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Yargıtay, CHP İstanbul İl
Başkanı Canan Kaftancıoğ-

lu'nun 3 davadan aldığı cezaları
onadı, karara siyasiler tepki gös-
terdi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak,
“Arsız kendini güçlü sanınca, haklıyı
suçlu çıkarmaya kalkarmış. Hem
arsızlığa, hem de hukuksuzluğa

karşı dimdik ayakta
duracağız” derken
Genel Başkan Yar-
dımcısı Oğuz Kaan
Salıcı, “Türkiye'de
yargı tüm kurumla-
rıyla iflas etmiştir!
Bizler seni bu adalet-
siz düzene teslim et-
meyeceğiz” tepkisini
gösterdi.  I SAYFA 7
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CHP’DEN KARARA TEPKİ

Haksızlığa karşı
dimdik ayaktayız

Büyükçekmece Belediye Baş-
kanı Hasan Akgün, 26 Eylül

2019 tarihinde meydana gelen 5.9
büyüklüğündeki Silivri depreminde
hasar gören Mimarsinan Köprüsü
hakkında açıklama yaptı.  Mimar
Sinan'ın “şaheserim” dediği tarihi

köprünün çökmek üzere olduğunu
belirten Akgün, “Çöktüğü za-
manda bir daha eskisini yapama-
yız. Duyulsun diye söyledim. Koca
Mimar Sinan’ın bize emanetidir
bu köprü. Bütün eserler bize ema-
nettirr” diye konuştu. I SAYFA 9
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Canan Kaftancıoğlu'nun 
cezasının onanmasına İBB

Başkanı Ekrem İmamoğlu da sert
tepki gösterdi. İmamoğlu, “CHP İl
Başkanımız İstanbul'daki değişimi
birlikte adımladığımız yol arkadaşım-
dır. Bu kararı siyasi buluyor ve 
kınıyorum. Başkanımızın yanında-
yım” dedi. İYİ Parti Genel Başkan 
Yardımcısı Bahadır Erdem de, 

“Muhalefeti korkuta-
mayacaksınız” derken 
İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu ise
“Türkiye’de siyaset 
yasaklarla, sindirmeyle
değil; ifade özgürlüğü
ve tartışma kültürüyle
gelişebilir” ifadelerini
kullandı.
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KARARI SİYASİ BULUYORUM

Başkanımızın 
yanındayım

Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu da

Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının
onanmasına tepki gösterdi. “Hak-
kında verilen haksız ve hukuksuz
kararın ardından Canan Kaftancı-
oğlu'nu arayarak geçmiş olsun 
dileklerimi ilettim” diyen Karamol-

laoğlu, “Hiç kimse
endişeye kapılmasın,
umutsuzluğa düş-
mesin! Siyasi karar-
ların odağı haline
gelen yargı kuru-
munu yeniden ayağa
kaldıracağız. Adalet
bir gün herkese
lazım olur” açıkla-
masını bulundu. 
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CANAN HANIMI ARADIM

Kimse endişeye
kapılmasın!

ÇOCUĞUM 
GİBİ OLDU

Ticaret hayatına atılan fotomodel
Elif Çayıroğlu kısa sürede ken-

dini kabul ettirdi. Bayanlar için
korse üretimi yapan Çayı-

roğlu, 5 yıl önce giyim ma-
salı markasıyla çıktığı

yolda ikinci markası
Easyfit ile 1 yıldır

yoluna devam
ederken artık
sadece kendi

markasının
modelliğini
yapıyor.
Çayıroğlu,
“Kısa 
sürede 
başarıyı 
yakaladı-

ğım dünya
benim yapı

olarak ayak uy-
durup uzun süre

içinde kalabileceğim
bir dünya değildi.
Yarattığım marka
çocuğum gibi oldu”

ifadelerini kullandı.
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Esenyurt Belediye Meclisi'nde yönetim kavgası çıktı. Toplantı salonunda AK
Parti ve CHP grubu ayrı ayrı gündemi görüştü. Her iki tarafta birbirini suçladı

Esenyurt Belediye Meclisi mayıs ayı 2.
oturumunda ilginç bir olay yaşandı. Be-

lediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yurt
dışında olması nedeniyle pazartesi günü yapı-
lan 1. oturumu yöneten Meclis 1. Başkanve-
kili Hamit Öncü, 2. oturumda başkanlık
koltuğuna Belediye Başkanvekili Selçuk 
Günerhan'ın oturması üzerine ayakta kaldı.
Günerhan CHP'li Meclis üyeleri ile birlikte
gündem maddelerini görüşüp karara bağlar-

ken, Hamit Öncü de AK Partili Meclis üye-
leri ile alternatif toplantı yaptı. AK Parti
İlçe Başkanı Harun Özer, “Bugün tama-
men kanunsuz bir uygulama yapılmış-
tır” dedi. Damga'ya konuşan CHP
Grup Başkanvekili Ali Gökmen ise 
AK Parti Grubu'nun korsan bir Meclis
toplantısı yaptığını savundu. I SAYFA 9
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KİMİ BEĞENİR 
KİMİ BEĞENMEZ

TARIH COKUYOR!TARIH COKUYOR!TARIH COKUYOR!TARIH COKUYOR!TARIH COKUYOR!TARIH COKUYOR!TARIH COKUYOR!

Demokrasi ve Atılım Partisi
(DEVA) kurucu üyesi Metin

Gürcan, mahkeme kararının ardın-
dan tahliye edilmişti. "Casusluk" su-
çundan müebbet ve 35 yıla kadar
hapis cezası talebiyle önceki Ankara
26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargı-
lanmasına devam edilen Gürcan'ın,
adli kontrol hükümleri
uygulanarak tahliye-
sine karar verilmişti.
Kararın ardından
Ankara Cumhuriyet
Başsavcılığı, Gür-
can'ın tahliye edilme-
sine itiraz etti.
Mahkeme-
den yeniden
tutuklama
kararı
çıktı. 
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Gürcan hakkında 
tutuklama kararı

CANAN BIZIMDIR
CANAN CESURDUR
Canan Kaftancıoğlu'na hapis cezasının onanması ve siyasi yasak getirilmesi kararının ardından CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'liler, İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. Canan Kaftancıoğlu
ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu yanına alarak açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Canan'ın arkasında koca bir
halk var. Canan cesurdur, Canan bizimdir” dedi. Bu sırada Kaftancıoğlu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu’na, sosyal medya paylaşımları

nedeniyle ‘kamu görevlisine hakaret’, ‘Türkiye Cumhuriyeti
Devletini alenen aşağılamak’ ve ‘Cumhurbaşkanına hakaret’
suçlarından verilen toplam 4 yıl 11 ay 20 gün hapis cezasını
onadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kararın ar-
dından tüm CHP milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı’na
çağırdı. Alanı dolduranlar, “Hak, Hukuk, Adalet” ve 
“Faşizme Karşı Omuz Omuza” şeklinde slogan attı. 

ç Akşam saatlerinde ise CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu,
Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İma-

moğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na geldi. Kaftancıoğlu, 
İl Başkanlığı’na girdiği sırada, “Hep yan yanayız. Hiçbir şey
olmaz. Biz iyiyiz. Kötü olması gerekenler düşünsün” açıkla-
masını yaptı.  Kaftancıoğlu ilk açıklamasında da “Burada
mesele, Canan Kaftancıoğlu'na ne ceza verildi, nasıl verildi
meselesinin ötesinde bu ülkede hukukun geldiği nokta ve 
hukuksuzluğun hepimize yaşattığı mağduriyet” dedi.

ç İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslenen 
Kılıçdaroğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi.

Erdoğan’a seslenen Kılıçdaroğlu, “Sen ikiyüzlüsün, sen zor-
basın, sen manipülatörsün. Zulmün artık son buluyor” dedi.
Tepkisini sürdüren Kılıçdaroğlu, “Geleceğini çaldığın bu 
kızgın insanların sesini duyuyor musun? Sen zayıfsın, biz 
güçlüyüz. Sen sırça köşkte yaşayacaksın, biz omuz omuza
yürüyeceğiz. Canan cesurdur, canan bizimdir. Zalimin
zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız” diye konuştu. 
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MİLLETVEKİLLERİNE TALİMAT VERDİ KÖTÜ OLMASI GEREKENLER DÜŞÜNSÜN ASLA GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ

21 MAYIS’TA

İSTANBUL’DA

MİTİNG
YAPACAĞIZ
Konuşmasında, “21

Mayıs günü Bursa’da 

miting yapacaktık. Artık

mitingin adresi Bursa

değil İstanbul’dur, 

İstanbul’da yapacağız”

bilgisini paylaşan Kılıçda-

roğlu, “Halka duyduğu-

muz sevgiyle yolumuza

devam edeceğiz. Adalet

bu ülkeye ya gelecek ya

gelecek” dedi. 

BIR MECLIS
IKI BASKAN!

BAKALIM HANGİ KARARLAR UYGULANACAK?

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğ-
lu'nun cezasının onanmasının ardın-

dan açıklama yapan AK Parti Sözcüsü
Ömer Çelik, “Bu dosyanın içini ne ben ne
Cumhuriyet Halk Partisi bilir. Siyasi taraf-
girlikle ele alınan bir konu. Hukukçuların
yürüteceği bir tartışma” yoru-
munu yaptı. “Kimileri beğe-
nir kimileri beğenmez”
diyen Çelik, “Bazı davalar-
dan beraat etmiş, diğerle-
rini onamış. Bakmak ve 
o şekilde değerlendirmek
lazım. Cumhurbaşkanımızı
yargı kararının arka-
sındaki etiket ola-
rak görüyorlar” 
dedi.
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Silivri eski Belediye Baş-
kanı Selami Değir-

menci, “Belediye kaçak
barınak yaptı” başlıklı haberi-
miz hakkında açıklama yaptı.
“O barınakları 1994 yılında
ben yaptım” diyen Değir-
menci, “Barınaklar kaçak
değil. Onlar yapıldıktan sonra
tapularını aldık. Daha sonra
yasa değişti. İşletmeler Balık-
çılar Kooperatifine verildi.
Bizim tapularımız iptal oldu.
Orası ağ muhafaza yeriydi.
Projede balık satış yeri vardı.
İlk olarak Hüseyin Turan dö-
neminde 2 tane restoran ya-
pıldı. Özcan Bey döneminde
işlevini yitirdiği için birçok ba-
rınak restorana çevrildi” ifa-
delerini kullandı. Bu
durumun özel çıkar sağlamak
için yapılmadığını belirten
Değirmenci, “Silivri'ye gelen-
ler ucuz balık yesin diye ya-
pıldı. Özcan Bey'in de niyeti
kötü değildi ama usulsüz
işlem yapıldı” dedi. 
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NİYET
İYİ AMA
İŞLEM
USULSÜZ

Sandık gelecek
vesayet bitecek
İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, CHP İs-
tanbul İl Başkanı Canan
Kaftancıoğlu hakkındaki
Yargıtay kararının ardın-
dan, “Dünün mağdurla-
rının, bugün mağrur
olduğu bu ucube sistem,
Türkiye’yi daha fazla ta-
şıyamaz” diyerek tepki
gösterdi. Akşener, “O
sandık gelecek, bu vesa-
yet bitecek” diye konuştu.
İYİ Parti'den yapılan
açıklamada da karar eleş-
tirildi, yargıya olan güve-
nin sarsıldığı vurgulandı.
Açıklamada, “Tüm ku-
rumlar üzerinde vesayet
oluşturması, siyaseti di-
zayn edebilmek, bireylere
korku salabilmek için,
hukuku ve adalet duygu-
sunu zedelemesini kabul
edemeyiz” denildi.

15 Mayıs'ta yapılacak
İstanbul Serbest Muha-

sebeci Mali Müşavirler Odası
seçiminde Fuat Çiftçi başkan-
lığında oluşturulan 'Vizyoner
Mali Müşavirler Grubu' yö-
netime talip oldu. I SAYFA 9
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Mali müşavirlere 
vizyoner aday!

Ömer Çelik

Selami Değirmenci

Metin
Gürcan

www.gazetedamga.com.tr

Avcılar'da 2 buçuk yıl önce dini nikahla birlikte
yaşadığı Ercan Akkaş tarafından öldürülen

Seda Kurt davasında, cinayet sanığı yakalanamadığı
gerekçesiyle duruşma ertelendi. Seda Kurt'un annesi
Bedia Akar, katil zanlısının nerede olduğunun bilindi-
ğini ileri sürerek, gelecek duruşmaya kızının mezar
taşı yerine sanığın demir parmaklık arasındaki 
fotoğrafı ile gelmek istediğini söyledi. I SAYFA 9
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BİR ANNENİN
FERYADI!
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BİR ANNENİN
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BİR ANNENİN
FERYADI!
KATİLİN NEREDE OLDUĞU BİLİNİYOR!
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TürKiye’yi 1984 yılında ambalajlı su ile
tanıştıran Pınar Su ve İçecek, bu kez de
“Şehir Şişeleri” projesiyle ülkemizin ta-

rihi ve doğal güzelliklerini dünyaya tanıtıyor. Ülke-
mizin farklı coğrafyalarında bulunan, turizm
cenneti şehirlerinin en meşhur simgelerini cam şi-
şelerine taşıyan Pınar Su; tarihi ve kültürel bir keşif
yolculuğuna çıkarıyor. İlklerin markası yüzde yüz
yerli sermayeli Pınar Su, hem su içmeyi teşvik ede-
cek hem de Türkiye’yi dünyaya tanıtacak “Şehir
Şişeleri” projesiyle bir ilki daha gerçekleştirdi. Tür-
kiye’nin  turizm cenneti şehirlerini odağına alan
proje, tarihi değerlerimizi yerli turistlere hatırlatır-
ken, yabancı turistler için de farklı bir tanıtım plat-
formu oluşturarak turizme destek oluyor.
Türkiye’nin en meşhur şehir simgelerinin cam şi-
şelere resmedildiği projede, ilk etapta üç büyük
şehrin etiket tasarımları tamamlandı. Proje, Dün-
ya’nın en önemli metropollerinden biri kabul edi-
len İstanbul ile start alırken, şişe üzerinde Kız
Kulesi, Boğaz Köprüsü, martı ve vapur simgele-
rine yer verildi. Ankara şehir şişesi üzerinde ise;
Ankara Kalesi, eski Ankara evleri, Atakule, Hitit
Güneş Kursu Anıtı ve Eski Meclis yer alıyor. Meş-
hur Saat Kulesi, eski cumbalı evleri ve yelkenleri ile
İzmir, su şişelerine taşındı.

oğuzhan Koç, Afyonkarahisar'da,
Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri
kapsamında sahne aldı. Oğuzhan

Koç'un sevilen şarkılarını seslendirdiği konserde
hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Afyon-
karahisar'da, Büyük Taarruz'un 100. Yılı etkinlikleri
kapsamında Oğuzhan Koç konser verdi. 3 bin yıllık
Frigya'nın kalbi olarak nitelendirilen Ayazini kö-
yünde düzenlenen konserde Oğuzhan Koç, sevilen
şarkılarını seslendirdi. Vatandaşlar da zaman
zaman şarkılara eşlik edip telefonlarının ışıkları ile
konser alanında renkli görüntüler oluşturdu. Afyon-
karahisar'da gerçekleşen Oğuzhan Koç konserine
katılım izdihama neden olurken konser sonunda
sahneye çıkan ve Oğuzhan Koç’a teşekkür eden Vali
Gökmen Çiçek: “Oğuzhan Koç herkes tarafından
çok sevilen bir sanatçı. Aynı zamanda hepimizin de
yol arkadaşı. Buradan da kendisinden söz alıyoruz.
Artık Oğuzhan Koç Afyonkarahisar’ın fahri tanıtım
elçisi olacak. Bugün bizlerle olduğu için kendisine
çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Özel Egeberk Anaokulu öğrencileri,
bu kez kolları geride bıraktığımız An-
neler Günü için sıvadı. Rengarenk

tekstil kalemleri ve akrilik boyalarla anneleri için
çanta boyayıp tasarlayan minikler, o anlarda çok
eğlendi. Anneler Günü'nde annelerine el emeği
hediyelerini veren çocuklar, anneleri kadar öğret-
menlerini de duygulandırdı. Okul kurucusu Nes-
rin Civan, etkinliğe destek olan Leyla Çolak ve
Edding markasına teşekkür etti.

Aç bir şişe
İstanbul

Oğuzhan
Koç coşkusu

Çocuklar anneleri
için boyadı

S on günlerde yorgunluktan şika-
yet edenlerin sayısı giderek artı-
yor. Günlük yaşantınızda

enerjinizi düşüren, mutsuzluk hissine yol
açan yorgunluğun altında kronik bir
hastalık yatmıyorsa, beslenme ve yaşam
biçiminizi gözden geçirmenizde fayda
var. Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy)
Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı
Tuba Sungur, sağlıksız yaşam tarzı kadar
yanlış beslenme alışkanlıklarının da vü-
cutta yorgunluğa yol açabildiğini belirte-
rek, yapılacak bazı basit değişikliklerle
önemli faydalar sağlanabileceğini vurgu-
luyor. 

Karbonhidrata yüklenmek

Karbonhidratlar vücudumuzda hızla
enerjiye dönüştürülen ilk besin ögeleridir.
Karbohidratlar basit (rafine) ve kom-
pleks olarak ikiye ayrılırlar. Sağlıklı bes-
lenmede posa oranı yüksek, kan
şekerinde daha sağlıklı iniş çıkışı sağla-
yan kompleks karbonhidratları tercih
etmek gerekir. Unlu yiyecekler, hamur iş-
leri, şerbetli tatlılar ve beyaz ekmek gibi
basit karbonhidratlar posa oranı düşük
olduğu, yüksek kalori içerdiği ve kan şe-
kerinin hızlı yükselip düşmesine yol aç-
tığı için çok az tüketilmelidir. Basit
karbonhidratlar aynı zamanda kilo artı-
şına, yorgunluğa ve birçok kronik hasta-
lığın da beraberinde gelmesine neden
olur. Sürekli yorgunluk yaşamak istemi-
yorsanız rafine şeker ve şekerli yapılmış
gıdalar yerine; tam buğday, bulgur, yulaf,
bakliyat, sebze ve meyve gibi besinleri
porsiyon kontrolüne dikkat ederek daha
fazla tercih etmenizde fayda var. 

Kafeini fazla tüketmek

Toplum olarak günlük yaşantımızda çay
ve kahve gibi kafeinli içecekleri çok fazla
tüketiyoruz. Ne yazık ki pandemi süre-
cinde de bu tarz içeceklerin tüketim mik-
tarında artış oldu. Aşırı kafein tüketimi
anksiyete, baş ağrısı, sinirlilik, huzursuz-
luk ve uykusuzluğa bağlı yorgunluğa
neden olur. Yetişkin bireyler için günlük
kafein tüketimi ortalama 250-300 mg ol-
malıdır. Bu da günde 1-2 kupa filtre
kahve ve 1 fincan Türk kahvesi ile karşı-
lanmaktadır. Ancak kafeini bu günlük
miktarların çok üstünde alan kişiler için
birden aşırı azaltmak doğru olmayacak-
tır. Olması gereken dozlara ulaşmak için
yavaş yavaş günlük alacağınız miktara
ulaşmak, yoksunluk belirtilerini daha
kolay atlatmanızı sağlayacaktır. 

Yetersiz sıvı tüketimi

Vücudumuzda kaybedilen suyun yerine
konması için yeterli miktarda sıvı alımı

çok önemlidir. Yeterli sıvı alımı sağlan-
mazsa vücut dehidrate (susuz) kalır ve
kişiler daha yorgun hissederler. Gün
içinde içilen çay-kahve de vücutta diüre-
tik (hızlı idrara çıkış) etki göstererek vü-
cudun daha da susuz kalmasına neden
olur. Bunu önlemek için günde kilogram
başına 30-35 ml su içilmelidir.

Proteinden eksik beslenme

Protein yetersizliği zamanla vücutta kas
kaybına neden olur. Vücut direnci azalır,
metabolizma yavaşlar. Uzun süreli yeter-
siz protein alımında ise vücut kendi do-
kularındaki proteini kullanmak zorunda
kalır. Bunun sonucunda vücut ağırlığı
azalır, halsizlik, anemi (kansızlık) ve
ödem (şişlik) oluşur ve kişi kendini daha
yorgun hisseder. Yetişkinler gün içeri-
sinde kişiye özgü porsiyonlarda protein-
den zengin olan et, tavuk, balık,
yumurta, peynir, süt ve ürünlerini tüket-
melidirler. Sporcularda günlük alınması
gereken protein miktarı artarken, bazı
hastalıklarda bu miktarın kısıtlanması
gerekebilir.  

Öğün atlama düşük kalorili
beslenme

Düşük kalori ile beslenildiğinde ve öğün
atlandığında kan şekerinde düzensizlik
meydana gelir. Bu sebeple halsizlik geli-
şir ve kişi kendini yorgun hisseder. Bunu
önlemek için öğün düzeni sağlanmalı,
her gün yemek saatleri düzenli olmalıdır.
Ana öğünler arasında açlık hissedildi-

ğinde kan şekeri düzenini sağlamak için
mutlaka ara öğün yapılmalıdır. Hedefle-
riniz arasında kilo vermek var ise size
uygun sağlıklı ve düzenli bir beslenme
planı uygulanmalı. Bunu da mutlaka
beslenme ve diyet uzmanına danışarak
yapmalısınız. 

Alkol tüketimi

Alkol kanda oksijen taşıyan kırmızı kan
hücrelerinin sayısını düşürür. Bu da ane-
miye (kansızlığa) neden olur. Anemisi
olan kişilerde halsizlik, yorgunluk ve nefes
darlığı gibi belirtiler ortaya çıkar. Bunun
dışında kişi yoğun alkol alımının ertesi
günü huzursuzca erken uyanma, baş ağ-
rısı, susuzluk ve mide bulantısı (Hango-
ver sendromu) hissiyatları ile güne başlar.
Bu da kişinin yorgunluk hissiyatının daha
fazla artmasına neden olur. 

Magnezyum içeren 
besinler tüketmemek

Magnezyum eksikliği; yorgunluk, kas
krampları, zihinsel problemler, düzensiz
kalp atışı ve osteoporoza sebep olur.
Yoğun yorgunluk hissediyorsanız mag-
nezyum eksikliğiniz olabilir. Bunu bir
kan testi ile öğrenebilirsiniz. Magnez-
yum eksikliğini önlemek için düzenli ola-
rak kabak çekirdeği, badem, kaju, çam
fıstığı, ceviz, ıspanak, fasulye, mercimek,
avokado, muz ve pırasa gibi bol mik-
tarda magnezyum açısından zengin yiye-
cekleri gün içerisinde tüketmeye özen
gösterin. 

ZEYNEP VURAL

YEDIGINIZ ICTIGINIZ
YORGUNLUK YAPAR!

Koronavirüs salgı-
nının etkisini yitirme-
siyle birlikte maske

takma zorunluluğunun kısmen
kaldırılması herkese rahat bir
nefes aldırdı. Ancak 2 yılı aşkın
süre boyunca maskelerin ardında
kalan dudakların özgürleşmesi,
özellikle kadınlar arasında estetik
kaygıları da beraberinde getirdi.
Buna bağlı olarak son günlerde
özellikle dudak dolgusu için kli-
niğinin kapısını çalanların çoğal-
dığını belirten Uzm. Dr. Aycan
Özden Sezgin, daha dolgun du-
daklar isteyen kadınlar için
önemli noktalara dikkat çekti.

Rus dudağı revaçta

Dudak dolgusu yaptırmak iste-
yenlerin önemli bir kısmının
doğal dolguyu tercih ettiğini be-
lirten Sezgin, “Dudak dolgusu,
dudaklara hacim kazandırarak
daha dolgun gözükmesi, sınırla-
rının belirginleşmesi, asimetrik
görünümün düzeltilmesi ve yaş-
lanma etkisinin belirginliğinin gi-
derilmesi amacıyla uygulanan bir
işlemdir. Bunun yanı sıra bazen
amaç hacmi arttırmak değil kuru
dudaklara ihtiyacı olan nemi ka-
zandırmak ve dudak yüzeyinde
oluşan ince kırışıklıkları azaltmak

olabilir. Doğal dolguyu hem du-
daklarının daha fazla öne çıkma-
sını hem de bu farkın
anlaşılmasını istemeyen kişiler
tercih ediyor. Rus dolgusu olarak
adlandırılan uygulamada ise du-
daklar çok daha belirgin, iddialı
bir forma getiriliyor. Elbette bu
iki işlem arasında derecelerde uy-
gulamalar yapmak da mümkün.
Burada önemli olan kişinin yüz
yapısına en uygun dudağı ortaya
çıkarmaktır” dedi.

