları gördük. Açıkça, Kırım
da dahil olmak üzere tarihi topraklarımı-
zın işgali için Donbass'ta operasyon için
hazırlıklar devam ediyordu. Kiev yöne-
timi, nükleer silah edinme konusunda

açıklamalar yaptı. NATO bloğu, çevre-
mizde yayılıyordu” dedi.

Savaş kararı doğru karardı

Rusya’nın çevresindeki ve sınırlarına yak-
laşan tehditlere cevap verdiğini savunan
Putin, “Tekrar ediyorum, askeri altyapının
nasıl geliştiğini, yüzlerce yabancı danış-
manın nasıl çalışmaya başladığını, NATO
ülkelerinden en modern silahların düzenli
teslimatları olduğunu gördük. Tehlike her
geçen gün büyüyordu. Rusya saldırgan-
lığa önleyici bir tepki verdi. Zoraki, zama-
nında ve tek doğru karardı. Egemen,
güçlü, bağımsız bir ülkenin kararı” 
ifadelerini kullandı. DHA

1917 yılından itibaren 22 kategoride dağıtı-
lan Pulitzer gazetecilik ödülleri açıklandı.
Pulitzer, bu yıla özel Ukraynalı gazetecileri

kapsayan bir özel ödül verdi. Açıklamada Ukraynalı
gazetecilerin, Rus işgalinden bu yana gösterdikleri

“cesaret, dayanıklılık ve doğru haberciliğe bağlılık”
için Pulitzer Özel Ödülüne layık görüldüğü ifade
edildi. Pulitzer yönetim kurulu konuyla ilgili açıklama
yaparak “Bombardımanlara, kaçırılmalara, işgallere
ve hatta kendi saflarındaki ölümlere rağmen, Ukray-

na'ya ve dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere
onur vererek korkunç bir gerçeğin doğru bir resmini
sunma çabalarında ısrar ettiler” denildi. Ukrayna’nın
işgalinden bu yana 3’ü Ukraynalı gazeteci olmak
üzere toplamda 7 gazetecinin hayatını kaybetti.  

Gazetecilik alanında dağıtılan uluslararası Pulitzer Ödülü sahipleri dün açıklandı. Pulitzer, bu yıl Ukraynalı gazetecilere Özel Ödül verildiğini belirtti

Ukraynalı gazetecilere özel ödül

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, 60 kişinin
hayatını kaybettiği açıklanan Luhansk’taki okula saldırı ile ilgili açıklama
yaptı. Guterres, “Bu saldırı, diğer birçok çatışmada olduğu gibi bu savaşta da
en ağır bedeli ödeyenlerin siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor” dedi

En ağır bedeli siviller ödüyor

BM Genel Sekreter Sözcüsü
Stephane Dujarric, 60 kişinin
hayatını kaybettiği açıklanan Bi-

lohorivka kentindeki okula saldırı ile ilgili
Guterres adına açıklama yaptı. Guter-
res’in, birçok insanın devam eden çatış-
malardan korunmak için sığındığı
belirtilen Ukrayna’nın Bilohorivka ken-
tinde bir okula isabet eden saldırı karşı-
sında ‘dehşete düştüğü’ ifade edildi. “Bu
saldırı, diğer birçok çatışmada olduğu gibi
bu savaşta da en ağır bedeli ödeyenlerin
siviller olduğunu bir kez daha hatırlatıyor”
denilen açıklamada, Guterrres’in, savaş
zamanlarında sivillerin ve sivil altyapının
her zaman korunması gerektiğini yinele-
diği, savaşın sona ermesi gerektiği ve barı-
şın BM Sözleşmesi ve uluslararası
hukuka uygun olarak tesis edilmesi gerek-
tiği belirtildi.

Unicef saldırıyı kınadı

Öte yandan, UNICEF Genel Direktörü
Catherine Russell de Luhanks bölgesin-
deki okul saldırısına ilişkin açıklamada
bulundu. UNICEF’in, çocuklar da dahil
olmak üzere sivillerin sığındığı ifade edilen
okula yönelik saldırıyı ‘şiddetle kınadığı’
belirtildi. Açıklamada, “Bombalamada
kaç çocuğun öldüğünü veya yaralandığını

henüz bilmiyoruz. Bu saldırıdan etkile-
nen aileler, sevdiklerini kaybetmenin ya-
sını tutmak yerine, Ukrayna’da Anneler
Günü’nü kutlamalıydı. Okullara asla sal-
dırı yapılmamalı veya askeri amaçlarla
kullanılmamalıdır. Okullar da dahil

olmak üzere sivilleri ve sivil nesneleri
hedef almak, uluslararası insancıl huku-
kun ihlalidir. Bu son saldırı, bu savaşta
sivillerin yaşamının bariz bir şekilde hiçe
sayıldığını gördüğümüz birçok örnekten
sadece biri” denildi. DHA

Nijerya'nın Kano eyaletinde el
arabalı seyyar su satıcıları,
halkın temiz suya ulaşabilme-

sinin tek adresi olarak biliniyor. Birleş-
miş Milletler Çocuklara Yardım
Fonu'nun (UNICEF) verilerine göre,
Nijerya'da yaklaşık 206 milyon nüfusun
yüzde 86'sından fazlası güvenli içme su-
yuna erişemiyor.Halkın büyük kısmının
evinde su tesisatı bulunmayan ülkede,
Kano gibi eyaletlerde artan nüfus ve
elektrik sorunları nedeniyle kırsal alan-
larda ve hatta şehir merkezlerinde yaşa-
yan birçok kişi su kıtlığı yaşamaya
devam ediyor. Halk, içme suyu sağlan-
ması için eyalet makamlarına acil mü-
dahale çağrısında bulunuyor. Su
sıkıntısıyla karşı karşıya olan Kano eya-
leti halkı için Hausa dilinde "mai ruwa"
olarak bilinen seyyar su satıcıları sefer-
ber oluyor. Eyalette neredeyse her ma-
hallede sabahtan akşama kadar el

arabasıyla su satan yüzlerce seyyar
sucu, günde yaklaşık 30 kilometre yol
katediyor.

Su sıkıntısı büyük zorluk

Kano eyaletinde 6 yıldır el arabasıyla su
satan Mamman Fagge, yaptığı açıkla-
mada, su sıkıntısının onlarca yıldır
büyük bir zorluk olduğunu belirtti. Su
satmak için her gün erken saatlerde yola
düştüğünü anlatan Fagge, "Bidonla
suyu alıp mahalleden mahalleye gezip
satıyoruz. Bizim de suyu satın aldığımız
yer var ve bazen su az geliyor o yüzden
bidonu doldurmak için dakikalarca sı-
rada beklemek zorunda kalıyorsun."
dedi. Fagge, bir bidon suyun fiyatının,
bulunduğu yere göre 50-100 naira
(1,80- 3,60 TL) arası değiştiğini kayde-
derek suyu, hanelere, pazarlara ve lo-
kantacılara sattıklarını ifade etti. Su
sorununun eyaletin en büyük sıkıntılar-

dan biri olduğunu dile getiren Fagge, 
su satma işinden memnun olmadığını
söyleyerek "Ama ne yazık ki halkın ço-
ğunluğu su sıkıntısıyla karşı karşıya.
Yetkililerin sorunu doğrudan ele 
almalarının tam zamanı." dedi.

Nijerya'da su krizi sürüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni 
öncesinde yaptığı konuşmada, “Şimdi Silahlı Kuvvetlerimize ve Donbass
milislerine sesleniyorum. Anavatan için, geleceği için savaşıyorsunuz” dedi

Ukrayna AB yolunda
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin Avrupa Birliği’ne
katılımı kapsamında ikinci anketi de teslim ettiğini duyurdu

AvrupA Komis-
yonu Başkanı Ur-
sula von der Leyen

ile videokonferans yoluyla
görüşme yapan Zelenski, an-
ketin ikinci bölümünün AB
Ukrayna Delegasyonu Baş-
kanı Matti Maasikas'a iletil-
diğini belirtti. Zelenski,
Leyen’le yaptığı görüşmede,
“Bu cevapların da ekibimiz
için küçük bir zafer oldu-
ğunu düşünüyorum. Avrupa
Komisyonu'nun değerlendir-
mesini ve sonuçlarını bekli-
yoruz. Bu sonuçların olumlu
olmasını istiyorum. Ve bu so-
nuçların sizin sayenizde
daha hızlı sağlanmasını isti-
yorum” dedi.

Haziranda karar verilecek

Öte yandan Ursula von der

Leyen, AB üyeliği konu-
sunda ekiplerin hızlı şekilde
çalışacağını ve Haziran
ayına kadar karar verilmesi-
nin planlandığını belirtti.
Bunun üzerine Zelenski,

“Rusya'nın topraklarımızın
bir kısmını işgal etmesine
karşı aktif olarak çalışan
size, Charles Michel'e ve Av-
rupa Birliği'ne minnettarım”
açıklamasında bulundu.

Suriye'de insan hakları ve insani
yardım alanında çalışmalar yürü-
ten 17 sivil toplum kuruluşu

(STK), Birleşmiş Milletler Güvenlik Kon-
seyi (BMGK) üyelerine gönderdiği ortak
mektupta, 2013'te başkent Şam'ın güneyin-
deki Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivili
öldürdüğü ortaya çıkan Beşşar Esed rejimi-
nin yargılanmasını istedi. Suriye İnsan
Hakları Ağının (SNHR) internet sitesinde
yer alan açıklamada, insan hakları ve insani
yardım alanında çalışmalar yürüten 17
yerel STK'nin, 9 yıl önce başkent Şam'da
işlendiği ortaya çıkan Tadamon Katliamı
için BMGK üyelerine ortak mektup gön-
derdiği belirtildi. Mektupta, söz konusu
katliamın Esed rejimi güçlerinin işlediği çok
sayıda katliamdan sadece
biri olduğu vurgulanırken,
"Savaş suçu teşkil eden bu kat-
liama derhal karşılık verilmesi
gerekiyor. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyinde bu katlia-
mın sorumlarının hesap vermesini
talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tadamon Mahallesi'nde en az 41 sivilin
Esed rejimi unsurlarınca toplu olarak infaz
edilmesine dair 27 Nisan'da ortaya çıkan
görüntülere uluslararası
toplumun sessiz kal-
masından dolayı Su-
riye halkının öfkeli
olduğuna dikkat çe-
kilen mektupta, ada-
letin sağlanmaması
halinde Suriye'de
barış ortamının tesis
edilmesinin müm-
kün olmayacağı be-
lirtildi.

Esed yargılanmalı

Rusya gelecek
icin savasiyoR!
Rusya gelecek
icin savasiyoR!
Rusya gelecek
icin savasiyoR!
Rusya gelecek
icin savasiyoR!
Rusya gelecek
icin savasiyoR!
Rusya gelecek
icin savasiyoR!

Saygıdan asla
vazgeçmeyiz
Putin, Rusya’nın farklı bir karaktere sahip 
olduğunu sözlerine ekleyerek, “Ama biz
farklı bir ülkeyiz. Rusya'nın farklı bir karak-
teri var. Vatan sevgisinden, inanç ve gelenek
değerlerinden, atalarımızın örf ve adetlerin-
den, tüm halklara ve kültürlere saygıdan
asla vazgeçmeyeceğiz” diye konuştu.
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Zorlu PSM, “Dinle, hisset, keşfet! PSM’de Caz ile dünyan
değişsin!” mottosuyla caz severleri Zorlu PSM’nin eşsiz 

atmosferinde Ethio-Jazz’ın kurucuları arasında gösterilen ve
caz ve funk’ı geleneksel Etiyopyalı halk melodileriyle 

harmanlayan Mulatu Astatke’in 26 Mayıs akşamı için ustaca
hazırladığı performanslarıyla bir araya getiriyor

Z orlu PSM, müziğin her türüne olan
sıra dışı yaklaşımıyla müzikseverlere
eşsiz deneyimler sunmayı planladığı

caz konsepti “PSM’de Caz” ile yazın ilk
günlerinde dinleyicilerine melodik bir ziya-
fet sunuyor. Caz’ın birbirinden değerli usta
isimlerinin yer alacağı ve “Dinle, hisset, keş-
fet! PSM’de Caz ile dünyan değişsin!”
mottosuyla yola çıktığı serisi “PSM’de
Caz” kapsamında Ethio-Jazz’ın kurucuları
arasında gösterilen; caz ve funk’ı geleneksel
Etiyopyalı halk melodileriyle harmanlayan

Mulatu Astatke, PSM’de Caz için ustaca
hazırladığı performansı ile 26 Mayıs Per-
şembe akşamı %100 Studio Sahnesi’nde
dünyamızı değiştirecek!

Gün sayımı başladı

Jimma şehrinde doğan Mulatu, Londra,
Boston ve New York’ta müzik eğitimini ta-
mamlarken Berklee College of Music’e
kabul edilen ilk Afrikalı öğrenci oldu.
Astatke, vibrafon, konga davulları, klavyeler
ve organ çalarken, bir yandan da grubuna
liderlik etmeyi sürdürdü. Albümleri ağırlıklı
olarak enstrümantal parçalardan oluşan

müzisyen; Etiyopya’nın Altın 70’lerinde ya-
yınlanan tüm enstrümantal albümlerde de
yer aldı. Solo kariyerinin yanısıra hem
Amerika’da hem de Etiyopya’da birçok ta-
nınmış sanatçı ile iş birliği yaptı; Mahmoud
Ahmed ve Duke Ellington bu isimlerden
sadece iki tanesi. Sayısız hip-hop sanatçısı-
nın da sıklıkla kullandığı parçaları, Nas,
Damian Marley, Kanye West, Cut Che-
mist, ve Knaan gibi isimlerin favorilerinden.
Dünyaca ünlü hip-hopçıların övgüsü yet-
mezmiş gibi kült yönetmen Jim Jar-
musch’un “Broken Flowers” filminin
müziklerine imza atması Astatke’nin batılı

takipçilerinin sayısı arttırdı. 2006 yılında
ABD'li grup Either / Orchestra ile turneye
çıkan ve 2008'de Heliocentrics ile bir albüm
kayden müzisyen Harvard Üniversitesi'nde
Etiyopya enstrümanlarının modernizas-
yonu üzerinde çalışmalarını tamamladı ve
yeni bir opera olan “The Yared Opera”nın
bir bölümünü yayınladı. Mulatu Astatke,
müzikte sınır tanımayan ezgileri ve sıra dışı
melodilerinin sarmalayan etkisi ise 26
Mayıs Perşembe günü Zorlu PSM %100
Studio Sahnesi’nde hayranlarına unutama-
yacağı bir konser gecesi sunabilmek için
gün sayıyor.