Dudak dolgusunun ömrü

Konuyla ilgili en çok merak edi-
len sorulardan birinin de dudak
dolgusunun ömrü olduğuna
dikkat çeken Uzm. Dr. Aycan
Özden Sezgin, dudak içerisine
yerleştirilen dolgu maddesinin
yoğunluğuna, üretim teknoloji-
sine ve kullanılan dolgu hac-
mine göre değişmekle birlikte
6-12 ay içerisinde vücut tarafın-
dan yıkılarak etkisini yitirdiğini
hatırlattı. Sezgin, “Dudakları
büyütmek ve şekillendirerek dol-
gun dudaklara sahip olmak
amacıyla yapılan bu uygula-
mada dolgu malzemesi olarak
hyaluronik asit içerikli kalıcı ol-
mayan, geçici dolgular kullanı-
lır" dedi. SEMANUR POLAT

Maske yasağının kısmen kalkmasıyla birlikte kadınlarda dudak dolgusuna olan talebin arttığını belirten
Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, işleme karar vermeden önce dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekti

Dudak dolgusuna talep arttı

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Sungur, yorgunluğa yol açan 7 beslenme hatasını anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu

Gıda duyarlılığı
yoruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba
Sungur; sağlıksız yaşam tarzı ve
yanlış beslenme alışkanlıkları kadar
‘gıda duyarlılığı’nın da yorgunluğa
yol açabildiğini belirterek şöyle ko-
nuşuyor: “Süt, yumurta ve glüten
gibi birçok besin veya besin bileşi-
ğine duyarlılığınız olabilir. Bu gibi
duyarlılığınız olan yiyecekleri tüket-
tikten sonra gaz, şişkinlik, karın ağ-
rısı ve sürekli bir yorgunluk
hissedebilirsiniz. Gıdaların hangile-
rine intoleransınızın olduğunu be-
lirlemek için bir kan testi yapılması
yeterlidir. Testler sonucunda çıkan
yiyeceklerin beslenmenizden çıkarı-
larak düzenlenmesi yorgunluk his-
sinizin geçmesini sağlayacaktır.”

Uzm. Dr. Aycan Özden Sezgin, “Dudak dolgusu, dudaklara hacim kazandırarak daha
dolgun gözükmesi, sınırlarının belirginleşmesi, asimetrik görünümün düzeltilmesi ve
yaşlanma etkisinin belirginliğinin giderilmesi amacıyla uygulanan bir işlemdir. 
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OLAY, dün saat 13.45 sırala-
rında Zafer Mahallesi'nde
meydana geldi. İnşaata geti-

rilen tuğlaları indirmek için şoför TIR'ı
sokak ortasında durdurdu. Bu sırada
yol kenarında park halinde olan iki
otomobil de güvenlik nedeniyle bulun-
duğu yerden başka bir yere alındı.
Otomobil sahibi Ayşegül A. da her-
hangi bir zarar gelmemesi için aracını
park ettiği yerden alarak biraz daha
ileriye bıraktı. Ayşegül A. evine girdik-
ten sonra şoförü TIR'ı ileri aldı. Fork-
lift yardımıyla TIR dorsesindeki
tuğlalar inşaat alanına taşınmaya baş-
landı. Forkliftle bir palet tuğla kaldırı-
lırken, başka palet de hareket edip
Ayşegül A.'nın otomobilinin üzerine
devrildi. Olay anları güvenlik kamera-
sına saniye saniye yansıdı. Görüntü-
lerde, otomobilin hemen yanından
geçen kişinin tuğlaların altında kal-

maktan son anda kurtulduğu görülü-
yor. Devrilen tuğla paleti nedeniyle
otomobilde büyük çapta hasar mey-
dana geldi.

Aracın içinde olabilirdik

Otomobilin sahibi Ayşegül A., "Sabah
kalktığımda TIR aracımın yanındaydı.
Ben aracımı herhangi bir düşme ihti-
maline karşı ileri tarafa aldım. Ondan
sonra TIR tekrar benim aracıma para-
lel olarak gelmiş. Dikkatsiz bir çalışma
sonucu tuğla balyası olduğu gibi ara-
cın üstüne düşmüş. Çok tehlikeli bir
durum, ben çocuklarımla o aracın
içinde olabilirdim. Burası okul yolu,
bir sürü çocuk geçiyor o saatlerde.
Kaza ama tamamen ihmalden. Sonuç
itibariyle zararımızın karşılanması ge-
rektiğini düşünüyorum. Allah'tan hiç-
bir canlının başına bir şey gelmedi en
önemlisi bu." diye konuştu. DHA

Olay, dün sabah 06.45 sıralarında
Malkoçoğlu Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Bir binanın zemin ka-

tında bulunan mobilya koltuk ve tamir
atölyesinin önüne gelen kağıt toplayıcısı
kılığındaki iki kişi, bir süre çevreyi gözet-
ledi. Daha sonra iş yerinin kapısını zorla-
yarak açan kişiler, içeri girerek tamir
işinde kullanılan makine ve malzemeleri
çalarak, kağıt toplama arabasına koydu.
40 bin lira değerinde ve yaklaşık 100 kilo-
gram ağırlığındaki malzemeleri 'çek çek'
olarak bilinen arabaya yükleyen iki şüp-
heli, daha sonra olay yerinden uzaklaştı.
Çaldıkları malzemelerin ağır olmasından

dolayı iki şüpheli, yolda dinlene dinlene
gitti.

Hırsızlardan şikayetçi oldu

İş yerinin kapısının açık olduğunu gören
belediye temizlik görevlisi, telefonla sahi-
bine ulaşarak durumu bildirdi. Sabah iş
yerine gelen Arif Akkoç, kapının açık ol-
duğunu ve içerideki malzemelerin ye-
rinde olmadığını gördü. Güvenlik
kamerası görüntülerini izleyen Akkoç,
malzemelerin çalındığını gördü. Çevre-
deki bütün güvenlik kameralarına topla-
yan Akkoç, durumu polise bildirerek
hırsızlardan şikayetçi oldu.

1 matkap bari kalsaydı

Yaşananları anlatan Arif Akkoç, “Sabah
işe gideceğimiz için bir gün önceden
malzemelerimizi hazırlamıştık. Sabah
temizlik işçisi bir arkadaşımız babamı
arayarak, iş yerinin kapısının açık oldu-
ğunu söyledi. Geldiğimizde kapının açık
olduğunu ve yaklaşık 45 bin lira değe-
rindeki malzemelerin çalındığını gördük.
Çaldıkları bazı makinalar ağırdı. Kame-
radan görüntüleri izlediğimizde çalar-
ken zorlandıklarını görüyoruz. İş
yerimizden ayrıldıktan sonra biri başka
bir sokağa giriyor, diğeri caddeden 

devam ediyor. Daha sonra bir kaç da-
kika dinleniyorlar. Her hallerinden tedir-
gin oldukları da belli. Çok sinir bozucu
bir durum. Biz de üzüldük. Bugün aldı-
ğımız işler vardı, gidemedik. En azından
matkabın birini bırakmış olsalardı, işi-
mizi görürdük. İnsan biraz insaflı
olurdu. Bunları mutlaka satacaklar.
Bunları alanlar çalıntı olduğunu bilme-
sine rağmen ucuza satın alıyorlar. En
çok da bu bizi üzüyor. Bugünkü şart-
larda çalınan malzemeleri almaya kal-
kıştığımızda 45 bin lira değerindeki
malzemelerimiz 100 bin lirayı buluyor-
dur” ifadelerini kullandı. DHA
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İstanbul'da, 4 farklı ilçede, trafiği durdurup
asker eğlencesi düzenlediler. Esenler ve Çek-
meköy'deki asker eğlencelerinde havaya ateş
açılan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Esenler ve Çekmeköy'de dün akşam saat-
lerinde 2 ayrı grup ana caddelerde konvoy
yaparak asker eğlencesi düzenledi. Bir süre

sonra sürücüler, araçlarıyla yol kesti. Ardından bazı-
ları araçlarından inerek marşlar söyledi ve asker ada-
yını omuzlarına aldı. Gruptakilerin bazıları araçların
camından sarkarak havaya ateş açtı. Otomobillerin-
den inenler bir süre sonra tekrar araçlarına bindi ve
yollarına devam etti. Bağcılar ve Arnavutköy'ün
farklı caddelerinde de benzer görüntüler oluştu. Sü-
rücüler otomobilleriyle yolları kapattı. Trafikteki
diğer sürücülerin çaldığı kornalara aldırmayan grup-
takiler, otomobillerine binerek uzaklaştılar.  Asker
eğlenceleri trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu
kamerasına yansıdı. DHA

Bahçelievler'de TIR dorsesinden inşaat alanına taşınan tuğlalar park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Güvenlik kamerasının
kaydettiği olayda otomobilde büyük çapta hasar meydana gelirken bir kişi de tuğlaların altında kalmaktan son anda kurtuldu

Araba hasat oldu

Bu ne biçim
eğlence!

Sancaktepe'de ters yönden gelen minibüs,
park halindeki bir otomobile çarptı. Kaza
sonrası aracından dahi inmeyen minibüs
sürücüsü, caddeden hızla uzaklaştı 

NAMIK Kemal Caddesi'nde, geçen salı saat
02.30 sıralarında, henüz sürücüsünün kim-
liği belirlenemeyen bir minibüs, trafik ku-

rallarını hiçe saydı. Ters yönden gelen minibüs,
Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve
Araştırma Hastanesi önünden ilerlerken çıkış yapan
ambulansla karşı karşıya geldi. Ambulansa çarpma-
mak için ani hamle yapan minibüs sürücüsü direksi-
yon hakimiyetini kaybederek, yol kenarında park
halinde bulunan araca çarptı.  Kaza sonrası mini-
büsten inmeyen sürücü, hızla caddeden uzaklaştı.
Minibüsün çarptığı otomobilde hasar oluştu. Polis
ekipleri bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek,
kaçan minibüs sürücüsünün kimliğini belirlemek için
çalışma başlattı. Park halindeki otomobilin sahibi
Mevlüt Kement, "Ters yönden gelen bir minibüs ara-
cıma vurup, kaçıyor. Yaklaşık 20-25 bin TL'ye yakın
hasara neden oldu. Hastaneden ambulans çıkıyor o
an ama amacı ambulansa yol vermek değil. Doğru-
dan aracımıza vuruyor. Çarptıktan sonra hiç durma-
dan gidiyor" dedi. DHA

KAZA, saat 00.30 sıralarında TEM Oto-
yolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında mey-
dana geldi. Ankara istikametine seyir

halinde bulunan Emre Ayat yönetimindeki 07 ANB
715 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bari-
yerlere çarptı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma
koşarken, diğer yandan da kazayı itfaiye, polis ve
sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık
ekipleri, kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü
Emre Ayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye
ekipleri hayatını kaybeden sürücüyü, sıkıştığı yerden
çıkarmak için çalışma başlattı.  İtfaiye ekiplerinin ça-
lışmasıyla Emre Ayat'ın cansız bedeni otomobilden
çıkarılarak cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Mor-
gu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruş-
turma başlattı. DHA

Ters yöne girdi
kaza yaptı

Korkunç bir ölüm

ESENLER Asayiş
Büro Amirliği ekip-
leri, Fevzi Çakmak

Mahallesi'nden 7 Mayıs Cu-
martesi günü elektrikli moto-
siklet çalındığı şikayeti üzerine
çalışma başlattı. Yapılan çalış-
malarda aynı kişilerin daha
önce de çok sayıda motosiklet
hırsızlığı yaptıkları tespit
edildi. Çalınan motosikletlerin

15 Temmuz Demokrasi Oto-
garı'ndaki bir otobüs firması
çalışanı aracılığıyla 250 lira
karşılığında Gaziantep'e gön-
derildiği belirlendi. Takip edi-
len şüphelilerden Rüstem T.,
Sedat G., Muhammed B.'nin
motosikletleri çaldıkları, Mu-
hammed D. ile Şahin Ö.'nün
araçlarıyla taşıyıp otogardan
Gaziantep'e gönderdikleri ve

Abdulkerim A. ve Nasır H.
adlı Suriye uyruklu kişilere sat-
tıkları ortaya çıkarıldı.  Esenler
Asayiş Büro Amirliği ekipleri,
Rüstem T., Sedat G, Şahin Ö.
ve Muhammed D.'yi gözaltına
aldı. Şüphelilerin iş yerlerinde
yapılan aramalarda 23 elek-
trikli motosiklet ele geçirildi.
Muhammed B.'nin arama ça-
lışmaları devam ediyor.

Beşiktaş'ta 7 aracın
karıştığı zincirleme

kazada cadde savaş
alanına dönerken,

aşırı hızlı olduğu için
kazaya yol açtığı iddia
edilen lüks otomobilin 

sürücüsü kayıplara
karıştı. Kazada, 
2 kişi yaralandı

Kaza, saat 00.00 sıralarında Yıldız
Mahallesi, Barbaros Bulvarı'nda
meydana geldi. İddiaya göre, sürücü-
sünün ismi öğrenilemeyen ve aşırı
hızlı olduğu belirtilen 34 NGZ 97 pla-
kalı lüks otomobil, Yıldız Kavşağı Le-
vent istikametinde aynı yönde
seyreden 34 TDH 07 plakalı taksiye
çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan
taksi ve lüks otomobil, aynı istika-
mette seyir halindeki 5 aracın daha
kaza yapmasına neden oldu.Kazanın

ardından olay yerine çok sayıda sağ-
lık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı
çalışmalarda, zincirleme kazaya
neden olduğu iddia edilen 34 NGZ
97 plakalı lüks otomobilin sürücüsü
bulunamadı. Polis olay yerinden kaç-
tığı belirlenen sürücünün bulunması
için çalışma başlattı.

Taksi sürücüsü sıkıştı

Lüks otomobilin çarptığı taksi, sürü-

cüsünün kontrolünü kaybetmesi so-
nucu önünde bulunan araçlara çarp-
tıktan sonra takla attı. Taksi sürücüsü
araçta sıkışırken, olay yerine gelen it-
faiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları-
nın ardından sıkıştığı yerden
kurtarıldı. 7 aracın karıştığı kazada
taksi sürücüsüyle birlikte 2 kişi yara-
landı. Yaralılar olay yerinde yapılan
ilk müdahalelerinin ardından Okmey-
danı Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir
Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA

Beşiktaş’ta zincirleme kaza

Sultangazi'de kağıt toplayıcısı kılığındaki 2 kişi bir binanın zemin katındaki iş yerine girerek, 40 bin
lira değerindeki makine ve malzemeleri çaldı. Mağdur olduğunu anlatan dükkan sahibi Arif Akkoç,
“Ne var ne yoksa götürmüşler. 1 tane matkabı bari bıraksalardı. İnsan biraz insaflı olurdu” dedi

Hırsızlık anı kamerada
Yaşanan hırsızlık olayı çevredeki gü-
venlik kameralarına yansıdı. Görün-
tülerde, iş yerindeki malzemeleri
kağıt toplama arabasına koyan iki ki-
şinin, sokaktan hızlıca uzaklaştığı, bir
süre sonra dinledikleri ve daha sonra
yollarına devam ettikleri görülüyor.

23 motosiklet çaldılar!
Esenler'de çalınan çok sayıda elektrikli motosikletin satılmak üzere Gazi-
antep'e götürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli
yakalanarak gözaltına alınırken, 23 elektrikli motosiklet ele geçirildi
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S evgili Dostlar, çeşitli derneklerde
gönüllü koşturduğumdan çeşitli il-
çelere gidiyorum. Taksim Be-

yoğlu’nda, Kadıköy’de, Karaköy’de,
Beşiktaş’ta hatta Büyükçekmece’mizde ya-
nımdan geçen insanların neredeyse yarısı
Türkçe konuşmuyor. Bu beni çok etkiliyor.
Hislerimi belli etmiyorum ama sinirleniyo-
rum. Çünkü biliyorum ki; insanın yaşam
süresi ve süreci içinde duygu ve düşüncele-
rini açıklayabilmesi, karşılıklı yakınlaşma-
sının yegâne aracı Dil’idir. Oturdum dilin
toplum ilişkilerindeki rolünü araştırdım.
Bakın neler buldum. 

Aynı yerde soluklanan, yiyen, içen ancak
konuşup, anlaşma olanağı bulunmayan in-
sanların oluşturduğu kalabalığa “İnsan
Topluluğu” denir. O topluluğa anlaşabilme-
leri için kardeşçe beraber yaşamak imka-
nını sağlayan Dil faktörünü dahil
ettiğimizde o kalabalık artık bir “Toplum”
meydana getirilmiş olur. Bir toplum aynı
dille iletişim kurduğunda “Ulus” oluşur.
Biz milyonlarca Suriyeliyi içimize aldık.
Bizde bakıma muhtaç insan yokmuş gibi.
Birde bizim çocuklar sınav manyağı olur-
ken onları sınavsız üniversitelere sokuyo-
ruz. Bilmeliyiz ki kişilerin üzerinde

yaşadıkları toprağa Vatan anlayışı ile sevgi
duymaları; ait oldukları toplumun geçmi-
şine saygı, geleceğine heyecanla bağlanabil-
meleri, yani Ulus olabilmeleri için Dil
Birliğinin mevcudiyeti kesinlikle gereklidir.
Sınırların kapılarını açmak, çeşitli dil, din,
ırktan insanları toplamak Ulus’a zarar
verir. 

Konuşma yeteneği ile ona özgü bir işlev
olan düşünmenin birbirinden ayrılmazlığını

savunan Platon düşünmeyi; sessiz halde
kendi kendine konuşmak olarak nitelemiş-
tir. Düşünme ve dil ilişkisi olmaksızın, soyut
kavramların “anlam saptamalarının” nasıl
yapılacağını irdelediğimizde tam bir imkân-
sızlıkla karşılaşırız. Örneğin; özgürlük, eşit-
lik ve kardeşlik gibi soyut kavramları
belirleyen sözcüklerin, anlam derinliklerine
varabilmek için gerekli zihinsel eylem olan
düşünmenin, ancak dilin beraberliği ile ya-
pılabileceği görülür. Kişinin mensubu ol-
duğu toplum ile en kuvvetli ilişki aracı olan
dilin bir “konuşma dili”, bir de “yazı dili”
olmak üzere iki ayrı türü vardır. Toplum içi
genel iletişimde, bu iki türün de kullanıl-
ması gerekir. 

Bir de “Özel Dil” var. Dilbilimcilerin

“Sosyolekt” terimi ile ifade ettikleri bu tür
diller özellikle mesleklere veya “toplum içi
gruplara” ait kavramlara göre oluşup, yer-
leşmiştir. Dolayısıyla, o müşterek kavram-
lar konusunda tarafların anlaşabilmelerini
kolaylaştırırken, aynı gruptan olmanın iç-
güdüsel yakınlığını da pekiştirir. Sözel ileti-
şim için insanlar; açık, düzgün, anlamca
zengin ve ikna edici niteliği olan anlatımı
tercih ettiklerinde iletişim kolayca sağlanır.
Doğu edebiyatının büyük şairi Şeyh Sa-
di’nin şu sözleri ile bitirelim sunumumuzu.
“Bilge kişi, yemediğinde bitap düşecekse,
elini yemeğe uzatır ve konuşmadığında bir
halel gelecekse, söze başlar.” Tanrım birli-
ğimizi bozdurmasın. Sağlıklı kalmanız 
dileklerimle.

Ulus olmaktan uzaklaşıyor muyuz? 

Z eytinburnu Belediyesi’nin ilçede
ikamet eden vatandaşlar için dü-
zenlediği ücretsiz gezi program-

larları kapsamında yeniden başlattığı
Boğaz gezilerinin ilki, Belediye Başkanı
Ömer Arısoy'un ev sahipliğinde  ilçe pro-
tokolünün katılımıyla gerçekleştirildi.
Tüm Boğaz’ı rehber eşliğinde gezme im-
kanı sunulan ilk tura Zeytinburnu Kay-
makamı Zekeriya Güney, mahalle
muhtarları, eski ve yeni dönem meclis
üyeleri, STK’lar, amatör spor kulübü
temsilcileri, çeşitli hemşehri derneklerinin
temsilcileri, kaymakamlık, okul yönetici-
leri ve belediye birimlerinin yöneticileri
katıldı. 

Dursun’a rahmet diledi

Başkan yardımcısı olduğu 2005 yılında

başlattıkları ve 4 yıl boyunca da gezilerin
öncüsü merhum Prof. Dr. A. Haluk Dur-
sun’la birlikte başlattıkları gezilerde, Zey-
tinburnulu vatandaşların hem güzel bir
gün geçirmesini, hem de yaşadıkları şehri
tanımaları amacıyla düzenlediklerini söy-
leyen Belediye Başkanı Ömer Arısoy, geç-
tiğimiz yıl yeniden başlattıkları Boğaz
gezisinin artık geleneksel hale geldiğini
belirtti. Geçirdiği trafik kazası sonucu ha-
yatını kaybeden gezilerin öncüsü mer-
hum Prof. Dr. A. Haluk Dursun’u bir kez
daha rahmetle anan Arısoy, bu yılki su-
numun İstanbul Rehberler Odası geçmiş
dönem başkanı Dr. Sedat Bornovalı tara-
fından gerçekleşeceğini söyledi. 

Güzergahı açıkladı

Boğazın en keyifli zamanının erguvan
ağaçlarıyla bezendiği mayıs ayına denk
gelen dönem olduğunu, 3 saat sürecek

gezi süresince katılımcılara yemek, çay
ve kahve ikramı da yapılacağını ifade
eden Arısoy, 2 Temmuz 2022 tarihine
kadar her çarşamba ve cumartesi günleri
düzenlenecek tekne turunun güzergâhı-
nın Eminönü, Dolmabahçe, Çırağan,
Ortaköy, Kuruçeşme, Bebek, Emirgan,
İstinye, Tarabya, Büyükdere, Rumeli Ka-
vağı, Çubuklu, Kanlıca, Anadolu Hisarı
ve Küçüksu olduğunu belirtti. İlk gezile-
rini her yıl olduğu gibi, ilçe kaymakamı,
mahalle muhtarları, eski ve yeni dönem
meclis üyeleri, STK’lar, amatör spor ku-
lübü temsilcileri, hemşehri dernekleri
temsilcileri, kaymakamlık, okul yönetici-
leri ve belediye birimlerinin yöneticileri
gibi Zeytinburnu’nu temsil edenlerle
yapman mutluluğunu yaşadığını söyle-
yen Belediye Başkanı Arısoy, “Hepimiz
Zeytinburnuyuz, hepimiz aynı gemide-
yiz” açıklamasında bulundu.

İstanbul bir derya

Geçmiş dönemde Kültür ve Turizm Ba-
kanlığı Müsteşarı ve de Bakan Yardımcı-
lığı yapan Ömer Arısoy, herkesin yaşadığı
şehri bilmesi gerektiğinin altını çizerek,
“İstanbul bir derya. Her köşesinde ayrı
bir tarih var. Bana kalırsa her yıl rehberli
bir boğaz gezisine katılmak gerekir. Ay-
rıca Zeytinburnunun içinde de çok kıy-
metli tarih ve kültür varlığımız var. Her
yıl olduğu gibi Merkezefendi Festiva-
li’nde bir Zeytinburnu turunu da şimdi-
den ilan etmiş olayım. Bu yaşıma kadar
gördüm ki; insan yaşadığı şehri tanıdıkça
sever” dedi. Yaklaşık 3 saat süren gezinin 
sonunda hep birlikte hatıra fotoğrafı çek-
tiren katılımcılara, Boğaz güzergahındaki
tarihi yapıları ve hikayelerini anlatan Dr.
Sedat Bornovalı'nın “Boğaziçi'nin Tarih
Atlası” isimli kitabı da hediye edildi. 

SELVİ SARITAÇ

10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nda bir dizi etkinlik düzenleyen Avcılar
Belediyesi 600 engelli ve ailesine akvaryum gezisi düzenledi. İlk defa
deniz akvaryumuyla tanışan çocuklar eğlenceli vakit geçirdi. Geziye
katılan Turan Hançerli, “Engellilik meselesi aslında eşitlik ve adalet
meselesi. Bu ülkede adalet aramayan yok. Ama en çok hizmet ve 
olanaklara erişmek için adalete ihtiyaç duyanlar da engelliler” dedi
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türKiye’nin ilk engelli
başkanına sahip Avcılar
Belediyesi 10-16 Mayıs En-

gelliler Haftası’nda özel komşularını
unutmadı. “Başka Türlü Bir Şey” slo-
ganıyla hafta boyunca birçok etkinlik
düzenleyen Avcılar Belediyesi, engelli
komşularına ve ailelerine Akvaryum
Gezisi düzenledi. Avcılar Belediye-
si’ne ait araçlar gün boyu engelli
komşularını ve ailelerini Florya’da
bulunan İstanbul Akvaryumu’na ta-
şıdı. Çoğunluğu çocuk olan 600 en-
gelli ve ailesi ilk defa deniz
akvaryumu ile tanıştı. Rehber eşli-
ğinde su altı dünyası ile tanışan en-
gelliler bu özel günde eğlenceli vakit
geçirdi.

Çok özel bir program

Çocuklarla birlikte akvaryum gezine

katılan Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, “10-16 Mayıs Engelli
Haftası kapsamında birçok etkinlik
düzenliyoruz. Engelli komşularımız
için bu tip etkinlikler çok önemli.
Bugün çocuklarımız ve aileleri için
çok özel bir program hazırladık. Bir-
çoğu su altı dünyası ile ilk defa ta-
nıştı. Çocuklarımızın akvaryumu
gezerken gözlerindeki heyecan beni
çok mutlu etti. İstanbul Akvaryum
yetkililerine de ayrıca teşekkür ede-
rim” dedi.

Donanımlarını arttıracaklar

Engellilerin yaşadığı sorunlara da de-
ğinen Turan Hançerli; “Engellilik me-
selesi aslında eşitlik ve adalet
meselesi. Bu ülkede adalet aramayan
yok. Ama en çok hizmet ve olanak-
lara erişmek için adalete ihtiyaç du-

yanlar da engelliler. Hizmet ve olanak
dediğimiz şeyler de aslında öyle çok
büyük şeyler değil. Sokağa çıkabilmek,
eğitim ve sağlık hakkından yararlanmak
mesela. Biz onların hayatlarını kolay-
laştırmak, onlara daha yaşanır ilçe sun-
mak adına yoğun bir şekilde çalıştık,
çalışıyoruz. Avcılar'ın engel tanımayan
bir kent olma yolunda ilerlediğini söyle-
yebilirim. Avcılar’da yaşayan engelli va-
tandaşlar ve ailelerinin donanımlarını
arttıracak, keyifli zaman geçirmelerini
sağlayacak Avcılar Belediyesi Engelli
Yaşam Merkezimizi hizmete açtık.
Kentimizdeki diğer engelleri de ortadan
kaldırmak için var gücümüzle çalış-
maya devam ediyoruz. 2029 yılında Av-
cılar; caddeleriyle ve sokaklarıyla bütün
engelli kardeşlerimce yüzde yüz erişile-
bilir bir kent olacak” şeklinde konuştu.
YAKUP TEZCAN

Çocuklar suyun 
izini sürüyor

avrupa Birliği destekli eğitim portalı eT-
winnig üzerinden yürütülen “Geleceğe
Nefes Ol” projesinin ikinci ayağı Maden

Mahallesi’nde gerçekleşti. Recaizade Ekrem İlkokulu
ile başlatılan proje kapsamında öğrencilere suyun
insan hayatındaki önemi ve plastik kullanımını azalt-
mak için matara hediye edildi. Ardından doğal su
kaynağının çıktığı noktaya giden su izcileri buradaki
sudan numune alarak İstanbul Üniversitesi Su Bilim-
leri Fakültesi laboratuvarına gönderdi. Programda
öğrencilere; İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakül-
tesi Deniz ve İçsu Kaynakları Yönetimi Bölüm Baş-
kanı Meriç Albay, Prof. Dr. Devrim Memiş, Sarıyer
Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun, bele-
diye meclis üyeleri Ayşen Ağma ile Mustafa Balcı
eşlik etti.

Kıtlığın önüne geçeriz

Çocukları proje hakkında bilgilendiren Sarıyer Bele-
diye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun; “Sular
temiz olursa, dünyamız da temiz olur. Su israfından
kaçınmamız lazım. Bugün taşların arasından sular
aktığını gördük. Su kaynağından tertemiz çıkıyor
daha sonra derelere ve denizlere gidiyor. Suyu korur-
sak, çevre kirliliğinin ve su kıtlığının önüne geçeriz.
Biz sizlere çok güveniyoruz. Burada gördüklerinizi ai-
lenize ve arkadaşlarınıza anlatmanızı istiyorum. Bir
sonraki buluşmamızda da buradan aldığımız numu-
neleri hocalarımızla birlikte analiz edeceğiz” dedi.

Yaşayan dereler var

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Deniz ve
İçsu Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Meriç
Albay ise temiz suyun önemine dikkat çekerek şu şe-
kilde konuştu; “Suyumuz oldukça az. İstanbul’da 16
milyondan fazla insan var. Su yetmediği için başka
yerlerden geliyor. Olan suyu da kirletirsek susuz kalı-
rız. İstanbul’da insanlar suya çok kötü davranmışlar,
bu yüzden hemen hemen bütün dereler kirli. Sadece
Sarıyer bölgesinde yaşayan dereler var. Sizlere düşen
görev ise suyumuzu kirletmemek ve gereksiz tüketim
yapmamak. Su buraya hayat veriyor. Etrafımızda bir
sürü bitki var. Biz buradan gidince kuşlar gelip su içe-
cek. Su bütün dünyaya hayat veriyor. Sularımızı, or-
manlarımızı, hayvanlarımızı korumak zorundayız.
Suya değer verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.”

Sahne Rüzgârları
Kartal Belediyesi
Kültür ve Sosyal İşler
Müdürlüğü’nün dü-

zenlediği Mayıs ayı kültür etkin-
likleri kapsamında Yalçın
Özden’in yazıp yönettiği “Sahne
Rüzgârları” adlı tiyatro oyunu,
Kartallı tiyatro severlerle bu-
luştu. Uğur Mumcu Kültür Mer-
kezi’nde sahnelenen 2 perdelik
komedi türündeki oyunda; Uğur
Böceği Yalçın Özden Tiyatrosu
oyuncuları rol aldı. Tiyatronun
ve sahne yolculuğunun komik ve
trajikomik yönlerini aktaran

oyun, seyirciden bol alkış aldı. 55
yıldır sahnede yer alan usta
oyuncu Yalçın Özden’in ve diğer
oyuncuların seyircileri sık sık
gülme krizlerine soktuğu 100 da-
kikalık oyunun ardından, Kartal
Belediyesi Uğur Mumcu Kültür
Merkezi Koordinatörü Yıldıray
Çimen tüm ekibe katkılarından
dolayı teşekkür ederek Yalçın
Özden’e, Kartal Belediye Baş-
kanı Gökhan Yüksel adına Kar-
tal heykelciği takdim etti. Özden
ise “Sanatçı etrafını aydınlatarak
eriyen muma benzer, geriye ay-

dınlanmış yüzler ve hoş bir sada
kalır.” diyerek sanata ve sanat-
çıya desteklerinden dolayı Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’e ve oyunu izlemeye gelen
Kartallı seyircilere teşekkür etti.

Bu ülkede herkes 
ADALET ARIYOR



İ stanbul'un en önemli içme suyu
kaynaklarından biri olan Büyük-
çekmece Gölü ile Marmara De-

nizi'nin birleştiği noktada su
yüzeyinin yosun tabakası ile kaplı hali
dikkat çekiyor. Hem su yüzeyinde
hem de dipte görülen yosunlara iliş-
kin İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Meriç Albay, açıklamalarda bulundu.

Halk yosun diyor

Yaşanan durumun tamamen suyun
ısınmasından dolayı olduğunu ifade
eden Prof. Dr. Albay, “Su sıcaklığı
arttıkça metabolizma hızlanıyor, eko-
sistemdeki canlılar daha çok çoğal-
maya başlıyor. En çok çoğalan
canlıların başında da algler geliyor,

halkımız buna yosun der. Bunlar ço-
ğaldıkça suyun üstünü kapatırlar.
Biraz yaza doğru gittikçe bunlar aza-
lacaktır. Sonbaharda da su seviyesi
düştükçe bunlar tekrar oluşma ihti-
mali var" dedi. Prof. Dr. Albay, su yü-
zeyinden yosunların toplanmasının
doğru olduğunu belirterek, “Topla-
mak işin sonucudur. Kirletmeseniz
böyle bir aşırı artış olmayacak. Topla-
mak doğru ama keşke kirletmesek.
Uzun vadede ben suyu doğru yönet-
menin daha akıllıca ve bilimsel olaca-
ğını düşünüyorum" diye konuştu.

Alg çoğalması var

Albay, “Çok uzun yıllardan beri aynı
bölgede bu durum oluşuyor. Bu du-
rumun oluşmamasını tercih ederiz.

Temiz sularda bunların olması bek-
lenmez. Su değişimi oldukça kısıtlı ol-
duğu için o bölgede aynı şey yıllardır
olur. Normal gibi gözükse de biraz
daha iyi korursak, atıklarımızı kontrol
altına alırsak, kontrol mekanizmala-
rını genişletirsek zaman içerisinde bu
alg oluşumu da biraz daha sınırlı ola-
cağını düşünüyorum. Suyun üstünü
kapattığınız zaman oksijen miktarı
diplerde düşünce suyun kalitesi de
doğal olarak bozulacaktır. Bunun da
fazla çoğalması tercih ettiğimiz bir
durum değil. Ölçümlerimize göre
toksik bir durum yok. Alg çoğalması
var. Bunun takip edilmesi lazım,
bizim tahminimiz bu sorunun kısa
zaman içinde biteceği yönünde" dedi.
DHA
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Sezai Sami ve 
resim sergisi 

G eçen hafta bir resim sergisi olduğunu ve ortak
arkadaşımız Hasan Sami’nin de bunun küratör-
lüğünü yaptığını Sezai Sami’den öğrendim.

Mutlak birlikte gidelim demişti. Fakat bizden önce
gelip sessizce etrafı gözlemlemiş. Hem gelenleri hem de
resmi görmeye gelenleri izlemiş. Anlattıklarını paylaş-
mak isterim;

“İnsan evladı yaşadıklarını anlatmak ve iletişim kur-
ması için yazı ve dil gerekir. Oysa yazı ve dilden önce
yaşadığı mekânın duvarlarına yaşamını çizerek iletişim
kurmaya başladı. İlkin barındığı yerdeki duvarlara
resim yaptı. 

Resimler yaşamdaki yaptıklarımızı, duygu, düşünce
ve isteklerimizi anlattı. İnsan evladının zaman içinde
uzun bir dönem önemli iletişim aracı olarak “resim”
kullanıldı. Yazı ve dilin gelişip iletişimin önemli parçası
olana kadar resim önemini korudu. Resim sadece ileti-
şim aracı olmayıp bir dönemi tarihi anlatmaya devam
etmekte. 

Tarih ilkin resim ve ardından yazı ile başlamış. İnsan
evladı barındıkları yere, kayalara, avladıkları hayvanla-
rın derilerine neler çizmediler ki. Yaşamlarını, uğraşla-
rını, çektikleri sıkıntıları ve çileleri hatta sevinçlerini
bile çizdiler. Bunu yapanlar ayrıcalıklı ve akıllıydı. Yazı-
nın ve dilin yaşamda kullanılır hale gelmesiyle bir ke-
nara atılmadı daha da önemsendi. Kullandıkları
aletlere, giydikleri elbiselere, yaşadıkları mekâna biçim
ve renk kattı. İçlerinden birileri hayallerini, umutlarını

ve beklentilerini hatta günü-
müzde kullandığımız
aletlerinin birçoklarını
çizdi resmetti. Oysa
“resmin” ne kelimeleri
ne de sesi vardır. Yani,
‘kelimeleri olmayan şi-
irdir’ resim.

Günümüze kadar
gelen piramitler, yeraltı
şehirleri, surlar, kaleler
yani devasa yapılar hayal
edilip çizildi sonra ya-
pıldı. Bunları kim çizdi
bu yapıları kim yaptı?
Toprağı kazan, taşa şekil
veren ve yapılar kuranları
kimse bilmez ama o döne-

min egemen hâkim güçlerinin yedi sülalesini biliriz.
İkinci paylaşım savaşının öncesi İspanya'da yaşanan

iç savaşı biliriz. Cumhuriyetçilere karşı Franko’nun ya-
nında yer alan Nazi Almanya’sı 28 savaş uçağı ile Gu-
ernica şehrini bombaladı. Bu saldırıda 1600 kişi
hayatını kaybederken binlerce kişi yaralandı. Kelimenin
tam anlamıyla katliam yapıldı. P. Picasso bu vahşeti de-
vasa bir tabloda resmetti. Savaş ve İspanya dediğinizde
Picasso ve yaptığı Guernica resmi hatırlanır.

Resim yapmak zordur. Nazım yakın dostu Abidin’e, 
“Sen, mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin?
İşin kolayına kaçmadan ama…” sözlerini hemen

herkes hatırlar. Resim yapmak bu nedenle zordur. Ya-
şanmışlığın, acının, kederin, yokluğun, yoksulluğun res-
mini yaparız. Hatırlarız dünü, çünkü bugünü, yarını ve
yaşanacak günleri insan evladına yaraşır biçimde yaşa-
mak için çabalarız. 

Işık Polat’ın eserlerine bakarken her bir tablosunda
yaşanmışlık, hasret ve bir o kadar acı var. Kendisi de
yaşamın içinde payına düşen zorbalığı, haksızlığı, itilip
katılmışlığı ve emek hırsızlığına maruz kalmış. Bizim
gibi ülkelerde kadın olmak hele bir de güzel insan değe-
rinde yaşamak için mücadele etmek zor. Sürgünü, hor
görülmeyi, sorgu odasında günlerce tutulmayı ve tut-
saklığa reva görüldü. Bir yanda kendi cinsiyle bir yanda
aynı safta oldukları ve bir de düzenin emek soyguncula-
rına karşı hakkını aramak, onurlu ve dik durmanın ne
kadar zor olduğunu yaşamakta.

Sergideki tablolar yaşanmışlık ve hayallerini anlat-
makta. Her bir tablo saygı duyduğu ressamların izlerini
taşımakta. Ama bir o kadar da kendi özgülünü tuvale
yansıtmakta.”

Sezai Sami’nin izlenimlerini paylaşmış bile olsak
Işık Polat’ın üçüncü sergisi “nar ı ateş” görülmeye
değer. Görmeyenler dördüncü sergi için sanatçının kü-
ratörüne baskı yapmalı.

Büyükçekmece Gölü'nü saran yosun
tabakası gün geçtikçe artıyor. Endişe
yaralan yosun artışını değerlendiren
İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri
Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Meriç Albay, "Çok uzun yıllardan
beri aynı bölgede bu durum
oluşuyor. Suyun üstünü kapattığınız
zaman oksijen miktarı diplerde
düşünce suyun kalitesi de doğal
olarak bozulacaktır. Ölçümlerimize
göre toksik bir durum yok. Alg
çoğalması var. Bunun takip edilmesi
lazım" diye konuştu.

SU KALITESI
BOZULUYOR

YOSUNLARIN SARDIĞI BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ İÇİN ÖNEMLİ UYARI

Kışın bu durumun yaşanmayacağını dile getiren
Prof. Dr. Albay, alınacak önlemlerle ilgili şunları
söyledi: “İlkbaharla beraber metabolizma hızlandı,
bakteriyel parçalanma çok hızlandığı için ekolojik
metabolizmayı hızlandırmış oluyoruz. Su seviyesi
düştükçe de bunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Şeh-
rin ortasındaki yerlerin mutlaka korunması lazım.
Terkos gibi, Büyükçekmece Gölü gibi yerlere beton
yığınları yapmamak lazım. İstanbul'un suyu artık
Melen'den Trakya'dan geliyor. Hala bina yapmaya
devam ediyoruz, bunları yaptıkça maalesef bu sı-
kıntılarla karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz.
Benim önerim yeni binalara izin verilmesin, içme
suyu havzalarının yanında binalar yapılmasın. Bu-
ralar amacına uygun olarak korunsun." 

BİNALAR YAPILMASIN

Adalar’da tırtıl 
seferberliği!
Büyükada'da bulunan kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı veriler tırtıllarına
karşı biyolojik mücadele başlatıldı. Çam kese böcekleri, "Ekolojik denge adacığı" adı verilen
bölgelerde toplanarak, 'Fireix Cauduta' cinsi türü sinekleriyle yok ediliyor. Orman Zararlılarıyla
Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, "Zararları faydalarından daha fazla" dedi.

iStAnbul Orman Bölge
Müdürlüğü, yangından
sonra ormanlara en

büyük zararı veren çam kese böceği
adı verilen tırtıllar için müdahale
başlattı. Adalar'da her yıl yaklaşık
300 hektarlık alana zarar verdiği be-
lirtilen tırtıllar için mücadele iki aşa-
malı yapılıyor. Biyolojik mücadele
kapsamında "Ekolojik denge adacık-
ları" kuruldu. Adacıklarda toplanan
çam kese böcekleri, 'Fireix Cauduta'
adı verilen sinekler ile yok ediliyor.
Bu sineklerin üretimini de İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri
yapıyor. Tel örgülerle çevrilen ve su
hendekleri bulunan adacıklarda top-
lanan tırtılları suya gelen sinekler yok
ediyor. Bu arada İnsanlara yönelik
zararları için de Adalar'a uyarı tabe-
laları konuldu.

Ağaçlar zayıflıyor

Çalışmalar hakkında bilgi veren İs-
tanbul Orman Bölge Müdürlüğü
Orman Zararlılarıyla Mücadele
Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen,
çam kese böcekleri ile kimyasal yol-
larla mücadele etmediklerini belirtti.
Çelen, “Adalar'da her yıl 300 hekta-
rın üzerinde kızılçam ormanında
çam kese tırtılları oluyor. Sayı söyle-
mek mümkün değil milyonlarca di-
yebiliriz. Alan olarak 300 hektarlık
alanda zarar meydana gelmektedir.
Tırtıl diye bahsettiğimiz böcek, çam
kese böceği tırtıllarıdır. Ada ormanla-
rındaki kızılçam ağaçlarının yaprak-
larını yemek suretiyle zarar
vermektedir. Yapraklarını yediği için
ağaçların zayıflamasına sebep olu-
yor. Böcekler ağaçların kurumasına
sebep olmaktadır. Özellikle bahar
aylarında tırtıllar ağaçların tepesin-
den toprağa inmektedir. Pikniğe
gelen vatandaşlarımız görmüşlerdir,

tırtıllar peş peşe dizilip toprağa in-
mektedirler. Bu inme esnasında bil-
meden tırtıllara temas edilirse,
çocuklar ve hayvanlar onlarla oynar-
larsa alerjik tüyler havaya uçuşup ka-
şıntılara ve kızarıklıklara sebep
olmaktadır. Hem görüntü olarak
yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de
insanlara alerjik olarak zarar verebil-
mektedir. Zararları faydalarından
daha fazladır. Kimyasal mücadeleyi
kullanmıyoruz, diğer faydalı canlı-
lara zarar verdiği için kimyasal kul-
lanmıyoruz" diye konuştu.

Tekrar doğaya dönüyor

Ahmet Yasin Çelen, sinekler saye-
sinde tırtıl sayısının azaldığını belirte-
rek, “Adacık yöntemi dediğimiz çam
kese böceklerine parazit olan sinekle-
rin yaşam alanını oluşturuyoruz.
Çam kese böceklerini burada bir
araya getiriyoruz. Sinekler de buraya
yumurtasını bırakıp burada çoğalıp
doğaya dağılarak ağaçlardan topla-
madığımız çam kese böceklerini pa-

razitliyor. Parazit sinek-
ler, ağaçların tepesin-
deki tırtıllara
yumurtalarını bırakı-
yorlar. Yumurta ko-
yulmuş tırtıllar
toprağa indiğinde
toprağın altında
kısmen hayatını
kaybediyor. O
sinekler ise
onlardan
beslenip
tekrar do-
ğaya dö-
nüyor"
dedi.
DHA

Şehit polis
için tören
Sultanbeyli’de kaçan aracı kovalarken TIR’a çarparak
ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede de şehit düşen
polis memuru Hüseyin Duman (24) için İstanbul İl 
Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi

SultAnbeyli'de dün şüphe üzerine bir aracı
kovalarken TIR’ın çarptığı motosiklette bulunan
polis memuru Hüseyin Duman, kaldırıldığı has-

tanede şehit oldu. Hüseyin Duman için İstanbul Emniyet
Müdürlüğü'nde tören düzenledi. Duman'ın Türk bayra-
ğına sarılı naaşı, Kozlu Gasilhanesinden alındıktan sonra
Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine
getirildi. Burada şehit için saygı duruşunda bulunuldu. Tö-
rene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Vali Yardımcısı
Mehmet Ali Özyiğit, 1. Ordu Komutanı Korgeneral
Kemal Yeni, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral
Yusuf Kenan Topcu ve Sahil Güvenlik Marmara ve Bo-
ğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu ile çok
sayıda emniyet müdürü ve şehidin mesai arkadaşları ka-
tıldı. Törende şehidin annesi Sultan Duman, babası Mus-
tafa duman, eşi Müge Duman ve ablası Aylin Çelik
taziyeleri kabul etti. Duman’ın eşi Müge ile annesi Sultan
Duman ayakta durmakta güçlük çekti. Gözyaşlarına bo-
ğulan aileyi, şehidin mesai arkadaşları teselli etti.

Ordu'da defnedilecek

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, törende İstanbul
polisi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da
vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamakta, terör ve uyuş-
turucu ile mücadele başta olmak üzere geleceği tehdit eden
tüm konularda canla başla mücadelelerini sürdürmekte
kararlı olduklarını ifade etti. Okunan duanın ardından Hü-
seyin Duman'ın naaşı tören mangası tarafından omuz-
larda taşınarak cenaze aracına götürüldü. Şehidin cenazesi
memleketi Ordu'da toprağa verilecek.  DHA

Duvarı
deldiler

AvcılAr'dA işyerinin tavan boşluğunda dünyaya gelen
yavru kediler, düştükleri havalandırma boşluğundan
duvar kırıldıktan sonra kurtarıldı. Yavru kediler, itfaiye eri

tarafından açılan duvardan tek tek çıkarıldı. Mustafa Kemal Paşa Ma-
hallesi İstiklal Caddesi'nde işyerinin asma tavan arasında kendisine ge-

çici yuva yapan kedi, burada doğum yaptı. Tavan arasında dünyaya gelen
5 yavru kedi, annelerinin ol-

madığı sırada hareket ederek
havalandırma boşluğuna

düştü. Dar bir alana düşen
yavru kedilerin seslerini duyan

işyeri sahibi Deniz Pekyüreç, ke-
dileri çıkarmak için çabalasa da,

başarısız olunca itfaiyeden yardım
istedi. İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi itfaiye ekibi kısa sürede gelerek
yavru kedilerin bulunduğu noktayı tes-

pit etti ve kedileri kurtarmak için çalışma
başlattı. Havalandırma boşluğunun du-

varı kırıldıktan sonra yavru kediler tek tek
çıkarıldı. Yavru kedilere süt verildikten

sonra işyeri sahibine teslim edildi. DHA
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Tüik, 2021 yılı
gelir ve yaşam
koşulları araştır-

ması bölgesel sonuçlarını
açıkladı. Son yapılan araş-
tırma sonuçlarına göre, Tür-
kiye'de yıllık ortalama
eşdeğer hanehalkı kullanıla-
bilir fert geliri 2021 yılında 37
bin 400 TL iken, en yüksek
olduğu bölge 51 bin 765 TL
ile İstanbul oldu. Bu bölgeyi,
47 bin 595 TL ile İzmir ve 46
bin 516 TL ile Ankara izledi.
En düşük yıllık ortalama eş-

değer hanehalkı kullanılabilir
fert geliri ise 18 bin 278 TL
ile Van, Muş, Bitlis, Hakka-
ri'de gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği yüksek

Gelir eşitsizliği oranı Türki-
ye'de 7,6 iken, bu değerin en
düşük olduğu iller 4,1 ile
Malatya, Elazığ, Bingöl,
Tunceli, 4,3 ile Zonguldak,
Karabük, Bartın ve Bursa,
Eskişehir, Bilecik oldu. En
yüksek ise 8,2 ile İstanbul,
7,7 ile Ağrı, Kars, Iğdır, Ar-

dahan ve 7,2 ile Adana, Mer-
sin oldu. Gelire dayalı göreli
yoksulluk oranının en yüksek
olduğu bölgeler; yüzde 14,4
ile Adana, Mersin, yüzde
13,7 ile Mardin, Batman,
Şırnak, Siirt ve Ağrı, Kars,
Iğdır, Ardahan oldu. Göreli
yoksulluk oranı en düşük
olan ise yüzde 2,2 ile Ma-
latya, Elazığ, Bingöl, Tunceli,
yüzde 6,5 ile Bursa, Eskişe-
hir, Bilecik ve yüzde 7,7 ile
Gaziantep, Adıyaman, Kilis
olarak hesaplandı.  DHA
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A ile ve Sosyal Hizmetler Bakan-
lığı ile Öz-Sağlık İş Sendikası
arasındaki 5'inci Dönem Toplu

İş Sözleşmesi imza törenine Bakan
Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Vedat Bilgin, Öz-Sağlık İş
Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert,
HAK-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
katıldı. Bakan Yanık, bakanlığının son
20 yılda dünya klasmanında sosyal hiz-
met faaliyetleri veren bir hüviyete ka-
vuştuğunu belirterek, "85 milyona
hizmet üreten bir bakanlığız. Kuşkusuz
bu özveriyi beklerken arkadaşlarımızın
özlük haklarını iyileştirmemiz gerektiği-
nin her zaman farkında olduk ve bunun
için hem bakanlık olarak hem hükume-
timiz olarak imkanları olabildiği kadar
zorladık. Bu anlamda hem Türk Ağır
Sanayi ve Hizmet Sektörü Kamu İşve-
renleri Sendikası (TÜHİS) hem Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız
olarak çalışan arkadaşlarımıza sağlaya-
bileceğiniz imkanları maksimum ölçüde
onların lehine olmak üzere değerlendir-
dik. Biz hep aynı saftayız, biz hep aynı
düzlemdeyiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti
vatandaşlarının çalışan, emekçi, hizmet

alan, hizmet veren tarafları olarak hepi-
mizin eşit, adil, refah düzeyinden fay-
dalanan, payına düşeni alan
vatandaşlar olması için uğraşıyoruz.
Hükümetlerimiz olarak 20 yıldır bunun
için aralıksız çalışıyoruz" dedi. 