BU CAZ 
BASKA CAZ

Damda Deli Var müzikali sürüyor
Türkiye’nin en önemli mizah yazarlarından Aziz Nesin’in sevilen eseri “Damda Deli Var” Rain Media 
prodüksiyonu ile tiyatro severlerle müzikli komedi oyunu olarak buluşmaya devam ediyor. Tiyatro severlerin 
yoğun ilgi gösterdiği oyun, Anadolu turnesini Antalya’da tamamladıktan sonra İstanbullu seyircilerle buluşacak
OrOStOpOntOpOliS adlı hayali bir
ülkede yaşanan politik, ekonomik ve
sosyal olayları mizahi bir anlatımla iz-
leyiciye aktaran “Damda Deli Var”
Aziz Nesin’in aynı adlı eserinden Mert
Egemen tarafından yeniden oyunlaştı-
rıldı. Oyunun sanat yönetmeni koltu-

ğunda ise uzun yıllar tiyatro oyuncu-
luğu yapan Dara Kutlay oturuyor.
İnce esprilerin altına gizlenmiş eleştiri-
leriyle izleyicisini güldürürken düşün-
düren 2 perdeden oluşan müzikli
oyun “Damda Deli Var”, damdaki bir
delinin kendinde muhtarlıktan başla-

yarak imparatorlukta nihayet bulan
mevkii talep edecek cüreti bulması po-
litik bir eleştiri olarak seyirciyi karşılı-
yor. Damda Deli Var oyunu; 20
Mayıs’ta Manavgat Atatürk Kültür
Merkezi’nde 21 Mayıs’ta Muratpaşa
Belediyesi Kültür Salonu’nda Antal-

yalı tiyatro severlerle buluşarak Ana-
dolu turnesini tamamlayacak. 30 Ma-
yıs’ta Akadlar Kültür Merkezi’nde
İstanbullu seyircilerle buluşacak oyu-
nun son gösterimi 19 Ağustos’ta
Bursa Mudanya Uğur Mumcu Kültür
Merkezi’nde gerçekleşecek.

Vadi’de coşacaksınız
Atlantis Yapım, SM Production ve 
Vadistanbul iş birliğiyle hayata geçirilen
Turkcell Vadi, şehrin en iyi etkinliklerini
müzikseverlere, sanatseverlere 
sunmaya devam ediyor 

AtlAntis Yapım, sM Pro-
duction ve Vadistanbul
iş birliğiyle hayata ge-

çirilen turkcell Vadi, şehrin en iyi
etkinliklerini müzikseverlere, sa-
natseverlere sunmaya devam ediyor.
Bugüne dek konserlerden tiyatrolara, özel
organizasyonlardan festivallere; birçok farklı et-
kinliğe ve değerli sanatçıya ev sahipliği yapan
turkcell Vadi , türkiye’nin en yeni ve en genç açık
hava sahnesi. türkiye’deki en büyük sabit sahne-
siyle birlikte modern teknoloji ile donatılmış ses ve
görüntü sistemlerine sahip olan turkcell Vadi uzun
yıllar boyunca şehrin buluşma noktası ve en güzel anı-
ların merkezi olma iddiasında.Manga sahne alacakMtv
ödüllü Eurovison ikincisi türkçe Alternatif Müziğin öncü grubu
manga 5. stüdyo albümleri Antroposen'i canlı olarak turkcell Vadi se-
yircisi ile paylaşmaya hazırlanıyor.  insan çağı olarak adlandırılan antro-
posen çağı grubun söz ve görsellerine yoğun bir biçimde etki etti.
Albümün ilk bölümünü 14 Aralık'ta yayınlayan manga, Atlantis ile plan-
ladığı türkiye turuna bu konserle devam ediyor olacak. türkiye'nin en
yeni en genç açıkhava sahnesi turkcell Vadi'de gerçekleşecek konser
serisinde manga 13 Mayıs akşamı siz müzikseverlerle buluşacak.

Fatma turGut 15 mayıS'ta

2007 yılında Model isimli rock müzik grubuna katıldı. Model grubu ile
birlikte Perili sirk (2009), Diğer Masallar (2011) ve levla’nın Hikayesi
(2013) isimleri taşıyan 3 albüm yayınladı. sertab Erener ve Demir De-
mirkan ile birlikte çalışma fırsatı bulduğu "Diğer Masallar" albümünden
yayınlanan "Değmesin Ellerimiz" ve “Pembe Mezarlık” şarkıları ülke ça-
pında büyük ilgi gördü. Birçok şehirde çok fazla sayıda sahne alma fır-
satı yakaladı. Aynı zamanda sabri tuluğ tırpan’ın Kahraman türk
Kadınları Oratoryosunda solist olarak yer alıp yine sabri tuluğ tırpan’ın
Rock Antolojisi projesinde solistlik yaptı. Kariyeri boyunca birçok rek-
lam müziği seslendirdi. 2018 yılında çıkarttığı ; ilk albümü “Elimde
Dünya” ile çok ses getiren Fatma turgut 15 Mayıs akşamı turkcell
Vadi’de sizlerle olacak. Bu sezon turkcell Vadi, çok hareketli geçecek.
manga, Fatma turgut’un ardından sırasıyla; Perdenin Ardındakiler, Me-
like Şahin, Emir Can iğrek, Duman, Adamlar, simge sağın konserleri se-
yircilere unutulmaz geceler yaşatacak. AYnUR CiHAn

Panik atakla başı belada
Bugüne kadar çok sayıda yapımda rol alan Alina Boz,
galalarda panik atak yaşadığını açıkladı. Ünlü oyuncu,
“İlk galama katıldığımdan beri bu böyle. Çok kalabalık
olunca kendimi kaybediyorum” ifadelerini kullandı

Sanatçı Sezen Aksu'nun şarkıcı
oğlu Mithat Can Özer ile aşk
yaşayan oyuncu Alina Boz

(23), samimi açıklamalarda bulundu.
Hakkında bilinmeyenleri anlatan Boz, bir
itirafta da bulundu. InStyle dergisinin yeni
sayısı için Dubai'de objektif karşısına geçen
Alina Boz, galalarda panik atak yaşadığını
açıkladı. Konuyla alakalı konuşan Boz,
"Galalarda gerçekten çok zorlanıyorum.
Bu hiç geçmedi. İlk galama katıldığımdan
beri bu böyle. Çok kalabalık geliyor bana
ve çok panik oluyorum. Ne kadar aşmaya
çalışsam da aşamadım. Herhalde kişili-
ğimle alakalı. Değiştirebileceğim bir şey mi,
onu da bilmiyorum. Çok kalabalık olunca
kendimi kaybediyorum. Bir panik atak du-
rumu oluyor. Özellikle kameralar açılıp,
flaşlar patlamaya başladığında. Hiç belli
olmadı ama ben çoğu röportajımda du-
daklarımın titrediğini hatırlıyorum. Aynı
anda birden çok şeye odaklanmakta güç-
lük çeken biriyim. Bu sebeple de zorlanıyo-
rum galiba." ifadelerini kullandı.

İçimden düğün sahibi çıkıyor

Ünlü oyuncu, sözlerini, "Galada içimden
bir düğün sahibi çıkıyor; herkese 'Merhaba'
demeye, herkesi ağırlamaya çalışan... Bir
diğer yandan da bir güzellik algısı da
var bu galalarda. Güzel görünmek
kadar, rahat etmek de önemli. Ben
de en güzel şekilde hazırlanmaya
çalışıyorum." şeklinde sürdürdü.

Üretmek istiyor

Bilgi Üniversitesi Sinema Tel-
evizyon Bölümü’nde okuyan
Alina Boz, “Hep görüntü,
görüntü yönetmenliği,
sinematografi konula-
rına meraklıydım. Ben
de bir şey üretmek isti-
yorum artık bu nok-
tada. 10 yıldır
sektördeyim. İnsan bey-
nini çalıştırıp, kendi de
bir şey çıkarma peşine
düşüyor. Hazır bu yıl

da boşum, bu boşluğu bilgi edinerek de-
ğerlendireyim dedim. Nitekim güzel de gi-
diyor." dedi.

Soğuk biri değilim

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk
yapan Boz, daha önce de setlerde büyüdü-
ğünü belirtmişti. Alina Boz, dışarıdan ba-
kıldığında soğuk biri gibi durduğunu ifade
etmişti. Oyuncu, "Okulda hep şunu duy-
dum; 'Biz seni tanımadan önce çok soğuk
birisi sanıyorduk.' Sanıldığı gibi soğuk biri
değilim. Bir arkadaş gurubum var. Onlar
için her şeyi yaparım." şeklinde konuş-
muştu.

Okuduklarımı aklım almıyor

Unutkan olduğunu da ifade eden Boz,
"Biraz balıkhafızalıyım. İnsanların isimle-
rini unutuyorum. Okuduklarım aklımda
kalmıyor." demişti.