Aynı duyarlılığı bekliyoruz

Bakan Yanık, atılan imzanın hayırlara
vesile olmasını dileyerek, "Bizim ça-
lışma arkadaşlarımıza hem idari an-
lamda hem mali anlamda onların
çalışma performanslarını artıracak, on-
ların yaşama seviyelerini, özlük düzey-
lerini yükseltecek, her türlü imkanı
sağlamak için destek vermeye gayret
ediyoruz; ama bunun karşılığında da
onlardan gayet tabii ki bugüne kadar
olduğu gibi aynı özveriyi, aynı çabayı,
aynı duyarlılığı bekliyoruz. Çünkü hiz-
met ettiğimiz gruplar bize emanet edi-
len engelli, yaşlı, çocuk gibi son derece
özel ihtimam isteyen gruplar. Dolayı-
sıyla onlara ürettiğimiz, onlara sundu-
ğumuz hizmette bundan sonrasında da
hizmetlerimizin kalitesini artırarak, ge-
liştirerek ve milletin emanetlerini kendi
emanetlerimiz bilerek hizmet üretmeye

inşallah sunmaya devam edeceğiz. Ba-
kanlığımız bünyesinde çalışan arkadaş-
larımız hem de hizmet alan
vatandaşlarımız açısından bu iş birliği-
nin, bu uzlaşmanın, bu güzel imzaların
hayırlara vesile olacağından hiç kuşku
duymuyorum" diye konuştu. 

Uzlaşmaya varılması önemli

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin, toplu sözleşmelerin bir ül-
kede demokrasinin göstergesi olduğunu
ifade ederek, "Toplu sözleşmelerin uz-
laşmayla neticelenmesi aynı zamanda
bir demokrasi için de uzlaşma kültürü-
nün ifadesidir. Türkiye çok şükür de-
mokrasiyi bütün düzeylerde, bütün
kurumlarıyla işleten bir ülkedir. Toplu
sözleşmelerin her aşamasını bu müca-
delelerin demokrasiye yaptığı katkı,
Türkiye'ye yaptığı katkı açısından da
değerlendirmek durumundayız. Bu
toplu sözleşmeyle 130 liralardan yakla-
şık 300 liraya günlük ücretler çıkmıştır.
Bu önemli bir artıştır. Bir fedakarlık ge-
rektirecek bir noktada uzlaşılmaya va-
rılmış olması bizim açımızdan çok
önemlidir" ifadesini kullandı.  DHA

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu
Doğru, bir zamanlar 'Türkiye'nin beyaz
altını' denilen, pamuk diyarı olan
Adana'da çiftçinin her geçen yıl pamuk
üretiminden uzaklaşıp alternatif 
ürünlere yöneldiğini anlattı

ÇUkUrova Kulübü’nce düzenlenen Çu-
kurova Toplantılarının konuğu olan
Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu

Doğru, bir zamanlar ‘Türkiye’nin beyaz altını’ deni-
len, pamuk diyarı olan Adana’nın bu üründe 6.sıraya
gerilediğini söyledi. Adana tarımının kaderinin
1950'li yıllarda sulu tarıma geçişle birlikte değiştiğini,
bir dönüm alandan 100-150 kilo pamuk yerine 350
kilo pamuk alınmaya başlanınca kentin pamuk ağa-
ları ile ünlendiğini anımsatan Doğru, “Kitaplara,
filmlere konu olan Adana'nın zenginliği pamuk saye-
sinde olmuştur” dedi.

Alternatif ürünlere yönelim var

Adana'nın pamukla birlikte tarımdan sanayiye dönü-
şün de başkenti olduğunu anımsatan Doğru, “1970’li
yılların sonuna doğru gelindiğinde beyaz sinek ve
bunun verdiği zarardan dolayı Adanalı çiftçi bir za-
manlar kendini zengin eden pamuğa sırt dönmüştür.
Tabii tek neden beyaz sinek değildi. Uygulanan yan-
lış politikalar, dışarıdan  gümrüksüz pamuk getiril-
mesi gibi etkenlerle Adana'nın pamuk çiftçisi başka
ürünlere yönelmeye başladı” dedi. “Mesela; Adana
Çiftçiler Birliği eski Başkanımız rahmetli İzzettin Öz-
giray, yurt dışına çıkıp dönüşünde Adana çiftçisine
mısır denemeleri yaptırmaya başlamıştır ve mısır pa-
muğa en büyük alternatif haline gelmiştir” diyen
Doğru, şöyle dedi: “Ardından bazı çiftçilerimiz na-
renciye bahçeleri tesis etmeye başlamışlar, küçük çift-
çiler karpuz, domates ve hububat tarımı ile devam
etmişlerdir. Bugün narenciyedeki büyük üreticilere
baktığımızda geçmişteki en büyük pamuk yetiştirici-
leri olduğunu görüyoruz.”

Çiftçi ekimden uzaklaştı

Adana’nın zenginliğinin kaynağı olan pamuk ekimin-
den yıldan yıla uzaklaştığını ve bir zamanlar Türkiye
pamuk üretiminde birinci sırada iken bugün 6'ncı sı-
raya gerilediğini belirten Doğru, şöyle devam etti:
“Adana’da çiftçilik yapmak aslında çok ayrıcalıklı. Bu
yörenin çiftçileri ekim sezonu öncesinde birbirlerine
‘bu yıl ne ekeceksin' diye sorar. Ama susuz bozkır-
larda olan bir şehirde bu soruyu sorma lüksümüz ol-
mazdı. Oralarda buğday ve arpa ekersiniz başka
şansınız yok. Ama Adana'nın suyu, iklimi ve toprak
yapısı ürün desenini zenginleştiriyor. Bu açıdan bak-
tığımızda kendimizi şanslı görüyoruz. Bu potansiyeli
iyi değerlendirmemiz lazım.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye'de yıllık ortalama eş değer hane halkı kullanılabilir fert geliri 2021 yılında 37 bin
400 TL olurken, gelirin en yüksek olduğu il 51 bin 765 TL ile İstanbul oldu. En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde gerçekleşti

En yüksEk gElir istanbul’da

Aile ve Sosyal 
Hizmetler Bakanlığı
merkez ve taşra
teşkilatlarında çalışan
25 bin işçiyi kapsayan
5'inci Dönem Toplu İş
Sözleşmesi imzalandı

Pamuk 
üretimi azaldı

25 BIN ISCI ICIN ATILDI
IMZALAR 

Türkiye iş gücünde geride
64.4 milyon kişinin 33.8 milyonu iş gücünde. Türkiye iş gücüne dahil edilmeyen nüfusta Avrupa
ülkeleri arasında birinci oldu. 15 ve yukarı yaştaki çalışabilir 30.5 milyon kişi iş gücüne dahil edilmiyor

Türkiye, iş gücü nüfusunda
Avrupa ülkeleri arasında sınıfta
kaldı. Avrupa Birliği ortalama-

sında da iş gücüne dahil olmayan nüfus
artış gösterse de bu oran yüzde 35 iken,
Türkiye'de ise yüzde 47.4 olarak kayıtlara
geçti. 2020'ye göre 2.3 puan artış gösteren
iş gücüne dahil olmayan nüfusta kadınla-
rın ağırlığı da dikkat çekici. Avrupa İstatis-
tik Ofisi'nin (Eurostat) 1 Mayıs dolayısıyla
paylaştığı Avrupa ülkelerinin 2021 iş gücü
verilerine göre Türkiye'de iş gücüne dahil
olmayan nüfus Avrupa ülkeleri ortalaması-
nın iki katına denk geliyor. 15-64 yaş arası
64.4 milyonluk nüfusun neredeyse yarısı iş
gücüne dahil değil. 30.5 milyonluk bu kesi-
min 21.5 milyonu kadınlardan oluşuyor.

TÜİK'in 2021 verilerine göre iş gücüne
dahil olmayan kadınların 9.7 milyonu ise
ev işleriyle meşgul yani “görünmeyen
emek” statüsünde bulunuyor.

Avrupa'da 3'te 1

Almanya'da çalışma çağındaki 62 milyon
kişinin 19.1 milyonu iş gücüne dahil olma-
yan nüfusu oluştururken, Fransa'da 48
milyonluk çalışma çağındaki nüfusun 17.9
milyonu iş gücü nüfusunun dışında kalı-
yor. İtalya'da çalışma yaşındaki 44.3 mil-
yon kişinin 19.5 milyonu, İspanya'da 35.8
milyon kişinin 12.6 milyonu, Hollanda'da
13.1 milyon kişinin 3.4 milyonu, Polon-
ya'da 27.6 milyon kişinin 10.4 milyonu iş
gücüne dahil değil. Avrupa ortalamasında

iş gücüne dahil olmayan kesim, çalışma
çağındaki nüfusun 3'te 1'ine denk gelirken
Türkiye'de ise 15 ve yukarı yaştaki nüfusun
neredeyse yarısı iş gücü nüfusuna dahil
edilmiyor.

İş gücü nüfusu neden önemli?

Ülkelerin iş gücü yapısını anlamakta kıstas
olarak kullanılan “iş gücüne dahil olma-
yan nüfus” kavramı, istihdamda olmayan
veya iş aramayan çalışma çağındaki nü-
fusu ifade ediyor. Eğitim-öğretimde olan,
mevsimlik çalışan, ev işleriyle meşgul olan,
emekli, çalışamaz halde olan veya iş bul-
maktan ümidini yitirenler ile iş aramayan
ancak çalışmaya hazır olanlar gibi çeşitli
sebeplerle iş gücü dışında tutulanları ta-
nımlıyor.

İşsiz sayısında Avrupa birincisiyiz

Çalışabilir nüfusun yarısını iş gücüne dahil
edebilen Türkiye'de işsizlik de Avrupa ül-
kelerini katlıyor. Almanya'da 1.5 milyon,
Fransa'da 2.3 milyon, İtalya'da 2.3 milyon,
İspanya'da 3.4 milyon, Hollanda'da 408
bin, Polonya'da 580 bin kişi işsiz. Türki-
ye'de buzdağının görünen kısmı olarak dar
tanımlı işsizlik 3.89 milyon olarak aktarılı-
yor. Buna karşın TÜİK son 1 ayda iş ara-
mayanları işsiz saymadığından uzun süreli
işsizleri, iş bulmaktan ümidini kaybeden-
leri de ekleyince gerçek işsizlik DİSK-AR
verilerine göre 8.4 milyona ulaşıyor.

Hindistan’dan
buğday 

İtHal ettİk
Buğdayın anavatanı Türkiye
ekim alanlarını kaybederken
Hindistan son 20 yılda buğdayı
stratejik bir öncelik olarak aldı
ve kalabalık nüfusunu doyurup,
ihracatını artıracak üretim 
kapasitesine ulaştı

Ukrayna-rUsya savaşı
nedeniyle oluşan açıkta
Hindistan bu sayede ihra-

catını ve gelirini artırdı. Türkiye son
olarak 50 bin tonluk buğday siparişi
ile ülkeden ithalat yapan ülkeler ker-
vanını kapıldı.Hindistan'ın son 20 yıl-
lık tarım politikasına bakıldığında
ülkede bir başarı hikayesi yazıldığı
görülüyor. Stratejik planlama ile buğ-
day üretimi 2006'da 75.8 milyon ton
iken 2021'de 94.88 milyon tona yük-
seltildi. Verimlilik yüzde 20 artırıldı.
Türkiye'de ise tam tersi bir durum ya-
şanıyor. Verim yerinde sayarken,
2005'te 18.5 milyon ton olan buğday
üretimimiz 2021 itibarıyla 17.6 mil-
yon tona geriledi ve Türkiye ithalata
mecbur hale geldi. Hindistan'daki
çiftçilerin bugün çok mutlu olduğu,
zira ülkedeki buğdayın ihracat fiyatı-
nın sürekli arttığı belirtildi. Hindis-
tan'ın ihraç ettiği buğdayın fiyatına
son olarak geçen hafta yüzde 15 daha
zam geldi.
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Soylu’ya manevi 
tazminat davası 
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, hakkındaki sözleri nedeniyle İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu'ya manevi tazminat davası açtı. Davanın kazanılması durumunda,
sokak hayvanları için mama alınarak barınaklara dağıtılacağı belirtildi

zafer Partisi'nden ya-
pılan açıklamada, Soy-
lu'nun geçen günlerde

Özdağ'a yönelik sarf ettiği ifade-
lerin, "Kamuoyunda saygınlığı
hedef alan küçük düşürücü ifade-
ler hatta küfür olduğu" belirtilerek
şöyle denildi: "AİHS ve Anayasa
çerçevesinde bir partinin Genel
Başkanı sıfatıyla, siyasi bir kişilik
olarak düşüncelerini ifade etmiş
olmasından dolayı, kamuoyu
önünde kişiliğine saldırılmış ve
küçük düşürülmeye çalışılmıştır.

Bu sebeple Zafer Partisi Genel
Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ta-
rafından, manevi tazminat davası
açılmıştır. Davanın kazanılması
durumunda, sokak hayvanları
için mama alınarak barınaklara
dağıtılacaktır.” Soylu geçen gün-
lerde TGRT Haber isimli TV
programında, "Hiç muhatabım
değildir. Ben bu adamı adam ye-
rine de insan yerine de koymam
Bu, hayvandan aşağı bir adamdır.
Esfel-i Safilindir, bu kadar basit"
ifadelerini kullanmıştı.

İ letişim Başkanı Fahrettin
Altun, dijital platformda ya-
yına başlayan TRT Fransızca

kanalının tanıtım programına ka-
tıldı. Atakule AVM'de düzenlenen
programa Fransızca konuşan ülke-
lerin büyükelçileri, Dışişleri Bakan-
lığı mensupları ve çok sayıda
davetli katıldı. TRT'nin, Türki-
ye'nin son 20 yılına bağlı olarak
atılımlar gerçekleştirdiğini belirten
İletişim Başkanı Altun, "Türkiye
son 20 yılda çok büyük bir atılım
gerçekleştirdi. Buna bağlı olarak
TRT de kurumsallaşmasını, konu-
munu güçlendirdi, uluslararası-
laştı. Bu uluslararası yayın
çizgisinde sesini duyuramayanların
sesini duyurmaya, görülmeyenle-
rin, gösterilmeyenlerin gösterilme-
sine gayret sarf etti ve bu anlamda
üstü örtülen gerçekleri ortaya ser-
meye gayret etti" ifadelerini kul-
landı.

Hakikatin sesi olacak

Altun, dünyanın pek çok yerinde

Fransızcanın resmi dil olduğunu
aktararak, "Bu anlamda TRT
Fransızca önemli bir boşluğu dol-
duracak. Frankofon (Fransızca ko-
nuşan toplumlar) dünyaya
Türkiye'nin sesini duyuracak, aynı
zamanda dünya meselelerini, böl-
gemizdeki meseleleri, Türkiye'nin
perspektifiyle muhataplarına ilete-
cek. Bugün uluslararası dünyada
bir avuç medya şirketinin tahakkü-
münden söz ediyoruz. Bir avuç
medya şirketinin hegemonyasıyla
karşı karşıyayız. Bu medya şirket-
leri, bu tahakküme rağmen hakika-
tin sesi olmak, gerçeğin aynası
olmak gibi bir rolü, bir işlevi üst-
lenmiyor ne yazık ki. Onun yerine
küresel sömürü düzenini, küresel
zulüm düzenini yansıtmaya, bu
düzenin çıkarları doğrultusunda
yayın yapmaya devam ediyor”
dedi. 

Dünya 5'ten büyüktür

“Bizim bugünkü girişimimiz, bu
uluslararası hegemonyaya bir iti-

razdır. Bu itirazı önemsemeliyiz”
diyen Altun, “Bu itiraz Türkiye'nin
küresel adaletsizliğe itirazının bir
yansımasıdır. Bu itiraz Sayın Cum-
hurbaşkanımızın 'Dünya 5'ten bü-
yüktür' itirazının bir yansımasıdır.
Bu itiraz, Cumhurbaşkanımızın
'Daha adil bir dünya mümkün' çı-
kışının bir yansımasıdır. Dolayı-
sıyla bu noktada son derece
önemlidir ve Türkiye'nin yükselen
konumuyla birlikte bu itirazın ku-
rumsallaşma imkanı da inşallah
daha da uluslararası alanda kendi-
sine yer bulacaktır" açıklamasında
bulundu. TRT Fransızcanın dijital
yayın yapacağı bilgisini veren
Altun, sosyal medya ve dijital
medya alanlarının dezenformas-
yon ve manipülasyonla anılan
alanlar olduğunu belirterek, "Siste-
matik dezenformasyonun kontrol-
süzce artması ancak ve ancak
dijital alanda kamu yayıncılığı gibi
disiplinli kurumsal tecrübelerin
artmasıyla bir nebze de olsa engel-
lenebilir" dedi. DHA

Hakikat yok edildi
Türkiye'deki Filistinli Basın Mensupları Birliği, Al Jazeera muha-
biri Şirin Ebu Akile'nin İsrail ordusu tarafından öldürülmesini 
protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, “İşgalci İsrail'in Şirin'i
öldürmesi bir hakikatin yok edilmesi yönünde bir adımdır” dedi

al Jazeera Arapça
servisi muhabiri Şirin
Ebu Akile, dün haber

amacıyla bulunduğu Batı Şe-
ria'daki mülteci kampında, İsrail
Ordusu'nun açtığı ateş sonucu
vurularak hayatını kaybetti. Tür-
kiye'deki Filistinli Basın Mensup-
ları Birliği üyeleri, Akile'nin
öldürülmesini protesto amacıyla
saat 12.00'de Levent'teki İsrail
Konsolosluğu önünde bir araya
geldi. Ellerinde öldürülen gazete-
cinin fotoğraflarının bulunduğu
dövizler taşıyan grup üyeleri, sık
sık İsrail aleyhine slogan attı. Bir
gazeteci arkadaşı Akile'nin,
'Savaş haberlerini takip ederken
bir gün kendi haberimin yapıla-
cağından endişe ediyorum' dedi-
ğini hatırlattı.

İsrail'e kınama 

Türkiye'deki Filistinli Basın
Mensupları Birliği Başkanı Taha
Odaoğlu, Şirin Ebu Akile'nin öl-
dürülmesini protesto amacıyla
toplandıklarını belirterek "Şirin,
dünyanın davası olan Filistin da-
vası için haklı mücadelesini sür-

dürmek adına buradayız. Bu
suçu, protesto etmek adına bu-
radayız" dedi. Birlik adına yapı-
lan basın açıklamasında ise,
"Şirin Ebu Akile'nin öldürülme-
sini en şiddetli laflarla kınamak-
tayız. Şirin'in Batı Şeria
bölgesindeki mülteci kampında
işgalci İsrail tarafından şehit
edilmesini kınamaktayız. İşgalci
İsrail'i bu saldırıdan sorumlu tu-

tuyoruz. Biz bugünlerde gazete-
cilerin özgürlüğü için çalışırken
İsrail'in böyle bir adım atmasını
kabul etmiyoruz. İşgalci İsrail'in
Şirin'i öldürmesi bir hakikatin
yok edilmesi yönünde bir adım-
dır. Bu nedenle herkesi, gazeteci-
lerin haklarını güvence altına
almaya çağırıyoruz” denildi. Ya-
pılan açıklamanın ardından pro-
testo eylemi sona erdi. DHA

Mülteciye ihtiyaç var
Tarihçi Prof. Dr. İlber
Ortaylı, A Haber'de
Melih Altınok'un mo-

deratörlüğündeki 'Sebep Sonuç'
programına katıldı. Ortaylı, son
dönemde gündemin ilk sıralarında
yer alan 'mülteciler' tartışmasına
iilişkin dikkat çeken açıklamalarda
bulundu. "Türkiye'nin mülteciye
ihtiyacı var" diyen Ortaylı, “Yaşla-
nıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünye-
miz bu yaşlılığı kaldırmaya
müsait. Bize kan verecek, destek
verecek unsurlar var. Nasıl İsrail'i
Yahudilik besliyorsa bir yerde,
nasıl ABD göç ülkesi vasfını koru-
yorsa -şüpheli ama- bizi de kültü-

rel azınlıklarımız koruyacak, çok
açık. Ve biz bu asrın ortalarına
kadar kendi demografimiz itiba-
riyle genç ülke olacağı, sonradan
da ihtiyarlaşmayacağız onların sa-
yesinde. Bu önemli” ifadelerini
kullandı. Ortaylı, “Hele Afganları
istemeyiz falan. Kim toplayacak
senin meyvelerini, koyunlarına ku-
zularına danalarına kim bakacak,
bir insan bir şeyi bilir de konuşur.
Bir köylere gidip bakın, bakalım
köylüler sizin gibi mi düşünüyor
adamlar hakkında. Bu gibi şıma-
rıklıkların veya bilmeden konuş-
malara şiddetle karşıyım.Ve
bunlarla politika yapılmaz” dedi. 

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, uluslararası dünyada bir avuç medya şirketinin
hegemonyasının söz konusu olduğunu belirterek, "Bizim bugünkü girişimimiz,
bu uluslararası hegemonyaya bir itirazdır. Bu itirazı önemsemeliyiz. Bu itiraz
Türkiye'nin küresel adaletsizliğe itirazının bir yansımasıdır" dedi
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Türkiye gündeminde mülteciler ile ilgili sert tartışmalar yaşanmaya devam ederken
ünlü tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu



M odern hemşireli-
ğin kurucusu
kabul edilen Flo-

rance Nightingale'in doğum
günü olan 12 Mayıs, tüm
dünyada hemşireler günü
olarak kutlanıyor. Sağlık
sisteminin işler konumda

kalabilmesi için önemli konumda olan
hemşirelerin sorunları ise sağlık ka-
muoyunun gündeminde. Sağlık Hiz-
metleri Sendikası (SAHİM-SEN)
Genel Başkanı Özlem Akarken, hem-
şirelerin karşı karşıya kaldığı sorunlar
üzerine açıklamada bulundu. Akarken
şunları söyledi: “2018 yılında hemşire-
ler gününde söz verilen 3600 ek gös-
terge düzenlemesinin, 10 Mayıs’ta
planlanan toplantısı ertelendi. Oysa
ki; Mayıs ayında 3600 ek gösterge çö-
zümleneceği devlet büyüklerimiz tara-
fından duyurulmuştu. Mayıs ayının
ortasına yaklaştığımız bugünlerde eği-
tim öğretime göre kademeli bir göster-
genin verilmemesi, liyakate dayalı
atamaların yapılmaması, siyasi karar-
ların alınması, yeterli sayıda hemşireye
iş verilmemesi, yetkili ama etkisiz sen-
dikanın ileriyi görememesi uygulanan
politikaların düzensiz ve yetersiz ol-
ması, sağlık sisteminde büyük sorun-
lara yol açıyor.” 

Özlük hakları düzenlenmeli

Hemşirelik mesleğinin tarihte önemli
aşamalar kaydederek geliştiğini ifade
eden Akarken, “Hemşirelik, önemli
aşamalar kaydederek savaşta ve ba-
rışta önem arz eden meslek grubu ol-
muştur. Bu özel günde gönül isterdi ki
SAHİM-SEN olarak hemşirelerin ba-
şarılarını, mutluluklarını ve refah dü-
zeylerini konuşalım ancak işini
layıkıyla yapmaya çalışan hemşirelerin
yaşadığı sorunlar her yıl bir önceki yıla
göre daha da artmakta. Hemşireleri
sadece 12 Mayıs haftasında diğer sağ-
lık kurum çalışanlarını ise meslek gün-
lerinde hatırlamak onların
mücadelelerini, sıkıntılarını, beklentile-
rini yılda bir gün konuşmak elbette ye-
terli olmaz. Bizim amacımız öncelikle
bir hekim kolay yetişmediğini, hemşi-
relerin en büyük sorunu olan bağımsız
bir meslek vurgusunu dile getirerek,
hemşirelerin diğer sorunlarına değine-
bilmektir. Sağlık hizmetinin bir ekip işi
olduğunun sözde değil idari kararlarla
da ortaya konulması, sağlık siste-
minde hekimin verdiği tedavi hizmet-
lerini yerine getiren hemşirelik
mesleğinin yöneticiler, sağlık ekibi ve
toplum açısından bağımsız bir meslek
olarak görülmesi gerekir.’’ dedi. 

Kanunda var uygulamada yok

Akarken, açıklamasının devamında
şunlara dikkat çekti: ‘’657 Sayılı Ka-
nun’un ek 33. Maddesinin 3. Fıkra-
sında “İcap nöbeti tutan ve bu nöbet
karşılığında kurumunca izin kullan-
masına müsaade edilmeyen memur-
lar ile sözleşmeli personele … icap
nöbet ücreti ödenir” ifadesine yer ve-
rilmek suretiyle memurlar ve sözleş-
meli personelin de icap nöbeti
tutabileceği ve tuttukları nöbet karşılığı
izin kullanmasına müsaade edilmeyen
memur ve sözleşmeli personele icap
nöbet ücreti ödeneceği açıkça düzen-
lenmiştir. Kanun hükmü açık olup, bu
hükümden icap nöbetinin sadece
uzman hekimlerin tutabileceği bir
nöbet türü olmadığı sonucuna ulaşıla-
bilmektedir. Lakin kanunun açık
hükmü karşısında, idarenin yönetme-
lik hükmüne dayanarak yaptığı yo-
ruma bağlı olarak son zamanlarda
tesis etmiş olduğu idari işlemle icap
nöbetinin hekim dışı sağlık persone-
line ödenmemesi hiçbir hukuki daya-
nağı olmayan, hukukun temel
ilkelerini hiçe sayan, kanuna aykırı bir
işlemdir.’’ 
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FATİH BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

(AÇIK TEKLİF USULÜ)

İHALENİN KONUSU:
Madde 1- Aşağıda nitelikleri madde 2’de belirtilen Fatih- Akşemsettin Mahallesi, 2068 ada 33 parselde bu-

lunan 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 N0:54 
FATİH/İSTANBUL SANTRAL: 453 14 53 FAKS: 0212 453 14 75

AKŞEMSETTİN MAHALLESİ 2068 ADA 33 PARSELDE SATILACAK BELEDİYEMİZE AİT DAİRELER

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 Amirince
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 tesci-
lini sağlamak zorundadır. Bu zorluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kal-
maksızın 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) bentlerinde

belirtilen belgeler istenecektir. Katılımcının ortaklarına ait hisse miktarlarını, nominal değerini ve oranını
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 ihalele-
rine 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 Müdürlüğüne müracaat etmek zorundadırlar. Teminatını yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. (Te-
minat mektubu verilecek ise limit dahili süresiz ibaresi şartı aranır.) Teminatını yatıranlar (İhale komisyonu)
İhale komisyonunda 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 yatı-
rarak ihaleye katılanların ve üzerlerinde ihale kalmayanların teminatlarının ise kendilerine iade olunacaktır.

Madde 15-  Uygun bedele ulaşmayan ihalelerin yapılamayacağı veya muhammen bedelin altındaki tek-
lifler 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  

AZ SAYIDA
HEMSIREYE 
IS VERILIYOR

Hemşireler Günü’nde konuşan SAHİM SEN Başkanı Özlem
Akarken, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi alan dışı ve liyakate
dayalı atamaların yapılmaması, yönetmeliğe aykırı olarak
az sayıda hemşireye iş verilmesi, sağlık sisteminde büyük
sorunlara yol açıyor” ifadelerini kullandı
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Hemşirelerin güncel sorunlarını mad-
deler halinde sıralamak istersek üç ba-
samaklı sayılarak ulaşırız diyen
SAHİM-SEN Genel Başkanı Akarken,
günümüzde yaşanan sorunları başlık-
lar halinde derledi:
1. Hemşire işgücü planlaması yapıl-
madan, çok sayıda hemşirelik okulu
açılması, ihtiyaç ve kapasiteyi aşacak
sayıda kontenjan ayrılması, sağlık ku-
rumlarında yetersiz sayıda hemşire
çalıştırılması, mezuniyet sonrasında
ise atama sorununun olması,
2. Hemşirelik okullarına hemşirelik dışı
yönetici atanması ve öğretim elemanı
olarak hemşirelik dışı (hekim, veteri-
ner, biyolog, kimyager vb.) akademis-
yen ataması yapılması,
3. Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü
ve servis sorumlu hemşirelerinin liya-
katle değil, siyasi kararlarla belirlen-
mesi ve liyakat aranmadan hemşirelik
dışı atamaların yapılması,
4. Hemşirelik yasası ve yönetmeliğinin
işlevsel kılınmaması, mevzuatın hem-
şirelik yasa ve yönetmeliğine göre dü-
zenlenmemesi,
5. İşe yeni başlayan hemşirelerin or-
yantasyon süreçlerinin yetersiz ol-
ması, deneyim kazanmadan ağır
hastalara bakmak ve yoğun klinik-
lerde çalışmak zorunda bırakılmaları,
6. Hemşirelik yönetmeliğinde de ta-
nımlanmış olan diyaliz hemşireliği,
halk sağlığı hemşireliği, iş sağlığı
hemşireliği vb. hemşireliğin özel alan-
larının yok edilmesi,
7. 24 saat hizmet veren bir alan olma-
sına rağmen, hasta-
nede düşük maliyetli
ve düşük standartlı
yemek hizmeti veril-
mesi, çalışma ortamla-
rında giyinme,
dinlenme ve hasta eği-
tim odaları vb. ihtiyaç
alanlarının
olmaması/yetersiz ol-
ması, nöbetten çıkma
yılının yirmi beş yılın
üstünde idarenin inisi-
yatifinde olması yasal
olarak otuz yılın üzerin-
dekilerin nöbetten 

çıkması,
8. Personel taşıma servis imkânlarının
olmaması, her kuruma kreş zorunlulu-
ğunun olmaması, ödenen kıyafet be-
dellerinin günümüz şartlarına uygun
olmaması,
9. Maaşlarının giderlerini karşılamada
yetersiz kalması, Üniversite, Sağlık
Bakanlığı, TSK’ya ait sağlık tesisle-
rinde görev alan hemşirelerin farklı
ücret ve istihdam şekillerinde çalıştı-
rılması, hemşirelerin insanca yaşa-
malarını sağlayacak ücret
politikalarının olmaması ve buna yö-
nelik iyileştirmelerin ötelenmesi, hem-
şirelerin 4/B,4/C ve 4/D gibi sosyal
haklarından mahrum ve düşük maaşlı
statüde istihdam edilmeleri, maaşla-
rın iki kısımda ödenmesi,
10. Hemşirelere iktidarlar tarafından
defalarca seçim vaadi olarak söz veri-
len 3600 ek gösterge hakkının veril-
memesi ve fiili hizmetin geriye dönük
uygulanmaması, özellikli birimlerin ye-
niden düzenlenmesi,
11. Hemşirelerin en fazla şiddete
maruz kalması, güvenli çalışma or-
tamlarının oluşturulmaması, hemşire-
lerin, nitelikli ve güvenli hemşirelik
hizmetlerinin sunumuna yönelik talep-
lerinin, politika yapıcılar, karar verici-
ler ve yöneticiler tarafından
duyulmaması,
12. Hasta bakımında aktif olarak görev
yapan sağlık personellerinde tecrübe-
leri baz alınarak birebir hasta ve hasta
ile temasta olan çalışanların bilime
çok fazla katkıları olacağı gözden kaçı-

rılmamalıdır.
13. Bilimsel gelişim ve
hizmet içi eğitim için
idari izin düzenlenmesi
ve uzman unvanı alan
hemşirelerde uzman
kadrosuna ait ödenek-
ten faydalandırılması,
14. Emeklilikte yaşa ta-
kılanların sorunlarının
bir an önce çözülmesi
sağlanmasıyla emek
verdikleri camia da
saygınlık görmeleri
sözlerle değil acil dü-
zenlemelerle olacaktır.

ANIL
BODUÇ

HABER

Sorunları madde madde sıraladı

Arnavutköy temizlik yaptı
ARNAVUTKÖY Bele-
diyesi alt yapı ve üst
yapı çalışmalarının

yanı sıra yürüttüğü sportif, sos-
yal, kültürel, çevre düzenleme ve
temizlik çalışmalarını aralık-
sız sürdürüyor. İlçe genelinde
rutin olarak yapılan tamir,
bakım ve temizlik işlerinin dı-
şında Arnavutköy Belediyesi;
kurduğu 60 kişilik ekiple ma-
hallelere bahar temizliği yapı-
yor. Arnavutköy Belediye
Başkanı A.Haşim Baltacı’nın
talimatıyla harekete geçen
Çevre Koruma ve Kontrol
Müdürlüğü, Park ve Bahçe-

ler Müdürlüğü ile Fen İşleri Mü-
dürlüğü tarafından oluşturulan
yerinde çözüm ekipleri ilk olarak
Merkez Mahallesi’nde çalış-
maya başladı.  ARİF ELMAS



B üyükçekmece Belediye
Meclisi’nin Mayıs ayı
ikinci oturumu Belediye

Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün baş-
kanlığında gerçekleşti. İlk otu-
rumda komisyonlara havale edilen
maddeler komisyonlardan gelen
raporlar doğrultusunda müzakere
edilerek karara bağlandı. Birinci
oturumda Çevre ve Sağlık Komis-
yonu’na havale edilen “Büyükçek-
mece Belediyesi Çevre Koruma ve
Kontrol Müdürlüğünce, plastik,
kağıt, metal gibi değerlendirilebilir
atıkların toplanması konusunda
herhangi bir işletmeye bağlı olmak-
sızın atık toplayıcılığı yapanların
sisteme kazandırılması amacıyla
‘’Sıfır Atık Yönetmeliği’’ ve ‘’Amba-
laj Atıklarının Kontrolü Yönetme-
liği’’ ile Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığının 2022\6 Sa-
yılı Genelgesi hükümlerine uygun
olarak hazırlanmış bulunan ‘’Sıfır
Atık Toplayıcıları Çalışma Usul ve

Esasları Yönetmeliği’’nin hazırlan-
dığı şekliyle oybirliğiyle kabul
edildi.

Oy birliğiyle kabul 

Gündemin bir diğer önemli mad-
desi olan ve bir önceki mecliste
Çevre ve Sağlık Komisyonu’na ha-
vale edilen Büyükçekmece ilçesi sı-
nırlarında yaz aylarında 01
Haziran-15 Eylül tarihleri ara-
sında) yürütülen inşaat faaliyetleri
nedeniyle, meydana gelebilecek
çevre, görüntü ve gürültü kirliliği-
nin önlenmesi, ağır nakliyat ve haf-
riyat çalışma araçlarının yarattığı
trafik yoğunluğu ile tüm bu çalış-
maların turizm faaliyetleri üzerin-
deki olumsuz ektilerinin ortadan
kaldırılabilmesi amacıyla, hafriyat
araçları ile kaba inşaat çalışmaları-
nın usul ve esaslarının yeniden dü-
zenlenmesi konusu oy birliğiyle
kabul edildi. Buna göre; ilçe merke-
zinde D-100 Karayolunun güne-
yinde ve köy meydanlarında, trafik
üzerinde neden olduğu olumsuz

etkileri azaltmak ve ortadan kaldır-
mak amacıyla, ağır nakliyat ve haf-
riyat taşıma araçlarının hafta
sonları ve resmi tatillerde çalışma-
yacak. Hafta içi günlerde ise, okul
giriş çıkış saatlerinde yaşanan yo-
ğunluk nedeniyle, ağır nakliyat ve
hafriyat taşıma araçlarının sabah
09.00’dan önce ve 17.00’dan sonra
çalışma yapabilecek. Ancak özellik
arz eden hallerde ise Başkanlık
Makamı onayıyla belirlenecek
esaslar dahilinde çalışma 
yapılabilecek.

Bu köprü bize emanet

Meclis oturumunu kapattıktan
sonra “Mimarsinan Köprüsü Te-
pecik ve Mimarsinan Ayağı Dü-
zenleme” projesi hakkında belediye
meclis üyelerine bilgi veren Bele-
diye Başkanı Dr. Hasan Akgün,
2019 depreminde hasar gören ve
yıkılma tehlikesi bulunan tarihi Mi-
marsinan Köprüsü için bir kez
daha yetkilileri uyardı. Akgün, “Mi-
marsinan Köprüsü 4 bölümden

meydana gelir. 28 kemeri vardır.
Son bölümün ana kemeri 5.5’lik İs-
tanbul depreminde birbirinden ay-
rıldı ve çökmek üzere. Gelecek sene
kışı çıkartamaz. Bunun ile ilgili
resmi yazılarımızı yazmakla bera-
ber Anıtlar Kurulu ve Karayolları
ile Ankara ile birçok görüşme yap-
tık. Bize verilen bilgi şu; ‘Biz köp-
rüyü kurtaracağız, merak etmeyin.
İhale ediyoruz.’ Herhangi bir hare-
ket yok. Köprünün bu noktasının
bir sabah çöktüğünü görürsek üzü-
lürüz. Biz dokunamıyoruz. Kara-
yolları ve Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nün malı ve onların
yetkisinde. Bu köprü 500 yıllık ta-
rihi bir miras. Gelecek nesillere ak-
taracağız ama köprü elden gidiyor.
Köprü çöküyor. Çöktüğü zamanda
bir daha eskisini yapamayız. Du-
yulsun diye bir kez daha söylüyo-
rum. Muhteşem eserim dediği ve
sadece bu eserinin üzerinde imzası
bulunan koca Mimar Sinan’ın bize
emanetidir bu köprü. Bunları koru-
mak da bizim milli görevimizdir.”
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki Silivri
depreminde hasar gören Mimarsinan Köprüsü hakkında açıklama yaptı.  Mimar Sinan'ın “şaheserim” dediği tarihi
köprünün çökmek üzere olduğunu belirten Akgün, “Çöktüğü zamanda bir daha eskisini yapamayız. Duyulsun diye
söyledim. Koca Mimar Sinan’ın bize emanetidir bu köprü. Bütün eserler bize emanettirr” diye konuştu.

BARIŞ KIŞ

BİZ DOKUNAMIYORUZ
Belediye Başkanı Hasan Akgün, Mimarsinan Köprüsü'nün 

Karayolları ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün malı olduğunu 
belirterek, “Biz dokunamıyoruz. Bu köprü 500 yıllık tarihi bir miras.

Gelecek nesillere aktaracağız ama köprü elden gidiyor” dedi. 

TARİH CÖKÜYOR!

Bir Meclis iki başkan!

ESENYURT Belediye Meclisi mayıs
ayı 2. oturumunda ilginç bir olay
yaşandı. Belediye Başkanı Kemal

Deniz Bozkurt'un yurt dışında olması nede-
niyle pazartesi günü yapılan 1. oturumu yö-
neten Meclis 1. Başkanvekili Hamit Öncü, 2.
oturumda başkanlık koltuğuna Belediye Baş-
kanvekili Selçuk Günerhan'ın oturması üze-
rine ayakta kaldı. Günerhan CHP'li Meclis
üyeleri ile birlikte gündem maddelerini görü-
şüp karara bağlarken, Hamit Öncü de AK
Partili Meclis üyeleri ile alternatif toplantı
yapıp gündem maddelerini görüştü. Aynı sa-
londa yapılan 2 farklı toplantı tansiyonun
yükselmesine neden oldu. Esenyurt Belediye-
si'nin sosyal medya hesapları üzerinden yapı-
lan canlı yayın ise oturumun ortrasında
kesildi. 

Büyük bir skandal

Toplantının ardından AK Parti Grup oda-
sında İlçe Başkanı Harun Özer ve meclis üye-
leri basın toplantısı yaptı. Özer, Esenyurt
Belediye Meclisi'nde büyük bir skandal yaşan-
dığını belirterek, “Mayıs ayı 2. oturumu için
belediye meclis salonuna geldik fakat kapı ka-
palıydı. Sonrasında salona girdiğimizde Bele-
diye Başkanvekili Selçuk Günerhan'ın
kürsüde oturduğunu gördük. Meclisi Meclis
2. Başkanvekili'nin yönetmesi gerektiğini söy-
ledik. Ama kabul edilmedi. Kanunsuz bir
işlem uyguladılar. Biz de kendi meclis üyeleri-
mizle gündemimiz tamamladık. Ve Meclis'ten
ayrıldık. Bugün tamamen kanunsuz bir uygu-
lama yapılmıştır” dedi. AK Partili meclis üye-
leri de CHP Grubu tarafından yapılan
Meclis'in hukuki olmadığını dile getirdi. 

Korsan Meclis yaptılar!

Damga'ya konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali
Gökmen ise kanun gereği Meclis toplantısını Be-
lediye Başkanvekili'nin yönetmesi gerektiğini dile
getirdi. AK Parti Grubu'nun korsan bir Meclis
toplantısı yaptığını ifade eden Gökmen, “Biz

toplantımızı gerçekleştrdik. Ye-
terli çoğunluk vardı. Gündem
maddelerini görüşerek karara
bağladık” açıklamasında bu-
lundu. MHP Grup Başkanve-
kili Hüseyin Kaya ise CHP
Grubu'nun Meclis'i sabote etti-
ğini belirterek, “Gerçekten ola-
ğanüstü bir durum yaşandı.
Belediye Başakanvekili Meclis'i
yönetecekse Meclis Başkanve-
kili neden seçiliyor? Umudun
şehri sloganı sahiplerinin böyle
bir şey yapmasını gerçekten kı-
nıyorum” eleştirisinde bu-
lundu.  EKREM
HACIHASANOĞLU

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un yurt dışında olması nedeniyle katılamadığı mayıs ayı
belediye Meclisi 2. oturumunda başkanlık sorunu yaşandı. CHP Grubu, Meclis'i Belediye Başkanvekili
Selçuk Günerhan'ın yönetmesi gerektiğini savunurken, AK Parti Grubu, Meclis 1. Başkanvekili Hamit
Öncü'nün uturumu yönetmesini istedi. 2 grup anlaşamayınca aynı salonda 2 farklı toplantı yapıldı

Mali müşavirlere 
vizyoner aday!

15 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak İstanbul Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası seçiminde 'Vizyoner Mali Müşavirler Grubu' 
yönetime talip etti. Fuat Çiftçi başkanlığında oluşturulan grup, 
seçimi kazanarak Mali Müşavirler Odası için çalışmayı hedefliyor

3 YILDA bir
yapılan oda
seçimleri bu

yıl  İstanbul'da 15 Ma-
yıs'ta  yapılıyor.  Lütfi
Kırdar Kültür Merke-
zi'nde yapılacak seçim-
lere 8 ayrı grubun
girmesi bekleniyor.
Odanın kurulduğu 1989
yılından beri Yahya Arı-
kan'ın kontrolündeki
Çağdaş Demokrat Mali
Müşavirler Grubu'na
karşı diğer gruplar şu
ana kadar başarı göste-
remediler. Bundan ön-
ceki seçimlere katılımın
genelde yüzde 30'larda
kalması da bu sonuç-

larda önemli bir etken.
Ancak bu yıl yapılacak
olan seçimlere yeni bir
isim yeni bir amblem
yeni bir kadro ile hazırla-
nan Vizyoner Mali Mü-
şavirler Grubu damga
vurmaya hazırlanıyor. 

Fuat Çiftçi ve 
ekibi hazır

Vizyoner Mali Müşavir-
ler Grubu'nun son za-
manlarda yaptığı
çalışmalar son derece
takdir edilirken bu enerji
ile girdikleri oda seçimle-
rinden zaferle ayrılacak-
ları tahmin ediliyor. Fuat
Çiftçi başkanlığındaki

Vizyoner Mali Müşavir-
ler Grubu'nun seçim ön-
cesi yaptığı  aday tanıtım
programı meslek men-
supları tarafından yoğun
ilgi gördü. 
Her gün güçlenerek bü-
yüdüklerini söyleyen
Çiftçi “Kimseyi ötekileş-
tirmeden meslek ve mes-
lektaş üzerindeki
vesayeti red ettiklerini
belirtip, bu konuyla  ilgili
düşüncesi projesi olan
olan ve ötekileştiren
bütün meslektaşarı Viz-
yoner çatısı altına devet
ediyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı.
YAKUP TEZCAN

Annenin feryadı!
Avcılar'da 2 buçuk yıl önce dini nikahla birlikte yaşadığı Ercan Akkaş
tarafından öldürülen Seda Kurt davasında, cinayet sanığı
yakalanamadığı gerekçesiyle duruşma ertelendi. Seda Kurt'un 
annesi Bedia Akar, katil zanlısının nerede olduğunun bilindiğini ileri
sürerek, gelecek duruşmaya kızının mezar taşı yerine sanığın demir
parmaklık arasındaki fotoğrafı ile gelmek istediğini söyledi

AVCILAR'DA 2 çocuk an-
nesi Seda Kurt, birlikte ya-
şadığı Ercan Akkaş

tarafından 4 Kasım 2019 tarihinde
öldürülmüştü. Cinayetten sonra ya-
kalanamayan sanık Akkuş'un gıyabi
yargılanmasına devam edildi. Bakır-
köy 11'inci Ağır Ceza Mahkeme-
si'nde bugün görülen 7'nci
duruşmaya, Seda Kurt'un annesi
Bedia Akar avukatıyla katıldı. Duruş-
madan önce adliye önünde açıklama
yapan anne Bedia Akar'ın üzerinde,
'Seda burada, katil nerede' yazısıyla,
kızının, mezarının ve katil zanlısının
fotoğraflarının basılı olduğu bir ti-
şört giydiği dikkat çekti. Anne Bedia
Akar, sanığın bir an önce yakalan-
masını isteğini söyleyerek, "Torunum
iki yaşındayken annesiz kaldı. Şimdi
neden benim annem yok, neden
benim bir ailem yok demeye başladı.
Katil Ercan Akkaş'ın yeri belli.
Neden bugüne kadar yakalanmadı.

Gelecek duruşmada onun demir
parmaklık arkasında çekilen fotoğ-
raflı tişörtünü giymek istiyorum"
dedi.

Yargılansın istiyoruz

Bedai Akar'ın avukatı Avukat Fadime
Polat da sanık yakalanamadığı için
formalite duruşmaya girdiklerini
ifade ederek, "Duruşma 5 dakika
sürmeyecek. Sanık Ercan Akkaş'ın
yakalanarak, yargılanmasını istiyo-
ruz" dedi. Bakırköy 11. Ağır Ceza
Mahkemesinde görülen duruşmada
sanık Ercan Akkaş yakalanmadığı
için dava ileri bir tarihe ertelendi. Öte
yandan Seda Kurt'un daha önce gü-
venlik görevlisi olarak çalıştığı bir sı-
ğınma evinde, bir kadının eşi
tarafından bıçaklanmasını önlemek
isterken bacağından yaralandığı da
ortaya çıkmıştı. Bir grup kadın da
Bedai Akar'a destek olmak için, adli-
yeye gelerek duruşmayı izledi. DHA

Kaşıkçı Elması'nın kaybol-
duğu iddialarına Milli 
Saraylar'ın sosyal medya

hesabından cevap geldi. Yapılan
paylaşımda "Tarihî elmasla-
rın en büyüğü ve en meş-
huru olarak gösterilen
Kaşıkçı Elması, 2,5 yıldır
Topkapı Sarayı’nda silah
koleksiyonunun yer aldığı
Dış Hazine Bölümü’nde
sergilenmektedir" denildi.
Paylaşımda, "Kaşıkçı Elma-
sı’nın kaybolduğu veya de-
ğiştirildiği ile ilgili gerçek
dışı iddialar, Türkiye turiz-

minin canlanmaya başladığı şu günlere
hareketliliği baltalamaya yönelik mak-
satlı ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik
girişimlerdir" ifadelerine yer verildi.

Elmas açıklaması



D amga'ya konuşan Adalet Partisi
Genel Başkanı Vecdet Öz, Türki-
ye'nin AK Parti iktidarı nedeniyle zor

günlerden geçtiğini söyledi. Öz, “Tüm ihaleler,
hazine arazileri, kamulaştırılan özel mülkler
yandaşlara peşkeş çekildi. Yandaş maden sa-
hibi Somalı işçilere ne demişti, “Bu ilçede AKP
kazanmazsa madeni kapatırım, işsiz kalırsı-
nız.!” Yaratılan sermaye ile dönüşümlü bir
çark kuruldu, havuzlar oluşturuldu ve sürekli
AKP siyaseti desteklendi” dedi. AK Parti'nin
Türkiye'nin kurucu değerleriyle de kavga etti-
ğini anlatan Öz, “TC ibaresi, Atatürk resimleri
ve “Ne mutlu Türküm diyene” sözü gibi ulusal
birliğin ifadesi olan ne varsa kurum adların-
dan, dağlardan taşlardan silindi. Ulusal Andı-
mız kaldırıldı. Havadan sudan nedenlerle
ulusal bayramların kutlanması yasaklandı. 19
Mayıs Bayramı’nın stadyumlarda kutlanma-
sına son verildi. Ulusal bayramlarda Atatürk
Anıtı’na çelenk konulması yasaklandı. Otomo-
biline bayrak asanlar, Atatürk posteri ve çıkar-
ması yapıştıranlar cezalandırıldı” diye
konuştu.