Gidip görmediğim yerler var

" Hayallerin var mı?" sorusuna da yanıt
veren Alina Boz, "13 yaşından beri dizi-
lerde oynuyorum. Gidip, göremediğim yer-
ler var. Oraları görmek istiyorum."
açıklamasını yaptı. Ayrıca ünlü oyuncu,
duygusal biri olduğunu da sözlerine ekle-

mişti. Pandemi sürecinin kendisine ha-
yatta hiçbir şeyi ertelememeyi
öğrettiğini açıklayan Boz, seyahate
çıkma planları kurduğunu söyle-
mişti. Oyuncu, "Uzun bir Avrupa
tatiline çıkmak istiyorum. Uzun za-
mandır ertelediğim, görmek istedi-

ğim yerleri görmek istiyorum.
Pandemide öğrendiğim en önemli şey,

hiçbir şeyi ertelememek gerektiği
oldu. Her zaman istediklerinizi
yapmak için sınırsız zamanınız ol-
duğunu, her şeyin sizin kontrolü-
nüzde olduğunu düşünüyorsunuz

ama bir gün geliyor, öyle olmadı-
ğını fark ediyorsunuz. Her şey
yoluna girdiğinde ilk yapaca-

ğım şey, görmeyi ertelediğim
yerlere gitmek olacak."

demişti.

Şeffaf Simge
İzmir'de konser veren ve daha önce, "Kıyafetlerime
harcadığım paraya hiç üzülmem" diyen Simge
Sağın, transparan tercihiyle adından söz ettirdi

Simge Sağın (40), dinleyicileriyle buluşmaya
devam ediyor. Ünlü şarkıcı, önceki gün İz-
mir'de sahne aldı. Sağın, şarkılarıyla sevenle-

rini eğlendirirken, kıyafet tercihiyle de geceye damga
vurdu.Gecede transparan mini bir elbise giyen Simge
Sağın, konserden fotoğrafları da Instagram hesabından
yayınlamayı ihmal etmedi. Sağın'ın iddialı tarzı sosyal
medyada çok konuşuldu. Şarkıcının gönderisi kısa sü-
rede 70 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı.
Öte yandan daha
önce, "Sahnedeki
Simge ile evdeki
Simge arasında
çok fark var."
diyen şarkıcı, "Ev-
deki Simge çok
sakin rahat giyi-
nen, sahnedeki
Simge ise enerjik
ve havalı bir
kadın." şeklinde
konuşmuştu.Sah-
nede bir giydiğini
bir daha giyme-
nin profesyonelce
bir davranış ol-
madığının altını
çizen Simge
Sağın, "Sahne
benim vitrinim.
Onun için çok
özenli davranıyo-
rum. Şarkılarıma,
sahneme ve kıya-
fetlerime harcadı-
ğım paraya hiç
üzülmem." ifade-
lerini kullanmıştı.
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FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

(AÇIK TEKLİF USULÜ)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1616954)

İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih- Akşemsettin Mahallesi, 2068 ada 33 parselde bulu-
nan Başkanlığımıza ait 2 adet Bağımsız Bölüm 2886 sayılı yasa gereğince ve şartnamesi uyarınca Açık
Teklif Usulü ile tek tek olmak üzere Fatih Belediyesi Belediye Encümenince yapılacak ihale ile satılacaktır.

Madde 2- SATILACAK TAŞINMAZ MALLARIN;
Meclis karar Tarih/No         : 06.04.2022 tarih ve 2022/50 sayılı Meclis Kararı.
Encümen karar Tarih/No    : 27.04.2022/341
Takdir Kom. Raporu           : 25.04.2022 tarihli ve E-31762245-622.03-756 sayılı
İhale Usulü                         : 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu Uyarınca Açık Teklif Usulü 
İhale İlan Şekli                    : Gazete ilanı
İhale İlan Adedi                   : 2 defa
İhale Tarih ve Saati            : 25.05.2022 günü, aşağıdaki tabloda belirtildiği saatlerde.          

Şartname ve ekleri         : Emlak-İstimlâk Müdürlüğünde (her bir daire için) 2.000,00TL 
karşılığında temin 
edilecektir. (Adnan Menderes Vatan Bulvarı N0:54 B Blok Kat: 4 )  

İlgili Mevzuat ve Tebliğler   : 5393 sayılı yasa ve 2886 sayılı yasa 
İhale komisyonunun 
Toplantı yeri ve İhalenin  
yapılacağı yer, adres          :  Fatih Belediye Başkanlığı, Belediye Encümen Salonu  Adnan 

Menderes Vatan Bulvarı 
N0:54FATİH/İSTANBUL SANTRAL: 453 14 53 FAKS: 0212 453 14 75

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 2068 ADA 33 PARSELDE SATILACAK BELEDİYEMİZE AİT DAİRELER

1        2068  33 1 2               2+1 70,30 65,37 TL 09:30
2        2068  33 2 4 2+1 74,49 66,12 TL 10:00

Madde 3-Her bir bağımsız bölümün Satış ihalesi Belediye Encümenince 2886 sayılı Devlet İhale Yasası
Hükümleri çerçevesinde Açık Teklif Usulü ile  yapılacaktır.

Madde 4- İhale Komisyonu gerekçesini kararda belirtmek şartı ile ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilmez.

Madde 5- İhale komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince karar tarihinden en geç 15 
iş günü içerisinde onaylanır veya iptal edilir. İta Amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İta Ami-
rince onaylanan ihale kararları onaylandığı tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde alıcıya veya vekiline
imzası alınmak suretiyle bildirilir. Veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. İta Amirince
onaylanan ihale kararının alıcıya tebliğinden itibaren 15 gün içinde alıcı, İhale bedelini peşin yatırmak, ihale
ile ilgili vergi, resim ve harçlar ile diğer giderleri KDV’ leri dahil (varsa) ödemek ve satın aldığı taşınmazı
adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya
gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Belediye’ye irat kaydedilir. Vukua gelecek hasar zarar, 
fuzuli işgal, ruhsat, iskan ve diğer sebeplerle Belediyeden bir hak talebinde bulunamaz.

Madde 6- Satışa sunulan taşınmaz mallarının özellikleri Madde 2’de belirtilmiştir. Alıcı taşınmazın tüm
özelliklerini önceden bilmiş ve vukuf peyda etmiş sayıldığından daha sonra ihalenin sonucuna dair itirazları
ve hak talepleri Belediye nezdinde geçersiz sayılacaktır.
Madde 7- İhaleye katılabilmek için isteklilerden aşağıdaki belgeler istenir.

A - Gerçek kişi olması halinde;
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Sureti,
2. İkametgah belgesi (Nufüs Müdürlüğünden)
3. Noter tasdikli imza beyannamesi.
4. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) 
5. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, 

ve Banka teyit yazısı.)
6. Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname,
7. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur 

yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
9. Teklif ile birlikte verilecek olan ihale dosyasındaki tüm dokümanların her sayfasının imza edilmesi.
10. Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
12. Tebligat için adres bildirimi,
13. Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge vermek,

B - Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair 

faaliyet belgesi.
2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, 

Noter onaylı vekaletname,
3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin 

ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.
5. Dernek, Birlik,Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.
6. Teminat mektubu veya makbuzun aslı, (Teminat mektubu ise, teminat mektuplarının asılları, ve 

Banka teyit yazısı.)
7. İhaleye ait şartname ve eklerini satın almak. (Dekont veya makbuz ile belgelendirilecektir.) 
8. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,
9. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur 

yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).
10. Bağlı olduğu Vergi Dairesine borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
11. SGK Kurumuna borcunun bulunmadığına dair belge vermek.
12. Tebligat için adres bildirimi,
13.     Geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair belge vermek,