Toplumu böldüler

AK Parti iktidarının toplumu da kamplaştırdı-
ğını anlatan Öz, “Ülke insanı ısrarla Atatürkçü
laikler ve dindarlar olarak, Sünniler ve Aleviler
diye ayrıştırıldı. Bu da yetmedi benim Türk va-

tandaşım, benim Laz vatandaşım, benim Çer-
kez vatandaşım, benim Kürt vatandaşım diye-
rek farklı kimliklere bölündü.. Bunlarda
yetmedi, Kürt açılımı denilerek PKK ile müca-
dele yerine “Müzakere” dönemine geçildi;
“Terör örgütüyle masaya oturduğumuzu söy-
leyenler şerefsizdir” diyenler, terör örgütü PKK
ile masaya oturdu. Güneydoğu bölgemizin fii-
len bölünmesine neden olundu; kısa gelecekte
hukuken bölünmesi için gerekenin yapılacağı
sözü verildi. Bunun için ‘Bölgesel Kalkınma
Ajansları’ kuruldu, ‘Bütünşehir Belediye’ ya-
sası çıkarıldı. Federasyonun alt yapısı kuruldu”
dedi.

Ak memur dönemi başladı

Siyasal iktidarın devlet kademesinde de kadro-
laştığının altını çizen Vecdet Öz, “Demokrasi-
nin kurucu öğeleri olan erkler ayrılığı,
denetleme ve denge düzeni, hukuk devleti, la-
iklik, temel hak ve özgürlükler, ifade özgürlüğü
ve bunun tamamlayıcısı olan basın özgürlüğü
yok edildi. Yasama, yürütme ve yargı erki tek
elde birleştirildi. Tek adam yönetiminde bir
“parti devleti” kuruldu. Yasamanın yürütme
üzerindeki siyasal denge ve denetleme yetki-
sine son verildi. Ülke tek kişinin elinde, dene-
timden uzak, KHK’ler ile keyfi yönetilir hale
geldi. Yapılan atamalarla önce AKP-C me-
muru, sonra AK memur dönemleri başlatıldı.

Kamu kurum ve kuruluşları bir bir işgal edildi”
diye konuştu.

Basın özgür değil

Türkiye'de basının da özgür olmadığını kayde-
den Öz, “Basın yayın organlarının çoğu, Ser-
maye Piyasası Kurulu aracılığıyla ya doğrudan
AKP’ye bağlandı ya da AKP’li işadamlarına
teslim edildi. Bunun için gerektiğinde kredi, ge-
rektiğinde havuz imkanları tahsis edildi. Yan-
daş medya kamu reklamları aracılığıyla

ekonomik yönden güçlendirilirken Kalan %
20’lik muhalif gurubun üzerine ise vergi dene-
timleri, ceza uygulamaları ile gidilerek zor du-
rumda kalmaları sağlandı. Gizlilik kararları ve
tazminat davalarıyla basın susturuldu, tutuk-
lamalar oldu” dedi.

Yargı bağımsız değil

Basın gibi yargının da bağımsız olmadığının
altını çizen Vecdet Öz, “2010’da yapılan Ana-
yasa değişikliğiyle yargı ele geçirildi. Önce

Anayasa Mahkemesi ile HSYK’nın defteri dü-
rüldü. Bir ay içinde yapılan atamalarla bu iki
yüksek yargı organı AKP’lileştirildi. Sonra Yar-
gıtay ve Danıştay yasalarında yapılan değişik-
likler ve yapılan atamalarla, bu yüksek
mahkemelerde AKP çoğunluğunun oluşması
sağlandı. Daha sonra yeni yapılandırılan
HSYK aracılığıyla istenilen yargı mensubunun
istenilen yerde görevlendirilmesi sağlandı.
Görevini hakkaniyetle ve tarafsızca anayasa,
yasa ve vicdan üçgeninde yapmayı sürdürenler
cezalandırılmış oldu. Kısacası cemaat yargısı-
nın yerini AK yargı aldı” ifadelerini kullandı.

Dış politika kötü yönetildi

Dış politikanın da kötü yönetildiğini ve Türki-
ye'nin itibarının zedenlendiğini anlatan Öz,
“Atatürk’ün dünyaca takdir gören “Yurtta sulh,
cihanda sulh” sözünden vazgeçildi. Yeni Os-
manlıcı hayalleriyle sıfır sorun politikasından
sıfır komşu neticesine ulaşıldı. Dost ülkelerin
tümü düşman oldu, sorunlu olmadığımız tek
bir komşu ülke kalmadı. Daha başında
ABD’nin bölgedeki çıkarlarını korumak üzere
BOP projesinde eşbaşkanlık payesi kabul
edildi. Terörist örgütlerin bölgeye yerleşip dev-
let kurmalarına, yakın gelecekte ülkemizi de
tehdit edecekleri düşünülmeyerek yardımcı
olundu. Tüm bu yapılanların sonunda dış iliş-
kilerimiz bozuldu, dış güven ortadan kalktı, dış
ticaret ve ihracat sekteye uğradı, iç istikrar ve
ekonomi yerle yeksan oldu, üretim durdu, milli
varlıklar heba edildi, hazine boşaldı, iç ve dış
borç ödenemez hale geldi, faizler arttı, döviz
fırladı, paramız pul oldu, ekonomik kriz tırma-
nırken ülke büyük bir felakete doğru yelken
açtı, geleceğe dair tüm umutlar tükendi, yok
oldu” dedi.
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Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, iktidarı eleştirdi.
İktidarın rant için ülkeyi kurban ettiğini anlatan Öz, 

“rant için önce İstanbul sonra güzel ülkemiz yabancılara 
ve yandaşlara peşkeş çekildi. Vatan toprağı, varlıkları, 

kaynakları, Cumhuriyetin tüm kazanımları “Babalar 
gibi” yok pahasına yandaşlara satıldı” dedi

www.gazetedamga.com.tr  GÜNDEM

Adalet Partisi'nin gelecek seçime gireceğini
de belirten Vecdet Öz, “Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) bugün yapmış olduğu açıklama ile olası
bir seçim karşısında Adalet Partisi’nin de ara-
larında olduğu 27 partinin ülke genelinde
yeter sayıdaki teşkilatını kurup genel kurulunu
tamamlayarak seçime katılma hakkını elde et-
tiğini duyurdu. Köklü bir siyasi misyonunun

temsilcisi olan Adalet Partisi, geçmişten gelen
devlet yönetim tecrübesi ve ülke meseleleri
karşısındaki milli politikalarıyla önümüzdeki
süreçte adını sıklıkla duyacağınız bir çözüm
partisi olacaktır. Bu süreçte emeği geçen tüm
dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, gayretle-
rimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum”
ifadelerini kullandı.

Adalet Partisi seçime girecek

BABAlAr
gibi sattılar!

Adalet Partisi
Genel Başkanı

Vecdet Öz
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R usya'nın Ukrayna’yı işgali
ile başlayan savaşta 78 gün
geride kaldı. Bu süreçte

çok sayıda insan evinden olurken
şehirler harabeye döndü. Son gün-
lerde ise başkent Kiev ve batı bölge-
lerde çatışmalar sonlanırken savaş
ülkenin doğu ve güney bölgelerinde
devam ediyor. Aynı zamanda Uk-
rayna’da ekonomik ve sosyal haya-
tın yeniden toparlanması ise zorlu
bir süreç gerektiriyor. Kiev'de bulu-
nan ve Türkiye Ukrayna İş İnsan-
ları Derneği (TUİD) Başkanlığı’nı
yürüten Burak Pehlivan'a göre eko-
nomik ve sosyal hayatın yeniden
yapılanması için Türk yatırımcıla-
rın da katılım gösterdiği ilk uluslar-
arası görüşmeler başlamış
durumda. DW Türkçe'ye değerlen-
dirmelerde bulunan Burak Pehlivan
ABD, Kanada ve Avrupalı ülkelerin
katılımı ile şu an çevrimiçi olarak
Ukrayna'nın sosyal ve ekonomik
olarak yeniden inşası için görüşme-
lerin yapıldığını ve Türk yatırımcıla-
rın da bu toplantılara davet
edildiğini söyledi.

Türk iş dünyası etkili

Pehlivan, çevrimiçi görüşmeleri ta-
kiben ilk somut adımların atılaca-
ğını ve dünyanın önemli
şehirlerinde bu çerçevede bazı kon-
feranslar düzenleneceğini belirtti.
Pehlivan’a göre Ukrayna'nın yeni-
den inşası için gerçekleştirilecek ilk
toplantı çok büyük ihtimalle İstan-
bul’da olacak. Bu konuda ilk te-
masların yapıldığını ifade eden
Pehlivan, savaş öncesinde Ukrayna
ekonomisinde önemli bir rolü bulu-
nan Türk iş dünyasının bundan
sonraki süreçte de bu rolünü koru-
yacağının altını çizdi. İstanbul, geç-
tiğimiz günlerde Rusya ve Ukrayna
arasındaki barış görüşmelerine de
ev sahipliği yapmıştı. Türkiye İsta-
tistik Kurumu'nun (TÜİK) verile-
rine göre 2021'de Türkiye,
Ukrayna'ya 2,9 milyar dolarlık ihra-
cat gerçekleştirirken ithalatta bu 4,5
milyar dolar olmuştu. Ayrıca Türk
yatırımcıların savaş öncesinde ül-
kede 4,5 milyar dolarlık yatırımı bu-
lunuyordu. Pehlivan, savaş
öncesinde Türk firmaların Ukray-

na’da 30 bin kişiye istihdam sağla-
dığını şimdi bu sayının 15 bine in-
diğini ifade ediyor. Buna göre
savaşın başlaması ile birlikte ülke-
deki yabancı yatırımlar önemi öl-
çüde etkilendi. Bundan Türk
yatırımları da payına düşeni aldı.
Bazı Türk yatırımlarının tamamen
bazılarının ise kısmen etkilendiğini
anlatan Pehlivan, "Bu süreçte cephe
bölgelerinde kalan bazı yatırımlar
tamamen zarar gördü. Fabrikası,
deposu, santrali ve ürünleri zarar
gören yatırımcılar var. Aynı za-
manda savaştan kısmen etkilenen
yatırımcılar da oldu. Bir kısmı yaşa-
nan zararı hiçe sayarak faaliyetle-
rine devam etti. Ve daha çok Lviv
gibi şehirlerde çok az etkilenen yatı-
rımcılar da oldu. Onlar operasyon-
larına hala güçlü şekilde devam
ediyorlar” dedi. Ukrayna’nın savaş
sürecinde ekonomik olarak da bir
mücadele verdiğini aktaran Pehli-
van, oradaki Türk yatırımlarının
devam eden faaliyetlerinde istihda-
mın korunmasının ise ülke için ol-
dukça kritik olduğunu vurguluyor.
Buna göre Ukrayna, her bölgede
ekonomik hayatın işlemesi için
çaba gösteriyor. Pehlivan, pandemi
sonrası uzaktan çalışma alışkanlığı-
nın yerleşmesinin Türk yatırımcılar
için bu anlamda bir avantaja dön-
üştüğünü, savaşın Kiev kapılarına
dayanması ile çoğu Türk vatanda-
şının ülkeyi terk ettiğini ama uzak-
tan çalışma yöntemiyle bir şekilde
işleyişi yeniden sağladıklarını anla-
tıyor. Pehlivan, istihdam nokta-
sında ise ülkede kalan Ukrayna
vatandaşlarının işlerine sahip çıktı-
ğını dile getiriyor.

Mağazalar yeniden açılıyor

Savaşın doğu ve güney bölgelere
kayması ile son günlerde çoğu ülke
Ukrayna'daki büyükelçiliklerine ye-
niden dönmeye başladı. Aynı hare-
ketin ekonomik ve sosyal hayatta
da yaşandığını söyleyen Pehlivan,
"Bu süreçte cirolarının tamamını
kaybeden Türk firmaları var. Ama
şu anda Lviv gibi şehirlerde nere-
deyse çoğu mağazasını çalıştıran
Türk yatırımları da var. Hatta pera-
kende sektörü ülkede Türk yatırım-

cıların ağırlığında çalışmaya devam
ediyor. Mağazalar ilk zamanlarda
kapanmıştı ama şu an neredeyse
kapanan mağazaların yarıdan faz-
lası açıldı. Bu Türk mağazaları bin-
lerce kişiye istihdam sağlıyor. Gıda,
perakende, medikal ve hafif sanayi
hızla toparlanmaya başladı. Kalıcı
bir barışın sağlanması hepimizin
dileği. Ama bu süreçte ekonominin
de bir şekilde ayakta kalması gere-
kiyor. Hem Avrupa hem de Uk-
rayna bunu çok önemsiyor.
Ukrayna'nın yeniden inşası için 100
milyar dolara yakın destek verile-
cek. Bu uzun bir süreç. Ancak bu-
günden bu yönde adımlar atmak
çok daha önemli" diye konuştu.

Hasar tespiti çağrısı

Gıda ve medikal gibi sektörlerdeki
hızlı iyileşmeden bahseden Burak
Pehlivan, madencilik, inşaat ve
ağır sanayide ise tam tersi bir
durum olduğu bilgisini paylaşıyor.
Aynı zamanda Türk yatırımcılara
bir çağrı yapan Pehlivan, yatırım-
ları tamamen zarar gören iş insan-
larından yaşadıkları zararın tespiti
noktasında çalışma yapmasını isti-
yor. Ukrayna’da 700’ün üzerinde
Türk yatırımcı, giyim, kuyumcu-
luk, makine sanayi, inşaat, inşaat
malzemeleri, deri, tekstil ve gıda
gibi sektörlerde faaliyet gösteri-
yordu. Ukrayna ombudsmanlığı-
nın bu konuda bir yol haritası
paylaştığını aktaran Pehlivan,
"Ağır zarar gören yatırımlar var.
Özellikle işgal edilen bölgelerde.
Bu konuda ne yapılacağı da belli.
Bu yatırımlarda oluşan zararlar
daha sonra telafi edilecek. Ancak
bizim yatırımcılarımızın oluşacak
hasarın tespitini gerçekleştirmesi
gerekiyor. Bunu ne kadar erken ya-
parlarsa o kadar iyi olur" ifadele-
rini kullandı. Pehlivan’a göre
Ukrayna'da faaliyet gösteren fir-
malardan en fazla etkilenenler ise
daha çok kamuya çalışanlar. Buna
göre işlerinin önemli bölümü ya
da tamamı kamu ile olan firmalar
ödeme almakta zorlanıyor. Ukray-
na’da kamu ile iş yapan Türk şir-
ketleri daha çok inşaat ve enerji
alanında faaliyet gösteriyor.

Avrupa Birliği (AB) genelinde16 Mayıs'tan
itibaren havalimanlarında ve uçuşlarda
maske kullanma zorunluluğu kaldırılıyor.

Uçuşlarda maske zorunluluğunun kaldırıldığını Av-
rupa Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) ve Avrupa
Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) yetkili-
leri Çarşamba günü bir açıklama yaparak duyurdu.

EASA Başkanı Patrick Ky, maskelerle ilgili alınan kara-
rın, Avrupa genelinde ulusal makamların toplu taşıma
araçlarıyla ilgili güncel uygulamalarıyla bağdaştığını
söyledi. İtalya, Fransa ve diğer AB ülkeleri koronavirüs
pandemisi nedeniyle aldıkları önlemlerin çok önemli
bir kısmını iptal etti. Almanya'da ise toplu taşıma araç-
larında maske zorunluluğu hala geçerli. Havayolu şir-

ketlerine, uçuşun gerçekleştiği ülkenin toplu taşıma
araçlarında maske zorunluluğu bulunması halinde
yolcuların maske takmalarını sağlamaları tavsiye
edildi. ECDC Direktörü Andrea Ammon da, maske
zorunluluğunun iptal edilmesine karşın sosyal mesa-
feye dikkat edilmesi ve bulaşmanın önlenmesi için sık
sık ellerin yıkanması gerektiğini söyledi.

Avrupa'da havalimanları ve uçuşlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor. Uygulama, 16 Mayıs'tan itibaren yürürlüğe girecek

ORDU İLİ KÜLTÜR VE KALKINMA VAKFI
GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1619239)

Vakfımızın 2019-2020-2021 hesap yıllarını 
kapsayan Olağan Kurucular Kurulu ve Olağan 
Genel Kurul toplantısı 27.05.2022 Cuma günü saat
10.00’da Kurucular Kurulu; saat 12.00’de Genel
Kurul olmak üzere Vakıf Merkezinde (Libya Caddesi
No: 11/2 Ahmetler-ANKARA) aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı 
takdirde ikinci toplantı, çoğunluk aranmaksızın 
katılanlar ile aynı yer ve saatte 28.05.2022 
Cumartesi günü yapılacaktır.

Sayın Kurucular Kurulu ve Vakıf üyelerine  ilanen 
duyurulur.

KURUCULAR KURULU GÜNDEMİ

1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı duruşu
3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Divan Heyetine

imza yetkisi verilmesi
4-Yeni Üyelik Başvurularının görüşülerek oyla-

maya sunulması
5-Vakıf Senedi değişikliklerinin görüşülmesi
6-Dilek ve Temenniler

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Açılış ve Yoklama
2-Saygı Duruşu
3-Başkanlık Divanının Seçimi ve Divan 

Heyetine imza yetkisi verilmesi
4-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının 

okunması ve hesapların görüşülmesi
5-Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ayı 

ayrı ibrasının görüşülmesi
6-2022 yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi
7-Yeni Üyelik Başvurularının görüşülerek 

oylamaya sunulması
8-Vakıf Senedi değişikliklerinin görüşülmesi
9-Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 

Üyelerinin seçimi
10-Dilek ve Temenniler
11-Kapanış

NOT : Vakfımızın  Faaliyet Raporu ve Bilançosu Vakıf
Merkezinde 15.05.2022 tarihinden itibaren bütün
üyelerin incelemesine sunulacaktır

Uçuşlarda maske şartı kaldırılıyor

Ukrayna IstanbUl’da
Insa edIlebIlIr
Ukrayna IstanbUl’da
Insa edIlebIlIr
Ukrayna IstanbUl’da
Insa edIlebIlIr
Ukrayna IstanbUl’da
Insa edIlebIlIr
Ukrayna IstanbUl’da
Insa edIlebIlIr
Ukrayna IstanbUl’da
Insa edIlebIlIr
Rusya-Ukrayna barış görüşmelerine ev sahipliği yapan
İstanbul, Ukrayna’nın yeniden inşası için de ilk buluşma
noktası olabilir. TUİD Başkanı Pehlivan, yapılacak konfe-
ranslar için İstanbul’un ağırlık kazandığını söyledi

Dünyaya olumlu etki edecek
Ukrayna ekonomisinin savaşla beraber
başlayan Rusya ablukasından oldukça
etkilendiğini bunun da tüm dünya eko-
nomileri tarafından hissedildiğini söyle-
yen Pehlivan, ablukanın Türk
yatırımlarını da vurduğunu anlatıyor.
Pehlivan, şöyle devam ediyor: "Liman-
larda ve bazı bölgelerdeki ablukalar çok
önemli üretim alanları vuruyor. Bugün
gıda da yaşananlar ortada. Ülkede
zaman zaman bazı ürünlerin üretimi ile
ilgili kısıtlamalar da getiriliyor ama
bunlar daha çok iç piyasayı korumak
adına. Asıl önemli olan abluka yüzün-
den üretim süreçlerinin aksaması. Ülke-
deki yabancı yatırımcılar bundan
etkilendi. Türk yatırımları da bunu ya-
şadı. Ülkedeki ekonomik canlanmanın
hızlanması için öncelikle ablukaların

kalkması lazım. Ablukaların kalkması
sadece Ukrayna’ya değil tüm dünyaya
olumlu etki gösterecektir." Pehlivan'ın
paylaştığı bilgilere göre savaşla beraber
ülkedeki işletmelerin yüzde 32'si kapan-
mıştı ancak mayıs ayında açık olan iş-
letme oranı yeniden yükselişe geçti.
Firmaların yüzde 65'i de ciddi ciro ka-

yıpları yaşadı. Önümüzdeki günlerde
tablonun daha net ortaya çıkacağını
ifade eden Pehlivan cirolarda daha yük-
sek düşüş olacağını ve ekonominin de
en az yüzde 40 küçüleceğini aktardı.
Ancak Pehlivan, toparlanma süreci ve
desteklerle bu sürecin de olumlu seyre-
debileceğini belirtti.

Rus Punk Grubu Pussy Riot‘un üyesi Maria Alyokhina polis gözetimi altında olmasına rağmen
Rusya’yı terk etmeyi başardı. New York Times Alyokhina’nın Litvanya’da olduğunu yazdı

RUS Punk Grubu Pussy Riot'un
üyesi Maria Alyokhina'nın Rusya'yı
terk ettiği açıklandı. Alyokhina'nın

avukatı Daniil Berman Interfax'a yaptığı açık-
lamada, müvekkilinin polis gözetiminde ol-
masına rağmen Rusya'dan kaçtığını duyurdu.
Medyada yer alan haberlere göre Alyokhina
yemek dağıtan bir kurye firmasının üniforma-
sını giyerek Rusya'yı terketti. New York Times
gazetesi Rusya'yı terkeden şarkıcının Litvan-
ya'nın başkenti Vilnius'ta olduğunu yazdı. Ga-
zeteye göre Alyokhina bir tanıdığının
otomobili ile Belarus sınırına kadar götürüldü
ve bir hafta sonrasında da Litvanya'ya ulaştı.
Gazeteye konuşan Alyokina, "(Kaçmayı) Ba-
şardığım için çok mutluyum" dedi.Maria Al-

yokhina uzun yıllardır Rus yargısıyla sorunlar
yaşıyor. Alyokhina, Rus muhalif siyasetçi
Aleksiy Navalni'nin protesto yapılması çağrı-
larıyla bağlantılı olarak geçen yıl Eylül ayında
bir yıl ev hapsine çarptırılmıştı. O dönemden
bu yana şarkıcının evini terketmesine izin ve-
rilmiyordu. Bu yılın başından bu yana da
farklı iddialarla birçok kez güvenlik birimle-
rince gözaltına alındı.

Hapis cezaları vardı

Alyokhina 2012 yılında grup üyesi Nadeşa To-
lokonikova ile birlikte Rusya Devlet Başkanı
Vladimir Putin'i Moskova'da bir kilisede pro-
testo etmiş, bu eylem nedeniyle grup üyeleri
ikişer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. DHA

Rusya’yı terk ettiler

AB tek başına yetmez
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Uk-
rayna gibi ülkelerin AB üyeliğinin on yıllar
alacağını belirterek "AB, Avrupa'yı düzen-

leyen tek kurum olamaz" dedi. Macron AB'de ku-
rumsal reform çağrılarına da destek verdi. 9 Mayıs
Avrupa Gününe Avrupa Birliği içindeki kurumsal
değişiklik tartışmaları ve Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron'un "Avrupa
siyasi topluluğu" kurulması öne-
risi damgasını vurdu. Avrupa
Parlamentosunda (AP) bir ko-
nuşma yapan Macron, Rusya'nın
Ukrayna'ya saldırısı sonrasında
yaşanan gelişmelere işaret ederek
Ukrayna gibi ülkeler için AB dı-
şında bir "Avrupa siyasi toplu-
luğu" oluşturulması çağrısı yaptı.
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Aşağıda vasıfları yazılı olan Vakıf taşınmaz, İhale dosyasında mevcut Şartname ve Eklerinde belirtilen esaslar dahilinde, Restore edilerek 
kullanılmak-işletilmek üzere, belirlenen kira bedelleri üzerinden artış yapılmak suretiyle “Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım
Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” kapsamında uzun süreli olarak (Restorasyon veya 
Onarım Karşılığı Kiralama) ihalesine çıkarılmıştır.

İhaleye Konu Vakıf Kültür Varlığı Taşınmazın;
İl’i İstanbul İlçesi Fatih
Mahallesi Nevbahar Cadde-Sk.-Mevkii Hekimoğlu Ali Paşa
Ada 1814 Parsel 32
Yüzölçümü (m2) 42,71 m2 Hisse Miktarı Tam
Cinsi Üstünde Odası Olan Kargir Dükkan Vakfı Eminzade Ahmet 

Ağa ve Haremeyn Vakfı

İhaleye Konu İş’in;
Adı-Niteliği İstanbul ili, Fatih ilçesi, 1814 ada, 32 parselde kayıtlı taşınmazın (Üstünde Odası 

Olan Kargir Dükkan) 25 yıl süreli Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiralama İşi.
Mevcut İmar Durumu -Fonksiyonu Konut+Ticaret
İhale Usulü Açık Teklif Usulü  (Yönetmelik 25. maddesi)
Süresi 25 Yıldır. (Restorasyon-Onarım süresi: 3 Yıl + Kullanma-İşletme süresi: 

22 Yıl). Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması
Asgari Aylık Kira Bedeli 1. Yıl aylık; 500,00.-TL (BeşyüzTürkLirası) + (İhale artışı), 

2. ve 3. Yıllar Her yıl bir önceki yılın kira bedeline yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki 
on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında) artırılarak,
4. Yılın başından itibaren aylık; 4.700,00.-TL (DörtbinyediyüzTürkLirası) + (İhale artışı)
5. Yılın başından itibaren sözleşme süresi sonuna kadar, her yıl bir önceki yılın kira bedeline 
yıllık TÜFE oranında (Tüketici Fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre 
değişim oranında) artırılarak, belirlenecektir.

Tahmin Edilen Bedel 252.027,26.-TL (İkiyüzelliikibinyirmiyediTürkLirasıyirmialtıKuruş) 
(Restorasyon-Onarım Bedeli)
Geçici Teminat 7.561,00.-TL  (YedibinbeşyüzaltmışbirTürkLirası)
İhale Dokümanlarının: Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No: 2 Kat:5 (Yatırım ve 
(Görüleceği, Satın alınacağı ve Emlak Şube Müdürlüğü İhale Bürosu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL  
Teslim Edileceği) Adres (Tlf. 0212 2518810 (Dahili:7250) 

e-mail :istanbul@vgm.gov.tr. - İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr
İhale Doküman Bedeli 250,00.-TL (İkiyüzelliTürkLirası)
İhalenin Yapılacağı Adres Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü, Gümüşsuyu Mahallesi, İnönü Caddesi, No:2, Kat:7 

(İhale Salonu) Taksim-Beyoğlu/İSTANBUL
İhale Tarih ve Saati 26.05.2022-Saat:10:00

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve İsteklilerde Aranan Şartlar:
1) İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, Şartnamenin (11.3.) maddesine uygun olarak hazırlanmış (DIŞ ZARF) İçeri-
sinde yukarıda belirtilen İhale Tarih ve Saatine Kadar belirtilen adrese, Elden teslim etmeleri veya Posta yoluyla ulaştırmaları gerekmektedir.
(Teklif verilecek son saate kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.)
a) İletişim Bilgi Formu; Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe
uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,

b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

b.2. Tüzel kişi olması halinde,  mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, 
ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla 
İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye 
Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter 
tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz 
edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,

c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki 
görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri-
nin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) Vekâletname ve Noter Tasdikli İmza Beyannamesi; İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale
tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi
şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat; Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin İstanbul Vakıflar 1.Bölge Müdürlüğü 
Mazbut Vakıflar adına Vakıfbank Beyoğlu/Taksim Şubesinde bulunan (TR940001500158007309657514) numaralı İdare hesabına  (İşin adı ile
birlikte ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/ünvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilmek suretiyle) nakit
olarak yatırıldığına dair geçici teminat makbuzu.
f) Ortak Girişim Beyannamesi; İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka Referans Mektubu; Tahmin edilen bedelin % 30’u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir ekli örneğe
uygun banka referans mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü
dahil- düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi veya Alt Yüklenici Taahhütnamesi; Benzer iş (Taşınmaz Kültür Varlıklarının Restorasyon, Rekonstrüksiyon ve
Fonksiyon değiştirme işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.) olarak belirlenen işlere ait olmak ve tahmin edilen bedelin %50'sinden az
olmamak üzere İhale şartnamesinde belirtilen şartlarda İş deneyim belgesi, veya şartnamede belirtilen şartlarda iş deneyim belgelerine sahip
olunmaması ya da iştigal konuları arasında restorasyon/onarım işlerinin bulunmaması halinde ise, ihale konusu işin, şartnamede belirtilen şart-
lardaki iş deneyim belgelerine sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi. (Ek:5). (Alt yükleni-
cilerde, İdaremiz veya diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranacaktır.)
ı) Vergi Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da
noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi
adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Prim Borcu Olmadığına Dair Belge; İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olma-
dığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya
da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza
kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklı Olmadığına Dair Belge; İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık
Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) Yer Görme Belgesi; İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7)
m) Terör Örgütleriyle İltisaklı Olmadığına Dair Belge: Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)
n) İç Zarf / Teklif Mektubu; Şartnamenin (11.1.) maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde şartnamenin (11.2.)
maddesinde açıklandığı şekilde hazırlanmış ekli örneğe uygun Teklif Mektubu (Ek:8) sunmaları gerekmektedir,
2-) Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (ı), (i) ve (j) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir. 
3-) İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece
onaylanan suretini vermek zorundadır.
4-) İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapıla-
cak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-) Telgraf veya Faksla yapılan müracaatlar kabul edilmez. Posta yoluyla müracaatta bulunulması durumunda postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmez. 
6-) İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değişiklik yapılamaz.
7-) Her türlü vergi, resim, harç ve ilan bedelleri yükleniciye aittir.
8-) İşbu ilan metni, mevzuatı gereği ilanda bulunması gerekli zorunlu özet bilgileri içermekte olup, ihaleye katılımla ilgili hususlarda ihale şartna-
mesi ve eklerinin görülmesi/incelenmesi ve katılım için satın alınması gerekmektedir.
9-) İlan bedeli (Basın İlan Kurumu ve Resmi Gazetede yayınlanan ilanlar) sözleşme aşamasında yüklenici tarafından ödenir.
10-) Şartnameler, (bedeli ödenmek suretiyle) istekli adaylarının yetkilisi veya resmi vekiline imza karşılığında teslim edilir
11-) İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İLAN OLUNUR

İSTANBUL VAKIFLAR 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
RESTORASYON VEYA ONARIM KARŞILIĞI KİRALAMA İŞİ

İHALE İLANI

www.gazetedamga.com.trKÜLTÜR SANAT

Tarihi Karaköy semtinin sofistike oteli Root Karaköy, dünyaca
ünlü Perulu sanatçı Pesimo’yu İstanbul’a getirerek kentin 
duvarlarında kültürleri buluşturmaya hazırlanıyor

T arihi Karaköy
semtinin sofistike
oteli Root Kara-

köy, dış cephesine uygula-
tacağı duvar sanatı projesi
için ünlü sanatçı Pesi-
mo’yu İstanbul’da ağırlı-
yor. Büyüleyici İstanbul
şehir ve Boğaz manzara-
sına hâkim konumuyla
dikkat çeken Root Kara-
köy, tramvay yoluna
bakan duvarını Pesi-
mo’nun yaratıcı sanatıyla
buluşturuyor. 1998’den
beri şehrinin duvarları
üzerinde çalışan, Peru
şehir sanatının en önemli
sanatçılarından bir olan
Pesimo, Root Karaköy iş-
birliği için ilk kez İstan-

bul’a geldi. Pesimo, Mayıs
ayı boyunca Root Ho-
tel’de kalarak Root, Kara-
köy ve İstanbul’dan aldığı
ilhamla kendi mitolojisini
geliştirerek “görünmeyen-
leri doğayla uyumlu güç-
lere” dönüştürecek.

Çok heyecanlıyız

Pesimo’yu İstanbul’a geti-
ren Root Karaköy’ün sa-
hibi Barış Erdoğdu,
projeyle ilgili olarak
“Duvar resimlerinin tüm
dünyada insanlığa ait
ortak bir dil oluşturdu-
ğuna inanıyoruz. Otelimiz
de sanat ve kültürü oda-
ğına alarak, İstanbul’u zi-
yarete gelen misafirlere

hizmet veriyor. İlk proje-
miz, ünlü Güney Ameri-
kalı sanatçı Pesimo’yu
İstanbul’a getirerek şe-
hirde kalıcı bir eser bırak-
mak olacak. Bu yaratıcı
işbirliği için heyecanlıyız.”
dedi. Bu özel proje için
Lima’dan İstanbul’a
gelen 1983 doğumlu sa-
natçı Pesimo ise daha
önce dünyanın pek çok
şehrinde yaratıcı işler yap-
tığını ancak ilk kez kültür-
lerin buluştuğu
İstanbul’da bir eser yara-
tacağını söyledi. Pesimo
sanatında ilhamını, barış-
tan ve hepimizin birbirine
bağlı olduğu anlayışından
alıyor.

PESIMO 
duvarları 
boyayacaK

Klasik müziğe
doyacaksınız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) 
Konser Salonu, 14 Mayıs’ta 

dünyaca ünlü İtalyan bariton
Pietro Spagnoli ve kariyerini 

Avrupa sahnelerinde göz alıcı
başarılarla devam ettiren

uluslararası opera sanatçımız
tenor Mert Süngü’yü ağırlıyor

Konserde sanatçılara,
Murat Cem Orhan yöne-
timindeki CRR Senfoni

Orkestrası eşlik edecek. Orkestranın
bu son sezonki kapanış konserinde
müzikseverleri yaz aryalarından olu-
şan bir repertuvar bekliyor. La
Scala’nın hocalarından olan Pietro
Spagnoli ilk çıkışını Kraliyet Opera-
sı'nda Figaro ile yaptı. O zamandan
bu yana aralarında Viyana Devlet
Operası, Berlin Devlet Operası, Mila-
no’da La Scala, Madrid’te Teatro
Real ve New York’ta Metropolitan
Opera’nın bulunduğu önemli mekân-
larda performans sergiledi. Genel-
likle Mozart, Donizette ve Rossini
operalarındaki başrolleri yorumlayan
Spagnoli CRR’deki konserde uluslar-
arası başarılarıyla adından söz etti-
ren tenor Mert Süngü ile aynı
sahneyi paylaşacak. Süngü Bolşoy,
Deutsche Oper Berlin, Semperoper
Deresden, Staatoper Stuttgart,
Poma, Napoli, Palermo operalarında
aralarında bulunduğu pek çok önemli
opera sahnesinde başroller söyledi.
Konser biletleri 30 ve 20 TL olarak
CRR Konser Salonu Gişesi ve Bile-
tix’ten temin edilebilir.

Çağdaş sanat bu sergide
Türkiye'deki 23 çağdaş sanat galerisini
buluşturan Contemporary Istanbul (CI)
Bloom, ön izleme günleri başladı. Ha-

liç'in kıyısında Tersane İstanbul'da kurulan fuarda,
çağdaş Türk sanat galerilerinin sergilerinin yanı
sıra Digital Horizons: The New State of Art NFT Ser-
gisi yer alıyor. CI Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli,
yaptığı açıklamada, CI Bloom'un Türkiye'de sanat
piyasasına enerji vermeye devam etmeyi amaçla-

dığını vurgulayarak, "Burada gördüğümüz ilgi de
Türkiye'deki çağdaş sanatın geliştiğinin somut bir
göstergesi oluyor." dedi. Galerilerden aldığı geri dö-
nüşlerde satışların gayet iyi olduğunu söyleyen Gü-
reli, "Önümüzdeki zamanlarda CI Bloom'un İstanbul
dışına çıkması gerektiğini de düşünüyorum. Bura-
daki ilgi bize cesaret veriyor. Bundan sonra senede
1 kez de iç pazarı büyüten ve destekleyen bir fuar
yapmayı planlıyoruz." diye konuştu. 
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8000 TON DUVAR TAŞI
SARIYER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1618591)

8000 TON DUVAR TAŞI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN :2022/467460
1-İdarenin
a) Adı :SARIYER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi :Pınar Mahallesi Günyüzü Caddesi No:2 A Blok Kat:3 34456 

Maslak SARIYER/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası :4441722 - 2123384027
ç) İhale dokümanının 
görülebileceği ve e-imza 
kullanılarak indirilebileceği 
internet sayfası :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı :8000 TON DUVAR TAŞI
b) Niteliği, türü ve miktarı :8000 TON DUVAR TAŞI ALIMI

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

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer :FERAHEVLER ŞANTİYE DEPOSU
ç) Süresi/teslim tarihi :SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN MALZEMELERİN 

TAMAMI DOKSAN (90) TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
d) İşe başlama tarihi :Sözleşmenin imzalandığı tarih
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) 
tarih ve saati :10.06.2022 - 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı 
yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) :SARIYER BELEDİYESİ PINAR MAHALLESİ GÜNYÜZÜ CADDESİ 

NO:2 A/BLOK KAT:3 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE BİRİMİ
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsur-
lara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına
(halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla his-
sesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da
serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği
tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini göste-
ren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Her türlü İnşaat malzemeleri alımı.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, 
e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin
e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine
ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici 
teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci 
maddesine göre açıklama istenecektir.

Şampiyonluk
ölümsüzleşecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, “Müzeyi gezerken geldiğimde
‘bu tarihte olmak istiyorum’ demiştim. Çok uzun sürmeden Allah nasip etti.
Böyle bir kulübün tarihinde yer almak çok güzel bir duygu” dedi

Anadolu Efes'in 2020-21 sezonunda kazandığı
Euroleague şampiyonluğu, Bahçelievler Bele-
diyesi'nin yaptıracağı anıtla ölümsüzleştirilecek

T rabzonspor Teknik Direk-
törü Abdullah Avcı, TSYD
Trabzon Şubesi’nde dü-

zenlenen kahvaltı programında ga-
zetecilerle bir araya geldi. Kahvaltı
sonrasında açıklamalarda bulunan
Abdullah Avcı, Trabzonspor’a baş-
lamadan öncesi süreci ve şampi-
yonluğa giden yolda yapılan
çalışmaları anlattı. Avcı, şampi-
yonlar liginde oynayacak takımı
için de gelecek sezonun planlama-
sına başladığını belirtti.

Trabzonspor yarışır

Trabzonspor’da başlamadan önce
takımdaki eksikleri rapor olarak
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağa-
oğlu ve yönetim kuruluna sundu-
ğunu açıklayan Abdullah Avcı,
“Dün itibariyle 18 ayı Trabzon’da
doldurdum. Fazla iş ve mesai odaklı
birisi olduğum için sene içinde
yoğun akışta çok fazla iletişimde
olamıyoruz. Bu zamana kadar ver-
diğiniz destek için teşekkür ediyo-
rum. Geldiğimizde bir yarış ve oyun
organizasyon oluşturmaya çalışırken
bu senenin planlarını yapmaya baş-
lamıştık. Trabzonspor’un geneti-
ğinde yarışmak vardır. Bir yandan
özellikle Trabzonspor’a transfer
olurken Trabzonspor ile ilgili analiz
yapıp takımın güçlü ve güçsüz yan-
larını Trabzonspor başkanı ve yöne-
timine sundum. Sonrasında transfer
gerçekleşti. Kasım 2020’den sonra
milli takım arasıyla göreve başladım
bir teknik direktör olarak. Teknik
analizdi benim yaptığım.
Oyundaki savun-
mayı güçlendir-
mek için
çalışmalar
yaptık.
Oyuncu
grubu buna
iyi cevap
verdi.
Skorların
yavaş
yavaş yu-
karı çıktığı
bir Trab-
zonspor’u
oluştur-

maya başladık. Bu senenin planla-
masını da yapmaya başladık. Uzun
zamandır bu ligde yarışan bir teknik
direktör olarak bu ligin nelere ihti-
yacı olduğunun, nasıl bir oyuna ihti-
yacı olduğunun tespitlerini yaparak
yola çıktık. Özellikle takım program-
larının, kamp programlarının belli
olmadığı bir süreçte biz 3 ay kala
tüm programlarımızı yapmıştık.
Bazen savunma, bazen hücum,
bazen set yaparak Trabzonspor’un
bugünkü mekanizmalarında çok
fazla değişiklikler yaptık sakatlıklar
nedeniyle. 8 tane sol bek kullanmak
zorunda kaldık. Merkez orta saha-
daki oyuncu Marek’i 2 buçuk ay
kaybettik. Organizasyon oyun kali-
tesi düşük olsa da bizi ayakta tuttu"
dedi. 

Organizasyonlara ihtiyaç var

Trabzonspor’un başarısını sürdürü-
lebilir kılmak için çalışmalar yapıldı-
ğını söyleyen Avcı, “Bu yörenin de
bir insanı olarak buranın kodlarında
bu var. Bunu daha iyi hale getirebil-
mek için daha büyük organizasyon-
lara ihtiyaç var. Şampiyonluk sonuç
ama şampiyonluk sonrası daha iyi
oyuna uluslararası maçlara gidebil-
memiz için bu şehrin daha büyük
organizasyona ihtiyacı var. Trab-
zonspor'u her zaman dalgalanmalar
göstermeyen, daha iyi yarışan, Avru-
pa’da yarışan bir takıma dönüştüre-
bilmek için buna ihtiyacımız olacak.
Tesislere gidiyorum, akşama kadar
tesisteyim, yoğun şekilde çalışıyo-

rum. Biz bu duyguyu hep beraber
yaşadık. Hepinize çok teşek-

kür ediyorum” diye ko-
nuştu. Gelecek sezon

planlamasıyla ilgili
soruları yanıtlayan
Avcı, şunları söyledi:
“Teknik adam ola-
rak aslında dünyada
belki Avrupa’daki
kulüpleri içinde bu
sağlıklı şekilde ya-
pılıyor. Bu işin sa-

dece profesyoneller
tarafından yapılma-
sını ve denetlenmesi
gerektiğini düşünen

birisiyim. Bu
şehri, ül-

keyi,

futbolcuları çok iyi biliyorum. Burası
da büyük bir camia. Organizasyonu
her defasında büyütmeye ihtiyacı
var. Altyapı organizasyonu, eğitim
amaçlı yapılacak yatırım, pilot
takım, genç oyuncuların içerde ve dı-
şarıda kullanımı... Trabzonspor’un
şampiyonluğunda altyapıdan çıkmış
çok önemli oyuncular var. Oyuncu-
ların beslenmesine kadar, kullandığı
yağa kadar dikkat etmemiz gereki-
yor. Statta maç oynuyorum. Antren-
man sahasının zeminin de o şekilde
olması lazım. Bunları yönetimle ve
Ertuğrul beyle de paylaştım. Şampi-
yonluk bir sonuçtur ve organizas-
yonu geliştirmek buraya daha
sürekliliği olan katkılar sağlar”

Enerjiyi pozitif kullanmalıyız

Trabzon şehrinin ve taraftarının
büyük bir enerjisi olduğunu söyleyen
Avcı, şöyle devam etti:"Bu şehrin çok
büyük enerjisi var ve bu enerji pozitif
kullanılmalı. Taraftarımız sene ba-
şından beri çok önemli desteklerde
bulundu. Bu enerjiyi pozitife çevir-
mek, kimseyle kavga etmeyen, raki-
bine, hakeme, oyuna saygı gösteren
bir kültür oluşturmamız gerekiyor.
Dışardaki senaryo ne olursa olsun
güçlü oyun ve oyuncularla oynanan
bir takım yaratmak. Trabzonspor’un
şu an Şampiyonlar Liginde görünen
bir ön Play off’u var. Kadronun üze-
rinde doğru dokunuşlar yapıp oyu-
numuzu daha iyi hale getirefeğiz. Bu
sene kimseyi yaklaştırmadık ama se-
neye böyle olacağının garantisi yok.
Daha birbirine sık yarışlar olabilir.
Oyunun içinde kalıp yolumuza
devam etmek istiyoruz.”

Kadromuz iyi hale gelecek

Gelecek sezonla ilgili planlamaların
yapıldığını aktaran Avcı, “Kamp ne
zaman başlayacak, transferde nere-
lere dokunacağız. Bunların hepsi iti-
bariyle hazırlıkları yapıldı. Yarışmak
kolay değil. Hem yoğun yarışırken,
duyguların inişli çıkışlı olduğu süreç-
lerde bu planlamaları da yapıyoruz.
Kulübün bütçesi doğrultusunda bu
transferleri gerçekleştireceğiz. Birçok
şeyi kendi içimizde değerlendirerek
bu adımları atıyoruz. Hızla mesafe
kat ediyoruz. Mevcut iyi bir kadro-
muz var, bunu daha iyi hale getir-
mek için çalışıyoruz. Sezon başı
planlamalarının hazır olduğunu dü-
şünüyorum” diye konuştu.

Oyun akıcı hale gelecek

Gelecek sezonda ilgili düşün-
düğü oyun planıyla ilgili bilgi
veren Avcı, “Oyunda geçen
seneden itibaren sonuç
odaklı giderken bazen
rakip bazen oyuncuya
göre değişikliklerimizi
yaptık. Bunların üzerinde
oyunu daha akıcı hale
getirecek bir durum
oluşturmam lazım. Sa-
vunmanın merkezinde
çok değişikliklerimiz
oldu. Ahmetcan gibi
oyuncu çıktı, sol sto-
per ama sağ ayakta
kullanmak zorunda
kaldım. Oyun ezber-
leri cebimizde ama
yapmadığımız bazı
şeyler var. Ona
göre oyuncuları al-
dıktan sonra çalış-
maları yapmaya
başlayacağız” 
dedi. DHA

Anadolu Efes, Turkish Air-
lines Euroleague'in 2020-
21 sezonunda tarihinde ilk
kez şampiyonluğa ulaştı.
Spor kulüplerinin elde et-
tikleri şampiyonlukları
anıtlaştırmayı geleneksel
hale getiren Bahçelievler
Belediyesi, Anadolu Efes'in
şampiyonluğunu, Koraç
Kupası Anıtı'nın da bulun-
duğu alanda ölümsüzleş-
tirme kararı aldı. Anadolu
Efes Spor Kulübü için
dünyaca ünlü heykel ustası
Tankut Öktem'in atölye-
sinde, kızı Heykeltraş ve Y.
Mimar Pınar Öktem
Doğan tarafından anıt
yaptıran Bahçelievler Bele-
diyesi, 16 mayıs pazartesi
günü saat 13:00'te gerçek-
leştireceği törenle anıtın
açılışını gerçekleştirecek.
Düzenlenecek törene;
Anadolu Efes Spor Ku-
lübü Başkanı Tuncay Özil-
han, Baş Antrenör Ergin
Ataman ve oyuncuların

yanı sıra kulüp yöneticileri
de katılacak.
Bahçelievler'e yakışacakA-
nıta ev sahipliği yapacak
olmanın gururunu yaşa-
dıklarını belirten Bahçeli-
evler Belediye Başkanı Dr.
Hakan Bahadır, "THY Av-
rupa Ligi'nde şampiyon
olan Anadolu Efes'in ku-
pasını, spor denilince ilk
akla gelen ilçe olan Bahçe-
lievlerimizde anıtlaştırma-
nın gururunu yaşıyoruz.
Daha önce Anadolu
Efes'in kazandığı Koraç
Kupası'nı ve Galatasa-
ray'ın UEFA Kupası'nı da
Bahçelievler'de anıtlaştır-
dık. Beşiktaş'ın 2012'de ka-
zandığı FIBA
Eurochallenge, Fener-
bahçe Beko'nun 2016-
2017 sezonunda kazandığı
THY EuroLeague şampi-
yonluk anıtları da Bahçeli-
evlerimizi süslemeye
devam ediyor" ifadelerini
kullandı. DHA

Trabzon Tarihinde
olmak gurur verici

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Göz-
tepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına
bu sabah yaptığı antrenmanla devam
etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde
teknik direktör Valerien Ismael yöneti-
minde yapılan antrenman, kondisyon
ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları,

istasyon koşuları ve stretching çalışma-
sıyla başlayan idman, uygulanan taktik
programla tamamlandı. Domagoj
Vida, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
Siyah-beyazlı ekip, Göztepe maçı ha-
zırlıklarına bugün saat 11.00’de yapa-
cağı idmanla devam edecek.

Beşiktaş’ta Göztepe
mesaisi sürdü

Mevkilerle ilgili tespitlerimiz var
Transfer yapılmasına ih-
tiyaç olduğu mevkileri
açıklayan Avcı, “Mevki-
lerle ilgili tespitlerimiz
var. Sağ stoperde Ah-
metcan’ı kullanmıştık.
Peres sakatlandı, onun
durumuna göre o mev-
kiye birine bakacağız.
Yine 8 ayrı sol bek kul-
lanmak zorunda kalmış-
tım. Bu mevkilere öncelik
vereceğiz. İzleme komite-
siyle karşılıklı olarak her
gün beraber çalışıyoruz”

ifadelerini kullandı. Ge-
lecek sezon planlama-
sında genç oyuncuların
da yer aldığını duyuran
Avcı konuşmasını, “Pilot
takım ve altyapıdan A ta-
kımda olanların dışında
onları nasıl yarıştırabili-
riz diye 2-3 aydır çalış-
masını yapıyoruz. İhsan
hocayla her gün konuşu-
yoruz. İsimler üzerinde
çalışılıyor. Bugünlerde
ortaya çıkacaktır” 
diyerek tamamladı. 