C - Ortak Girişim olması halinde:
Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentle-

rinde belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve ora-
nını gösteren bir tablo ekinde sunulan noter tasdikli pay defteri sureti.
Madde 8- İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale kanununda belirtilen niteliklere haiz olmak ve
yine anılan kanunda açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ve ihale iştirak teminatını süresi
içinde yatırmak şarttır. Ayrıca kanuni ikametgah sahibi olunması gereklidir.
Madde 9- 2886 sayılı devlet İhale kanununun 6’ncı maddesinde sayılanlardan olmamak, Kanun'un 83, 84
ve 85 inci maddeleri ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine
katılmaktan yasaklanmış olanlar, İhaleye katılamaz. Bu yasağa uymayarak girenler ihale üzerinde kalsa bile
ihale fesih edilerek yatırılan teminat gelir kaydedilir.
Madde 10-İhaleye girecekler ihale gününden bir (1) gün önce istenilen belgeler ile birlikte, Emlak ve
İstimlak Müdürlüğüne müracaat ederek ihaleye giriş belgesini almak zorundadır. İhaleye giriş belgesi
alındıktan sonra aynı gün  %3 geçici teminatı ve %10 ihale iştirak teminatını yatırmak üzere Yazı İşleri Mü-
dürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. (Teminat mektubu
verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar (İhale komisyonu) İhale komisyo-
nunda belirtilen gün ve saatte hazır bulunacaklardır.
Madde 11-İhale üzerinde kalan şahıs veya şirketler süresi içerisinde sözleşme yapmadıkları takdirde 
geçici ve iştirak teminatları bütçeye irat kaydedilecektir.
Madde 12- Bu iş için yapılmış ilan bedeli, karar pulu sözleşme esnasında def’aten istekli tarafından peşin
ödenecektir.
Madde 13- 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde ve Şartnamede belirtildiği şekilde ihalelere 
katılamayacak olan şirketler ihalelere teklif veremezler. Teklif vermiş olsalar dahi teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Madde 14- Teminatı yatırıp ihaleye katılmayanların teminatlarının gelir kaydedileceği, teminatlarını yatırarak
ihaleye katılanların ve üzerlerinde ihale kalmayanların teminatlarının ise kendilerine iade olunacaktır.
Madde 15- Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki teklifler
kabul edilemeyecektir.
Madde 16- Teminat mektubu verilecek ise limit dahili ve süresiz ibaresi şartı aranır.
Madde 17 - İsteklilerden telgrafla yapılan müracaatları ve postada meydana gelen gecikmeler kabul 
edilmez.
İLAN OLUNUR   

Performans Ritmik Jimnastik Spor
Kulübü Başkanı Mehmet Kaya, Bü-
yükçekmece'de gerçekleştirilecek
jimnastik turnuvasına herkesi davet
etti. 20-21-22 Mayıs tarihleri bo-
yunca Büyükçekmece yapılacak 
jimnastik turnuvasına ilişkin Perfor-

mans Ritmik Jimnastik Spor Ku-
lübü Başkanı Mehmet Kaya'dan
sporseverlere davet geldi. Damga'ya
konuşan Kaya, “Kulübümzün ev
sahipliğinde düzenlenecek olan ve
14 ülkeden 550 ritmik jimnasitik
sporcunun yarışacağı 2'inci Uluslar-

arası Performans Ritmik Jimnasitik
Turnuvamız 20-21-22 Mayıs tarih-
lerinde Büyükçekmece Gazanfer
Bilge Spor Salonu'nda düzenlene-
cektir. Tüm sporseverleri bu renkli
ve coşkulu geçecek spor etkinliğine
davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye
Kupası yarı final ikinci maçında bu
akşam Aytemiz Alanyaspor'u ağırlaya-
cak. Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül
Stadyumu'nda saat 20.30'da başlaya-
cak karşılaşmayı, hakem Atila Karaoğ-

lan yönetecek. Sivasspor'da sakatlığı
bulunan Leke James ile kart cezalısı Ya-
tabare karşılaşmada forma giyemeye-
cek. Kupaya 5. turdan katılan
kırmızı-beyazlılar sahasında MKE An-
karagücü'nü 2-1 mağlup ederek son 16
turuna yükselmişti. Sivas temsilcisi son
16 turunda ise deplasmanda Royal

Hastanesi Bandırmaspor'u 4-2 yenerek
çeyrek finale çıkmıştı. Çeyrek finalde sa-
hasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü
1-0 mağlup eden Sivasspor, yarı finalde
Aytemiz Alanyaspor ile eşleşti. Yarı final
ilk maçında konuk olduğu rakibini 2-1
mağlup eden Sivas temsilcisi, final yo-
lunda avantajlı durumda.

NURI SAHIN
rekor kırdı
Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor maçını kazanmasıyla Spor
Toto Süper Lig'de, 55 yıllık kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik rekorunu 
kırarken, futbol sorumlusu Nuri Şahin ise bu seriyle kulüp tarihine geçti

S üper Lig'in 36'ncı haftasının
kapanış maçında sahasında
İttifak Holding Konyas-

por'u Luiz Adriano, Ndao ve Haji
Wright'ın golleriyle 3-2 mağlup
eden Antalyaspor, puanını 55'e
yükseltti. Kırmızı beyazlılar bu ga-
libiyetle haftayı 55 puanla 8'inci sı-
rada tamamladı. Akdeniz
temsilcisi ligde yenilmezlik serisini
14 maça çıkartırken, bu maçlarda
9 galibiyet ve 5 beraberlikle 32
puanı hanesine yazdırdı.

Yenilmezlik rekoru

Antalyaspor, İH Konyaspor ma-
çındaki galibiyetiyle Süper Lig'de
kulüp rekorunu kırdı. Kırmızı be-
yazlı ekip Süper Lig'de yer aldığı
dönemlerde bir sezonda en fazla
13 maç üst üste sahadan yenilme-
den ayrıldı. Akdeniz ekibi, geçen

sezon teknik direktör Ersun Yanal
ile 13 maçta sahadan kaybetme-
den ayrılırken, aynı başarıyı selefi
Nuri Şahin bu sezon 14 maça 
yükseltti.

Şahin kulüp tarihine geçti

Ligin 8'inci haftasında Adana De-
mirspor'a 2-1 kaybedilmesi ve tek-
nik direktör Ersun Yanal'ın
görevden ayrılmasıyla futbol so-
rumlusu olarak Antalyaspor'da
görev alan 33 yaşındaki Nuri
Şahin, kulüp tarihine geçti. Nuri
Şahin, Antalyaspor'un Süper
Lig'de bir sezonda en uzun yenil-
mezlik serini gerçekleştiren teknik
direktör oldu. Şahin'in takımı ligde
oynanan son 14 maçta yenilgi yüzü
görmedi. Nuri Şahin, Antalyas-
por'un başında Süper Lig'de 28
maça çıkarken, bu maçlarda 13 ga-

libiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgi ile
sahadan ayrıldı. Şahin, ligde 47
puanı hanesine yazdırırken, 1,68'lik
puan ortalamasına sahip oldu.

Antalya'nın son 14 maçı

Fraport TAV Antalyaspor, ligde 2-
1 kaybettiği Çaykur Rizespor ma-
çının ardından oynadığı VavaCars
Fatih Karagümrük (3-0), Yeni Ma-
latyaspor (2-1), Demir Grup Si-
vasspor (1-0), Medipol Başakşehir
(1-0), GZT Giresunspor (4-1),
Altay (2-1), Atakaş Hatayspor (4-
1), Aytemiz Alanyaspor (3-1) ve
İttifak Holding Konyaspor (3-2)
maçlarında sahadan 3 puanla ay-
rılırken, Gaziantep FK (0-0), Be-
şiktaş (0-0), Adana Demirspor
(0-0), Yukatel Kayserispor (1-1) ile
Trabzonspor (2-2) maçlarında ise
berabere kaldı. DHA

ADA PARSEL KAT NO DAİRE NO ODA SAYISI BRÜT m2 NET M2 MUHAMMEN
BEDELİ

%3 GEÇİCİ
TEMİNAT

SAAT

1.250.000,00 TL 37.500,00 TL
1.300.000,00 TL 39.000,00 TL

SIRA

Büyükçekmece
cimnastik 
yapacak

Cansu Özbay, ne diyeceğini bilmediğini
söyleyerek, ”Çünkü bugün inanılmaz bir
maçtı. Hala inanamıyorum nasıl kazan-
dığımıza. 2-0 gerideydik, 3’üncü sette 19-
16 gerideydik ama ondan sonra bir anda
her şey değişti ve gerçekten VakıfBank
olarak oynamaya başladık. Tüm takım
arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Hepi-
miz inanılmaz bir maç çıkardık. Ayrıca
Tuğba’yı ekstra tebrik etmek istiyorum.
Oyuna girdiği andan itibaren mükemmel

bir performans sergiledi” dedi.Vakıf-
Bank’ın takım kaptanı Melis Gürkaynak
ise böyle maçları çok iyi oynayabildikle-
rini kaydederek, “Bu da bizim gücümüz
diye düşünüyorum. İlk defa kendi saha-
mızda şampiyon olma ihtimalimiz var. O
yüzden elimizden geleni yapıp son maçta,
kendi salonumuzda şampiyon olmak isti-
yoruz. İnanılmaz bir mücadele vardı. O
yüzden tüm takım arkadaşlarımla, teknik
ekiple, kulüple gurur duyuyorum” dedi.

VakıfBank doludizgin
Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off Final Serisi 4'üncü maçında deplasmanda Fenerbahçe Opet’i 2-
0’dan dönerek 3-2 mağlup eden ve seride durumu 2-2’ye getiren VakıfBank’ta pasör Cansu Özbay
ve takım kaptanı Melis Gürkaynak, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu

Yiğido’nun hedefi kupa
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G alatasaray 'da mevcut yönetim
ve teknik direktör Domenec
Torrent konusunda belirsizlik

devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımdaki
geleceği merak konusu olan kurmaylar
ve teknik heyet bir yandan seçim süreci
gündemini görüşürken, bir yandan da
önümüzdeki sezon için çalışmalarını
sürdürüyor.Milliyet gazetesinin habiren
göre; başkan adayları Metin Öztürk ve
Eşref Hamamcıoğlu'nun seçilmeleri
durumunda devam etmeyi düşünme-
diği Domenec Torrent bir yandan kadro
planlaması konusunda, Burak Elmas'a
rapor iletiyor. Burak Elmas ve Dome-
nec Torrent arasındaki görüşmelerde
konuşulan gelecek sezon planlamasını
konusundaki ilk rapora ulaşıldı.

Hoca kalmasını istedi

Galatasaray'da 35 yaşındaki Ryan
Babel için "kalsın" raporu çıktı. Cim-
Bom'daki geleceği pamuk ipliğine bağlı
olan Teknik Direktör Domenec Torrent
sürekli olarak 11'de şans verdiği Ba-
bel'in yeni sezonda da takımda olma-
sını istedi. Ne mevcut yönetimin ne de
11 Haziran'da başkanlığı düşünen isim-

lerin kalmasına sıcak baktığı Torrent'in
tazminatı düşündürüyor. Tecrübeli tek-
nik adam, geleceğiyle ilgili bu duruma
rağmen raporunu hazırlıyor.

Gençlere örnek gösterdi

Sözleşmesi biten Babel'in takımda kal-
ması gerektiğini yetkililerle paylaşan
Galatasaray Teknik Direktörü, takım-
daki gençlere de Hollandalı futbolcuyu
örnek gösterdi. Başakşehir maçı sonrası
Babel'in 20 yaşındaki gençlere göre
daha fazla mücadele ettiğini anlatan
Torrent, tecrübeli futbolcuyu, ligde son
6 maçtır ilk 11'de sahaya sürüyor.

Yarı yarıya indirimi kabul etmedi

Hollandalı futbolcu, Katalan teknik
adamın takımın başına geçmesiyle be-
raber vazgeçilmezler arasına girdi. Tor-
rent ile beraber kendini bulan Babel'in
de 1+1 senelik kontrat yapmaya hazır
olduğu ve ücretinde yarı yarıya indime
sıcak baktığı bildirildi. 3 senedir sarı-
kırmızılı formayı giyen 35 yaşındaki fut-
bolcu, bu süreçte yüklü bonuslar ve
primler hariç net 9.5 milyon euro
kazandı.

Galatasaray'daki performansıyla
taraftarların tepkisini çeken Ryan Babel,
teknik direktör Domenec Torrent'in
raporunda yere göğe sığdırılamadı. Ryan
Babel, 1+1 yıllık sözleşme ve maaşında
yüzde elli indirim yapmaya hazır
olduğunu yönetime iletti

BABEL 
kalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİrkalabİlİr

Mohamed’e 

TALiP
Mısırlı futbolcunun Fransa’daki taliplerine bir yenisi daha eklendi.
Lyon, Lille ve Montpellier’den sonra Mostafa Mohamed’e isteyen
4. Fransız kulübü olan Toulouse’un başkanı Comolli, bonservis 
bedeli konusunda teklif yapmak için Galatasaray’daki seçim
sürecinin tamamlanıp yeni başkanın belli olmasını bekliyor
Fransız kulüplerinin gözdesi haline gelen
Galatasaraylı Mostafa Mohamed’in son ta-
libi Toulouse oldu. Fransa 2. Ligi’nde şampi-
yon olarak 1. Lig’e yükselen Toulouse,
Mısırlı futbolcunun transferi için çalışmalara
başladı. Fransız kulübünün başkanlık koltu-
ğunda, 2018-2020 yılları arasında Fener-
bahçe ’de sportif direktörlük yapan Damien
Comolli oturuyor. 20 Temmuz 2020’den bu
yana Toulouse Başkanlığı’nı yapan Co-
molli’nin Mohamed'e yapılacak teklif için
seçimi bekliyor.Galatasaray , geçen sezo-
nun devre arasında Mısır’ın Zamalek takı-
mından Transfer ettiği Mostafa Mohamed’in
sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kul-
lanarak 4 milyon dolar karşılığında bonser-
visini almıştı. Sarı kırmızılılar, Mısırlı
santrforun henüz 24 yaşında olmasını dik-
kate alarak bir sezon daha takımda tutup,
gelecek sezon satmayı planlıyordu. Ancak
Mostafa Mohamed’in geçtiğimiz günlerde
yönetimle görüşerek ayrılmak istedi-
ğini bildirmesi işleri değiştirdi.
8 ila 10 milyon Euro ara-
sında teklif gelirse Mu-
hammed satılacak.56
resmi maçta 16 gol-
Galatasaray’da
mutsuz oldu-
ğunu açıkça
dile getiren

Mostafa Mohamed, son Başakşehir ma-
çında da oyundan alınmasına sinirlenip di-
rekt soyunma odasına gitmişti. Fransa 1.
Ligi’nde mücadele eden Lyon, Lille ve
Montpellier’in transfer etmek istediği genç
santrfor, sarı kırmızılı formayla oynadığı 56
resmi maçta 16 gol atıp, 5 de asist yaptı. Bu
arada Zamalek Genel Müdürü Amir Mor-
tada Mansour, Mostafa Mohamed’in, değe-
rinin çok altında bir
rakama Galatasaray’a
gittiğini belirterek,
“Ben olsam asla 4
milyon dolara
satmazdım”
dedi. 