Abdullah Avcı, “Bu yö-
renin de bir insanı ola-
rak buranın kodlarında
bu var. Bunu daha iyi
hale getirebilmek için
daha büyük organizas-
yonlara ihtiyaç var.
Şampiyonluk sonuç ama
şampiyonluk sonrası
daha iyi oyuna uluslar-
arası maçlara gidebil-
memiz için bu şehrin
daha büyük organizas-
yona ihtiyacı var” dedi.
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G alatasaray Spor Kulübü’nde 4-11 Hazi-
ran tarihlerinde yapılacak seçimli genel
kurulda aday olan Metin Öztürk, resmi

başvurusunu Nef Stadyumu’nda bulunan divan
kuruluna yaptı. Basın mensuplarına açıklama-
larda bulunan Öztürk adaylık süreciyle ilgili ola-
rak şunları söyledi: "Adaylık süreci 22 Mayıs
Cuma günü sonlanıyor. Bizim erken davranma-
mızın sebebi 30 Nisan ile 30 Haziran arasında 2
aylık bir süreç vardı. Şimdi 11 Haziran’da seçil-
diğimizi düşünün, mazbatayı 15’inde aldığımızı
düşünün, 15 günlük bir süreç kalıyor. Bu süreç
içerisinde transferlerin tamamlanması, yeni
transferlerin gelmesi, hocanın yolları ayırmadığı
düşündüğü kişilerle yolu ayırmak, kampın prog-
ramlanması, bunlar için çok az bir süre kalıyor.
Şu an biz, büyük ihtimalle diğer başkan adayı
da seçilmiş gibi transfer çalışmalarıyla ilgili mut-
lak ekiplerini çalıştıracak. Herkesin kendi ekipleri
var. Mutlaka eldeki yönetimden bilgi alacak.
Onların çalışmaları varsa biz onları da değer-
lendireceğiz. Bir yandan da basketbol, voleybol
ve amatör branşlarımız var. Galatasaray Spor
Kulübü, futbol değil. Futbol ana dinamomuz.
Onun bu kıymetli zamanı seçim çalışması ile
heba etmeyelim, bu seçim çalışmasını bir an

önce aradan çıkaralım, yönetim çalışmasıyla
devam edelim. Onun için yönetim ekibimiz bu-
rada. Tam gaz çalışmaya devam ediyoruz. Ara
ara kulüpten farklı konuda bilgi istiyoruz. Onları
da alıyoruz. Voleybol, basketbol iyi gidiyor.
Orada fikri katkılarımız oluyor. Herhangi bir
sorun yaşamıyoruz. Futbol ile ilgili henüz bir
bilgi istemediler. Kendileri bilgi arz etmediler.
Futbolda çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Onlar
da herhalde sezon kapanıp, mevcut hoca ve tek-
nik heyetin rapor sunmasını bekliyorlar. Zaten
önümüzdeki hafta sonu lig bitiyor. Şu ana
kadar mevcut yönetimle iletişimde bir sıkıntı ya-
şamadık. Özellikle voleybol ve basketbolda iyi
giden düzenin, orada ekiplerin, yöneticilerin
devam etmesini istiyoruz. Amacımız bizim tanı-
dıklarımızın orada olması değil, Galatasaray’ın
daha yönetilmesi, daha ileriye gitmesi. Futbolda
mutlaka yeni bir yapılanma olacak. Çünkü şu
anki sonuçlar zaten kötü yönetildiğini gösteri-
yor. Kötü yönetilenin devamı olmaz."

Sandıkta gereken dersi alır

Başkanlık seçiminde 3'üncü bir aday çıkmaya-
cağını düşündüğünü belirten Metin Öztürk,
"Hukuken çıkar ama Galatasaray Lisesi’nden

çıkan, kültür yuvasından çıkan bir değerler silsi-
lesinin kaya gibi durduğu bir yerde bu tip kapı
arkası işler, şık karşılanmaz. Sandıkta gereken
dersi alır. Şu anda iki adayın dışında çıkacak
herkes eminim ki yüzde yüz sandıkta gereken
dersi alacaktır. Galatasaray’ın artık yeni bir
kaosa değil, birliğe beraberliğe ihtiyacı var. Kav-
gaya değil, barışa ihtiyacı var. Artık taraftar da
üye de tüm kamuoyu da Galatasaray’ın neleri
yapacağını görmek istiyor. 
Bizi kimin başkan olacağından çok; Galatasa-
ray’ın gelecekte elde edeceği başarılar ilgilendiri-
yor. Biz şahsen yönetmeye geliyoruz,
projelerimizle, ekibimizle. Yoksa Galatasaray’ın
bugün de başkanı var. Dün de vardı. Yarın da
olacak. Başkanın adından çok bence 117 yıllık
felsefenin daha ileriye taşınması önemli. Ben iki
adayın dışında bir aday çıkacağını düşünmüyo-
rum. İki adayın dışında çıkacak aday Galatasa-
ray içinde kendi kimliğini bitirmiş olur. Şov
yapmış olur, 3-5 gün. Ondan sonra hangi yüzle
bizlerin arasına oturur, yaptığı kaosun sonuçla-
rını tartmaz mı bilmiyorum. Mutlaka tartacaktır
ve 3. bir aday çıkmayacaktır. Çıkan adayı Gala-
tasaray kendi tarihi içinde yok edecektir" şek-
linde konuştu. DHA

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, "Ben iki adayın dışında bir aday
çıkacağını düşünmüyorum. İki adayın dışında çıkacak aday, Galatasaray içinde kendi

kimliğini bitirmiş olur. Şov yapmış olur, 3-5 gün. Ondan sonra hangi yüzle bizlerin arasına
oturur, yaptığı kaosun sonuçlarını tartmaz mı bilmiyorum" dedi
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Galatasaray’a
KAPIYI 
KAPATTI
Galatasaray'da başkan Burak Elmas'ın daveti ile ocak ayında İstanbul'a gelen
ve danışmanlık görevi konusunda adı geçen Luis Campos, yayımladığı
açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple sözleşme imzalamayacağını açıkladı

C ampos, yaptığı açıklamada, "Maalesef
kulüp içinde var olan istikrarsızlık ve belir-
sizlik yoğun bir şekilde devam etmektedir.

Bu nedenle gelecek sezon için yaptığımız detaylı
planlamada öngörülen adımları atabileceğimiz ko-
şulların oluşamadığını düşünüyorum. Benim ça-
lışma metodolojim çok açık ve nettir ancak bu
büyük kulüp için belirlediğimiz büyük hedeflere
ulaşmak için yok sayamayacağım bazı kısıtlar
oluştu. Bu nedenle detaylı planlamamıza ve doğal
olarak görevime devam etmek için gereken koşullar
oluşmamıştır" ifadelerini kullandı. 

Camiayı tanımak güzeldi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın daveti ile 19
Ocak'ta İstanbul'a gelen ve danışmanlık görevi ile
sarı-kırmızılı kulüpte yer alması planlanan 57 ya-
şındaki Portekizli sportif direktör Luis Campos, ya-
yımladığı açıklama ile sarı-kırmızılı kulüple
sözleşme imzalamayacağını açıkladı. Kulübün içe-

risinde bulunduğu belirsizliğe ve istikrarsızlığa
vurgu yapan Campos, hedeflere ulaşmak için önle-
rinde kısıtlamalar oluştuğunu ifade etti. Konuyla il-
gili olarak bir açıklama paylaşan tecrübeli sportif
direktör, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Ga-
latasaray, Türk ulusunun tarihini temsil eden ve
dünyada marka olan muazzam bir kulüp. Bu ne-
denle 2022/2023 sezonunda başlaması düşünülen
yeni ve iddialı projenin oluşturulmasıyla ilgili Baş-
kan Burak Elmas’ın sunduğu teklifi büyük bir
heves ve arzuyla kabul ettim. Planın ilk aşaması
(Şubat ayı başında), en iyi teknik profesyonellerin
atanmasıyla birlikte organizasyonun yeniden yapı-
lanmasını içeriyordu. Amaç, gelecek sezona hazır-
lanmak için olabildiğince fazla bilgi toplayıp analiz
etmekti. Planın son aşaması ise 1 Haziran’da baş-
layacak ve bu aşama benim doğrudan müdahale-
min başlayacağı zaman olacaktı. Maalesef kulüp
içinde var olan istikrarsızlık ve belirsizlik yoğun bir
şekilde devam etmektedir. Bu nedenle gelecek

sezon için yaptığımız detaylı planlamada öngörü-
len adımları atabileceğimiz koşulların oluşamadı-
ğını düşünüyorum. Benim çalışma metodolojim
çok açık ve nettir ancak bu büyük kulüp için belirle-
diğimiz büyük hedeflere ulaşmak için yok sayama-
yacağım bazı kısıtlar oluştu. Bu nedenle detaylı
planlamamıza ve doğal olarak görevime devam
etmek için gereken koşullar oluşmamıştır. Sonuç
olarak Kulübün spor danışmanı olarak sözleşme
imzalamayacağımı hem kulübümle spor kamuoyu
ile paylaşmak zorunda kaldım. Başkan Burak
Elmas ve yönetim ekibine bana duydukları güven
için teşekkür ederim. Galatasaray’ın sportif proje-
sini değiştirip modernleştirmek gösterdikleri çaba-
dan dolayı onları tebrik ederim. Son olarak teknik
direktör Domenec Torrent’e ve ekibine bağlılıkla-
rından dolayı takdirlerimi sunarım ve kendilerine
başarıları dilerim. Bu deneyim sayesinde Galatasa-
ray kulübünün mistik ve büyük yapısını tanıma
şansım oldu.” DHA

Yiğido finalde
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde ilk maçı deplasmanda
2-1 kazanan Demir Grup Sivasspor, rövanş maçında evinde
konuk ettiği ve dolu tribünler önünde oynanan maçta
Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 kaldı. Demir Grup Sivasspor bu
sonuçla 26 Mayıs'ta İstanbul Olimpiyat Stadı'nda 
oynanacak final maçında Yukatel Kayserispor'un rakibi oldu.
3'üncü dakikada soldan Gradel'in pa-
sında topu önüne alan Kayode ceza
alanı dışından şut denedi, top yandan
auta gitti. 4'üncü dakikada soldan Gra-
del'in pasında Uğur ceza alanına girdi,
ön tarafa çıkardığı topu Kayode ağlarla
buluşturdu ancak pozisyonda ofsayt
bayrağı kalktı.  6'ncı dakikada sağdan
Erdoğan'ın ceza alanın kavisli ortasına
arka direkte birlikte hamle yapan Gra-
del ve Kayode dokunamadı.  13'üncü
dakikada soldan Efecan'ın ceza alanına
yönelttiği topa gelişine Eduardo yarım
vole denedi, top yandan auta gitti.
22'nci dakikada soldan köşe vuruşu
kullanan Alanyaspor'da novais'in ceza
alanı ön tarafına doğru çıkardığı topa
gelişine Emre vurdu, top üstten dışarı
çıktı. 38'inci dakikada sol çaprazdan
ceza alanı dışından Gradel'in kaleye
şutunda top üstten auta gitti. 

Gol ikinci yarıda geldi

52'nci dakikada sağ kanatta Em-

re'nin pasında ceza alanı dışından
Eduardo'nun sert şutunu Ali Şaşal
parmaklarıyla kornere çeldi.  55'inci
dakikada sağ kanattan Gradel son
çizgiden içeri çevirdi, ön direkte Ka-
yode dokundu, top auta çıktı.
64'üncü dakikada Fajr'ın pasında
soldan ceza alanına giren Gradel sol
ayağı ile yerden kaleyi denedi, ka-
leci Morafona iki hamlede topa
sahip oldu. 78'inci dakikada sol ka-
nattan Oğuz'un ceza alanına ortala-
dığı topa savunma arasında iyi
yükselen Famara kafa vuruşunu
yaptı ve takımını öne geçirdi. 0-1
88'inci dakikada sağdan Gradel
köşe vuruşunu kullandı, Kayode'nin
kafa vuruşunda top kaleci Morafo-
na'dan döndü. İyi takip eden Hakan,
yakın mesafeden tamamladı ve topu
filelere gönderdi. 1-1 Karşılaşma 1-
1 sonuçlandı. Demir Grup Sivasspor,
Ziraat Türkiye Kupası'nda finale 
yükseldi.

Sivaslılar coştu
Ziraat Türkiye Kupası'nda Ay-
temiz Alanyaspor'u eleyerek finale
yükselen Demir Grup Sivass-
por'da taraftarlar, maçın ardından
kent meydanında kutlama yaptı.
Demir Grup Sivasspor, Ziraat
Türkiye Kupası yarı finalinde 2-1
kazandığı maçın rö-
vanşında Aytemiz
Alanyaspor ile 1-1 be-
rabere kalarak finale
yükseldi. Bu maçın ar-
dından taraftarlar,
kent meydanına akın
etti. Yiğido Gençlik,
Çılgınlar 58 taraftar

grupları ve diğer Sivassporlular,
İnönü Bulvarı'nda konvoy yaptı.
Coşkuyla tezahüratlar yapan kır-
mızı beyazlı taraftarlar, meşaleler
eşliğinde takımlarının finale yük-
selmesinin sevincini doyasıya 
yaşadı.  DHA

Baiano ile
yollar ayırıldı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur
Rizespor’da Brezilyalı orta saha oyuncusu
Fabricio Baiano ile yollar ayrıldı. Süper Lig ta-
kımlarından Çaykur Rizespor’da forma giyen
29 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu
Fabricio Santos de Jesus yeşil-mavili ekipten
ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada “Profes-
yonel futbolcumuz Fabri-
cio Santos de Jesus ile
sözleşmemiz karşılıklı an-
laşma sağlanarak sonlan-
dırılmıştır. Baiano'ya
kulübümüze verdiği hiz-
metlerinden dolayı teşekkür
eder, bundan sonraki fut-
bol kariyerinde kendisine
başarılar dileriz” denildi.

Danişment Gazi Büyükler Açık
Hava Puta ve Hava Koşusu
Tokat’ta başladı. 12-15 Mayıs ta-
rihlerini kapsayan organizasyon,
kadınlar puta atışları ile başladı.
Erkekler puta atışı, karma mürek-
kep yay hava koşusu ile kadınlar ve
erkekler kategorilerinde sınırsız
çekiş kuvveti hava koşularının ger-
çekleşeceği yarışma, sezonun en
büyük açık hava müsabakası ola-
rak da dikkat çekiyor. Tokat Gazi-
osmanpaşa Stadyumunda
başlayan atışlar geleneksel kıyafet-
leri ile yay gerip ok atan sporcu-

larla renkli görüntüler oluşturdu.
Tokat’tan sonra Erzincan’da yapı-
lacak müsabaka sonrasında, puan
ortalamaları hesaplanacak sporcu-
lar, Konya’da düzenlenecek olan
İslam Oyunlarında ve Yörük
Oyunlarında mücadele edecek
milli takım içerisinde yer alacak.

İslam oyunları yapılacak

Geleneksel Türk Okçuluğu Fede-
rasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve
Merkez Hakem Kurulu Başkanı
Varol Türkoğlu, "Töreyi yaşat-
maya gelen insanlar, peygamber

efendimizin hadisini değerlendiren
insanlar, bir arada olup mutlu ol-
maya çalışan insanlar... Bu kültü-
rel tarafı. Bir de spor tarafı var.
Geleneksel Türk Okçuluğu Fede-
rasyonu olarak resmileştirilmiş bir
turnuva. Tokat'taki turnuva, açık-
lama turnuvalarının ilki ve en
önemlisi bu sene için, bu sezon
için. Tokat'ta başarılı olan sporcu-
lar ve bundan sonraki ayakta Er-
zincan'da yapılacak yarışmadaki
başarılı olan sporcularımız ülke-
mizi temsil edecekler. Milli takım
adına yarışacaklar. 

Tokatlılar ok attı
Türkiye Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından 

düzenlenen Danişment Gazi Büyükler Açık Hava Puta ve
Hava Koşusu, Tokat'ta renkli görüntülere sahne oldu



1 924 yılında Türkiye ve Yunanistan arasında
gerçekleştirilen mübadele sürecini konu alan
Toprağımın Buğusu adlı tiyatro oyunu pazar

günü akşam saat 7'de Avcılar Barış Manço Kültür
Merkezi'nde perde açacak. Ali Yaylı'nın yazıp yönettiği
tiyatro oyunu daha önce Yunanistan'da ve İstan-
bul'da; Silivri, Çatalca ve Beşiktaş'ta sahnelenmişti.
2019 haziran ayından bu yana tiyatroseverlerin beğe-

nisine sunulan oyuna ilişkin Damga'ya konuşan Arzu Noyan,
“Mübadele döneminde yaşanan zorlukları, insanların duygusal
dünyalarında olup bitenleri ve dönemin ruhunu yansıtan bir
oyun oynuyoruz. Özellikle tarihin o dönemine ilişkin ışık tutan ve
mübadeleye dahil olmak zorunda kalan insanların yaşadıklarını
konu alan bu oyunu Avcılar'da da sahneleyecek olmanın mutlu-

luğunu taşıyoruz” dedi. 

Herkesi bekliyoruz

Avcılar'da sahnelenecek
oyuna herkesi beklediklerini de
söyleyen Arzu Noyan “Ol-
dukça geniş bir ekiple birlikte,
çok çalışkan ve tiyatrosever bir
grupla beraber güzel bir oyun
sahneleyeceğiz. Geçmişte ol-
duğu gibi pazar günü Avcı-
lar'da da tüm sanatseverlerle
buluşacak olmanın sevinci

içindeyiz. Herkesi oyunumuza bekliyoruz” diye konuştu.

Oyuncu kadrosu zengin

Toprağımın Buğusu adlı oyunda oynayan oyuncular ise şöyle;
Orbay Kurt Cebe Noyan, Meltem Mutlu, Ali Ender Yıldırım,
Hür Semih Noyan, Zülfü Şahin, Serdar Taşpınar, Ümit Keskin,
Rasim Dönmez, Seyhan Kuru Keskin, Selcen Yıldırım, Arzu
Noyan, Fatoş Gülay Çalışkan, Yasemin Kınay, Necati Enis
Kınay, Osman Yazıcı, Adem Karpuz, Deniz Hacıoğlu, Sacit Ha-
cıoğlu, Nurten Ersoy, Gürçay Eslen, Serap Efe, Ömer Kürkçü,
Mehmed Murad Tokuş, Necla Aydın, Tahir Vural Çakıltaş,
Erkan Efe, Alp Yüceler, Şebnem Kılıç, Ezgi Demirkol, Emel Sarı-
gene, Ege Küçük, Simay Efe, Tuana Kınay, Eylül Irmak Hacı-
oğlu, Arda Taşpınar, Serranaz Karabulut, Nehir Kınay.
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre;
Duygu Sarışın, önceki gün Tersane İstanbul'da
gerçekleşen Contemporary İstanbul'a katıldı.
Sergi açan arkadaşını yalnız bırakmayan Sarı-
şın, basın mensuplarıyla sohbet etmeyi de
ihmal etmedi. Kendisi gibi oyuncu olan Çağa-
tay Ulusoy ile aşk yaşayan Duygu Sarışın, "Ar-
kadaşımın bir eseri, çok zahmetli ve kıymetli. Bu
'Bahara merhaba' açılışı, asıl büyük organizas-

yon eylül ayında olacak. O zaman da görüşü-
rüz. Ben sanat eserlerinin olduğu her yerde ola-
cağım." dedi. Nikah masasına oturup, anne
olmak isteyen oyuncunun, sevgilisinin evliliğe
mesafeli tutumuyla hüsrana uğradığı iddia edil-
mişti. Ortaya atılan söylentiler hakkında da ko-
nuşan Sarışın, "İlişkimiz iyi gidiyor. Hiç öyle bir
şey yok. Bu konulara girmeyelim lütfen." de-
mekle yetindi.

Duygu Sarışın, nikah
masasına oturup, anne
olmak istediği ancak
sevgilisi Çağatay 
Ulusoy'un evliliğe
mesafeli tutumuyla 
hüsrana uğradığı 
söylentilerine yanıt verdi.
Konuyla alakalı açıklama
yapan ünlü oyuncu,
"İlişkimiz iyi gidiyor. 
Hiç öyle bir şey yok.
Bu konulara girmeyelim
lütfen" diyerek,
dedikoduları yalanladıAli Yaylı tarafından yazılan ve yönetilen Toprağımın Buğusu adlı tiyatro oyunu

pazar günü Avcılar Barış Manço Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak

Toprağımın Buğusu
AvcILAR’DA

BU KONULARA
girmeyelim!

PROJE ORTAKLARI DA VAR
Ali Yaylı tarafından yazılan ve yönetilen 
2 perdeli oyunun proje ortakları arasında
Büyükçekmece Dans Kulübü ve Büyük 
Mübadele Derneği de bulunuyor. 

1924 yılında Yunanistan'da bir köy, müba-
dele kanunu ile topraklarından Türkiye'ye göç
etmeleri gerektiğini öğrenir. Oluşan bazı olay-
lardan sonra Ali dağlara çıkmak zorunda
kalır. Ali bir çobandır ve mübadele olduğu sı-
rada dağlardadır. Köye döndüğünde artık
çok geçtir ve ailesi Türkiye'ye gitmek üzere
yola çıkmıştır. Ali de onları bulmak için Sela-
nik'teki limana gider ancak başına gelen olay-
lar onun hapse girmesine neden olur. Hapiste
Debreli Hasan ve sağ kolu Kara Kedi ile tanı-
şır. Debreli Hasan hapishaneye baskın yap-
mış ve tüm mahkumları kurtarmıştır. Ali
onlara ile dağlara çıkmaz ve köyüne dönüp
bir umut ailesini bulmayı umar. Fakat köyüne
artık Anadolu'dan gelen Rumlar yerleşmiştir.
O da Rum bir kıza aşık olarak orada kalmaya
karar verir. İsmini değiştirip Hristiyan olmak
zorunda kalır. Çünkü sadece Hristiyan olan-
ların Yunanistan'da kalmasına izin verilmek-
tedir. Evlenir, 1 oğlu olur ve aradan yıllar
geçmesine rağmen ailesine kavuşamaz. Yıllar
sonra babasından mektup gelir ama o artık
Ali değil Aleko'dur, cesareti iyiden iyiye kırıl-
mıştır. Ta ki oğlu büyüyüp ona Türkiye'ye git-
mesi gerektiğini söyleyene kadar...

Toprağımın Buğusu
ne anlaTıyor?ANIL

BODUÇ

HABER

Hande için
her şey yolunda
Habertürk'ten Onur Aydın'ın ha-
berine göre; Bir takı firmasının
marka yüzü olan Hande Erçel'in
(28) yer aldığı reklam filmi önceki
gün özel bir lansmanla tanıtıldı.
Basın mensuplarıyla sohbet eden
ünlü oyuncu, projeyle alakalı ko-
nuştu. Kendisi gibi oyuncu olan
Kaan Yıldırım ile aşk yaşayan Erçel,
"Dubai'de çekimler çok keyifli geçti.
Ancak sıcaklıkların en yüksek olduğu
saatlerde çekime birkaç saat ara ver-
mek zorunda kaldık. Bu çekimi ger-
çekleştirmek benim için heyecan
verici bir deneyimdi." dedi. Ayrıca
özel hayatıyla alakalı soruları kabul
etmediğini dile getiren Hande Erçel'e
muhabirler, "Kaan Yıldırım ile ilişki-
niz de hayırlı olsun, neler söylemek
istersiniz? Londra’da da tatil yaptı-
nız." sözlerini yöneltti. "Özel bir gün
için buradayız." ifadelerini kullanan
Hande Erçel, her şeyin yolunda gitti-
ğini dile getirmekle yetindi.

Kaan Yıldırım 
ile aşkını geçtiğimiz ay 
itiraf eden Hande Erçel, 

ilişkisiyle alakalı sorulara 
yanıt verdi. Ünlü oyuncu, 
birlikteliklerinde her şeyin 

yolunda olduğunu 
ifade etti

Buruk doğum günü
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun vefatının ardından zor günler geçiren Ece Erken, 44. yaşına girdi. 
Doğum gününü oğlu Eymen ile birlikte kutlayan Erken, "İnsanın kanadı gayretiymiş. Mümkün
olduğunca, nefesim el verdiğince oğlum için kanadımı çırpmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı
Geçtiğimiz ocak ayında
avukat eşi Şafak Mah-
mutyazıcıoğlu'nu silahlı
saldırı sonucu kaybeden
sunucu Ece Erken, 44.
yaşına girdi. Erken,
doğum gününü 2015 yı-
lında boşandığı Serkan
Uçar ile evliliğinden dün-
yaya gelen oğlu Eymen
ile kutladı. Eymen ile bir-
likte pasta kesen ünlü
isim, oğlu ve köpeğiyle
objektif karşısında ver-
diği pozlarını şu sözlerle
paylaştı: “Bu gece
doğum günüm... En
güzel ve en özel kutlama,
hayatımın aşkıyla ve 20

küsür yıldır yaptığım
gibi... Sizlerle paylaşmak
istedim. Hayatta her şey
bizim için ve her an her
şeyi hepimiz yaşayabili-
riz ama ne olursa olsun
insanın kanadı gayretiy-
miş. Mümkün oldu-
ğunca, nefesim el
verdiğince oğlum için ka-
nadımı çırpmaya devam
edeceğim ve Allah'ın iz-
niyle evladımı en güzel
şekilde yetiştireceğim. Bu
gece ve her gece en
büyük duam hayırlı bir
evlat. Bu vesileyle bugün
doğan herkesin doğum
gününü kutlarım.”