Burak Elmas 

inadı
Sarı-Kırmızılı takımda Burak Elmas'ın
adaylığı tekrar gündemde. Elmas'ın 
yönetim kurulu listesinde ciddi bir değişiklik
yaparak önemli isimleri 
listesine alacağı ve
aday olacağı
konuşuluyor.
Camianın önde gelen
bazı isimlerinin de
Elmas'ın listesinde yer
alması bekleniyor.
Ayrıca Elmas'ın 
adaylığını açıklamadan 
önce teknik direktör Torrent ile 
yolları ayırma kararı aldığı belirtiliyor

GALATASARAY 'DA 11 Haziran'da ya-
pılacak seçimler öncesinde sürpriz bir
gelişme yaşandı. Mevcut başkan Burak
Elmas seçimlerde aday olmaya hazırla-
nıyor. Sarı-Kırmızılı takımda 27
Mart'ta yapılan Olağanüstü Mali
Genel Kurul'da yönetimin ibra edilme-
mesi sonucunda Burak Elmas seçim
kararı almıştı. Bu karar sonrası Metin
Öztürk ve Eşref Hamamcıoğlu adaylı-
ğını açıklamıştı. Ancak Galatasaray
Divan Kurulu üyesi Fırat Develioğ-
lu'nun başvurusu sonrası seçim ertelen-
miş, aynı zamanda mahkeme Burak
Elmas'ın yapılacak seçimlerde aday
olabileceği kararını almıştı.

Elmas kararını verdi!

Tüm bu yaşananların ardından Burak
Elmas 11 Haziran için yeni seçim ka-

rarı almıştı. 20 Mayıs'a kadar adaylar
listelerini Galatasaray Divan Kurulu'na
teslim edecek. Metin Öztürk ve Eşref
Hamamcıoğlu yeniden aday olacak.
Camiada üçüncü aday beklenirken flaş
bir gelişme yaşandı ve Burak Elmas'ın
seçimlerde aday olacağı öğrenildi.

Yönetim kurulu değişecek!

Elmas'ın yönetim kurulu listesinde
ciddi bir değişiklik yaparak önemli
isimleri yönetim kuruluna alacağı ve
aday olacağı konuşuluyor. Camianın
önde gelen bazı isimlerinin de Elmas'ın
listesinde yer alması bekleniyor. Öte
yandan Ünal Aysal ve Dursun Özbek
isimleri yeniden gündeme gelse de bu
iki ismin aday olması beklenmiyor. Ay-
rıca Cemal Özgörkey'in de aday olabi-
leceği gelen haberler arasında.

Genç yıldız
Fransa’da
Sarı-Kırmızılılar'ın genç futbolcusu Bartuğ
Elmaz'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden
Marsilya ile anlaştığı iddia edildi
FRANSIZ basını, Marsilya’nın Galatasaray ile sözleşme
uzatmadığı için kadro dışı bırakılan genç oyuncu Bartuğ
Elmaz ile anlaşmaya vardığını ve yeni sezonda takıma
katılacağını duyurdu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu
ilk defa geçen sezon Göztepe maçında forma giymişti.
Galatasaray’ın, Zamalek’ten önce kiraladığı sonra da
opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Mustafa Mu-
hammed yol ayrımında. Fransa’dan birçok talibi olan 24
yaşındaki oyuncuyu, son olarak Toulouse Kulübünün is-
tediği ve Mustafa’nın da bu transfere sıcak baktığı belirti-
liyor. Mustafa bu sezon ligde 25 maçta 1.074 dakika süre
alırken, 6 gol ve 3 asistlik katkı yaptı.

Beşiktaş’a mı geliyor?
SÜPER Lig'e veda eden Çaykur Rizesporlu fut-
bolcu Joel Pohjanpalo, Beşiktaş'ın stadyumu Vo-
dafone Park'tan bir paylaşım yapınca akıllara
transfer geldi. Çaykur Rizespor'un Finlandiyalı
oyuncusu Joel Pohjanpalo takımı küme düşse de
Süper Lig'in gol krallığı sıralamasında iddialı du-
rumda. Pohjanpalo attığı 16 golle Kasımpaşalı
oyuncu Umut Bozok'la beraber ilk sırada yer alı-
yor.  Joel Pohjanpalo sosyal medya hesabından
Beşiktaş'ın stadyumu Vodafone Park'tan bir pay-

laşım yaptı. Pohjanpalo yaptığı paylaşıma düşü-
nen bir emoji koydu. Finli oyuncunun paylaşımı
üzerine akıllara Beşiktaş'a transfer mi olacak so-
rusu geldi. Bu sezon attığı gollerle konuşulan Joel
Pohjanpalo Galatasaray 'a çıktığı iki maçta iki gol
atıpı bir asist yaptı. Beşiktaş'a karşı iki gol atan
Finli oyuncu Trabzonspor karşısında ise üç gol
birden atarak takımını galibiyet taşımıştı. Joel
Pohjanpalo dört büyüklerden sadece Fenerbah-
çe'ye gol atamadı.



K adın yazarlarla Küçükçek-
meceli kadın okurları bu-
luşturan “Çekmecemde

Kitap Var” söyleşisini Müjde Ar’ın
eşi eski Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Ercan Karakaş ve Kü-
çükçekmece Belediye Başkanı
Kemal Çebi de izledi. Moderatör-
lüğünü Elif Akkaya’nın yaptığı
söyleşide, Aysel Gürel’in 60 yıl bo-
yunca biriktirdiği şiirlerinden to-
parlanan ve Tekin Yayınevi’nden
çıkan “Ne Kavgam Bitti Ne Sev-
dam” adlı kitap katılımcılara he-
diye edildi.

Harika bir proje

“Çekmecemde Kitap Var” proje-
sini çok değerli bulduğunu söyle-
yen Müjde Ar, annesi Aysel
Gürel’in kitaplara olan bağlılığını
anlatarak, “Harika bir sloganla
harika bir proje ortaya çıkaran
Küçükçekmece Belediyesi’ni tebrik
ediyorum. Bu proje için elimden
geleni yapmaya hazırım. Gönül
borcu hissettim. Biz çok parasızlık
çektik. Çocukken 6 ay mercimek
yediğimizi hatırlıyorum. Böyle bir
hayat varken, annem Cağaloğ-
lu’na gidip bize cilt cilt kitaplar
alırdı. Dede korkut masalları. 10
yaşındayken sokak kapısının de-
mirine beni bağladı. 10 yaşınday-

dım. Karamazov kardeşleri her
gün 30 sayfa okuyacaksın dedi.
Deli Aysel diyorlardı etraftan.
Ama ne kadar akıllı olduğunu
sonradan farkettik. Bizim evimiz
kitap doluydu. Onun hayatı ki-
taptı. Hiç ilgilenmediği konular-
dan oluşan kitaplar bile vardı.
Sorduğumda benim merakım
sonsuz diye ifade ederdi” dedi. 

Hafızalarda iz bırakacak

Müjde Ar’ı Küçükçekmece’de
ağırlamaktan mutluluk duydukla-
rını ifade eden Küçükçekmece Be-
lediye Başkanı Kemal Çebi,
“Göreve geldikten sonra bir iddia-
mız vardı. Her yer belirli özellikle-
riyle anılır. Hayalim;
Küçükçekmece’nin kültür- sanat
ve sporla anılmasıydı. Projeleri-
mizi de bu hayalim gerçekleşmesi
için hazırlıyor, hayata geçiriyoruz.
Bu çalışmaları yaparken de yol ar-
kadaşlarımın önerileri ve ürettik-
leri ile yürüyoruz. Kültür ve Sosyal
İşler Müdürümüz Güney Özkı-
lınç’a Küçükçekmece’de kültür sa-
nata sağlamış olduğu katkılardan
dolayı teşekkür ediyorum. Onun
emeği ve katkısı büyüktür. ‘Çek-
mecem’de Kitap Var’ projesi kap-
samında iki ayda bir kadın
yazarları, kadın okurlarla ve ki-
tapla buluşturmaya devam edece-
ğiz” açıklamasını kullandı. 

YAKUP TEZCAN
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İrem İkİncİ kez
aldatıldı!

şarkıcı İrem Derici ve Cem Belevi,
geçtiğimiz mart ayında Hollanda'nın
başkenti Amsterdam'a gitmişti. Bir dar-
gın bir barışık aşk yaşayan ikili, tatilde
ilişkilerini bir kez daha sonlandırmıştı.
Belevi hakkında yeni bir iddia ortaya
atıldı. Cem Belevi'nin, Derici'yi manken
Nergis Nesrullayeva ile aldattığı ileri sü-
rüldü. İrem Derici, basına yansıyan ha-
berlerin ardından Instagram'dan yaptığı
paylaşımda çok sert ifadelere yer verdi.
Derici, gönderisine "Saltanat sona erdi
çeyrek popçu! Sefil hayatının geri kala-
nında sana mutluluklar diliyorum. Ha-
yırlı konser dilenmeler." notunu
düştü.İrem Derici'nin gönderisinin ar-
dından Cem Belevi'den herhangi bir
açıklama gelmedi.Affetmek normal de-
ğilBelevi, daha önce "Birden fazla kez
aldatan partneri affet-
mek normal

midir?" şeklindeki soruya "Bana göre
normal değildir tabii ki... Ama normal-
leştirebilirdim de... Beylik beylik konuş-
mak kolay da yaşayınca öyle olmuyor."
yanıtını vermişti. Öte yandan Cem Bel-
evi, 21 Mart'ta 35. yaşına giren İrem
Derici'nin doğum gününü kutlamak için
sevgilisiyle birlikte soluğu Hollanda'nın
başkenti Amsterdam'da almıştı. Tatil
dönüşü çiftten kötü haber
gelmişti. Derici ile Bel-
evi, ilişkilerini yine
sonlandırmıştı.

Daha önce meslektaşı Cem Belevi'nin ihanetini affederek ilişkisine
ikinci kez şans tanıyan İrem Derici'nin yine aldatıldığı konuşuluyor.
Ayrılık sonrası Derici, eski sevgilisine zehir zemberek sözler sarf etti

Küçükçekmece Belediyesi’nin “Çekmecem’de Kitap Var”
söyleşilerine konuk olan oyuncu Müjde Ar, Sefaköy Kültür ve
Sanat Merkezi’nde Küçükçekmecelilerle bir araya geldi.
Söyleşide annesi Aysel Gürel’le ilgili anılarını anlatan Müjde
Ar, “Annem hayallerinin hepsini hayatına geçiren bir kadındı, 
beklemek denen şey onun yaşamında yoktu. Deli Aysel
diyorlardı ancak o bir dehaydı” dedi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, söyleşinin ardından Müjde Ar'a teşekkür ederek çiçek takdim etti.

AYSEL GUREL
BIR DEHAYDI

Annesi Aysel Gürel’in öz-
gürlüğünü doyasıya yaşa-
yan bir kadın olduğunu
söyleyen Müjde Ar, “Annem
hayallerinin hepsini haya-
tına geçiren bir kadındı,
beklemek denen şey onun
yaşamında yoktu. Tabuları
yıkarak, ataerkil sistemin
dayattığı her şeyi yıkarak
kendine bir yol çizerdi. Müt-
hiş bir kültür birikimi vardı,
öngörülüydü ve bugünleri
gördü. Deli Aysel diyorlardı
ancak o bir dehaydı” diye
konuştu. Müjde Ar, annesi Aysel Gü-
rel’in yazdığı ‘Ünzile’ şarkısının hikâ-
yesini de anlatan Müjde Ar,
“Annemle turnedeydik. Turnede oto-
büsün lastiği patladı. Bizi şoför in-
dirdi. Şurda bir köy var, oraya
gidelim dediler. O sırada köy düğünü
oluyordu. Ben ‘Ünzile’yi gördüm. O
düğüne şahit oldum. Annemin de bir
fotoğraf makinesi vardı. Her yerde
bizim resmimizi çekiyordu. Annem
düğün kalabalığının arasına karıştı.
Orda kadının biri ona Abbas’ın kızı
bu. Bunu 7 koyuna verdiler dedi an-
neme. Kız güzel yoksa iki koyuna gi-
diyor burada kızlar, dedi. Annem
otobüse döndükten sonra orda oto-
büste yazdı Ünzile’yi. O ağıttır as-
lında. 50 sene geçti. Hala kadınlar
alınıp satılıyor. Annem gibi kadın
hakları için ölünceye kadar müca-
dele edeceğim kim ne derse desin
dinlemiyorum. Annem ölmeden önce
bacağı titrerken bile yazdı. Ben de 85
tane film yaptım bu filmleri kadınlar
için yaptım. Ölmeden önce kıymeti
bilinmiyor ama annemi kaybettikten
sonra farkettim ki annemi toplum
özellikle kadınlar anlamış. Çünkü
annem çoğu şeyi onlar için yazdı”
ifadelerini kullandı. 

TÜM HAYALLERİNİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ

Gençlik neredeyse oradayız
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlerin yeni buluşma adresi Güvercintepe Sezai Karakoç 
Gençlik Merkezi’ni ziyaret etti. Merkezi gençlerin istekleri doğrultusunda hazırladıklarını söyleyen Başkan
Kartoğlu, “Gençlerimiz ne isterse merkezimizde onu yaptık. Gençlik neredeyse biz de orada olacağız” dedi
Başakşehir’in ilk gençlik merkezi
Güvercintepe Sezai Karakoç Gençlik
Merkezi’nde eğitimler hız kesmeden
devam ediyor. Başakşehir’in dört bir ya-
nından merkeze gelen gençler, uzman
eğitmenler eşliğinde profesyonel eğitim
alıyor. Merkezdeki çalışmaları yerinde

inceleyen Başakşehir Belediye Başkanı
Yasin Kartoğlu, bir yıl gibi kısa bir sü-
rede merkezi tamamlayarak gençlerin
hizmetine açtıklarını söyledi. Hobi alan-
larından konferans salonuna, sanat faa-
liyetlerinden sergi alanına kadar her
şeyin gençlik merkezinde olacağını belir-

ten Başkan Kartoğlu, “Robotik kod-
lama, yapay zekâ, kişisel gelişim, yazar-
lık ve şiir atölyesi ile akıl ve zekâ oyunları
derslerini uzman eğitmenler eşliğinde
vereceğiz. Gençler espor merkezi, ka-
raoke ve çekim alanlarımızdan da fay-
dalanacak” dedi.

GOP evleri temizliyor
Gaziosmanpaşa Belediyesi, “Evde Temizlik Hizmeti” ile 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi,
kimsesiz ve engelli vatandaşların ev temizliklerini ücretsiz gerçekleştiriyor
SoSyal Belediyecilik anlayışıyla birçok örnek
hizmeti vatandaşlarla buluşturan Gaziosman-
paşa Belediyesi, 65 yaş üstü, ihtiyaç sahibi,
kimsesiz ve engelli vatandaşların yanında ol-
mayı sürdürüyor. Bu kapsamda belediye ekip-
leri, günlük ev işlerini
yapmakta zorlanan
yaşlı ve engelli vatan-
daşların evlerine gi-
derek, temizlik
hizmeti veriyor. Ha-
nelere periyodik ola-
rak ziyaretler
gerçekleştiren ekipler,
evin temizlik ve
düzen işlerini itinayla
gerçekleştirerek, va-
tandaşların hayatını
kolaylaştırıyor. İhti-
yaç sahibi ve yaşlıla-
rın her an yanlarında
olduklarını ifade eden
Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan
Tahsin Usta, "İlçe-
mizde yalnız yaşa-
yan, ihtiyaç sahibi
komşularımızı tespit
ederek, ekiplerimiz
aracılığıyla ev temiz-

liklerini gerçekleştiriyoruz. Daha da önemlisi
onları ziyaret ederek, yalnız olmadıklarını his-
settiriyoruz. Özellikle kıymetli büyüklerimizin
ihtiyaçlarını karşılamak, gönüllerine girmek,
hepimizin sorumluluğu ve görevidir" dedi.


