
İBB, İstanbul Halk Ekmek'te de
şeker kullanılan diğer ürünlerde

de 2022 yılına kadar fiyat artışı yapma-
yacaklarını duyurmuştu. Konuya ilişkin
açıklamalarda bulunan İstanbul Halk
Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili
Özgen Nama, 250 gramlık normal
ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere
yüzde 47'ye varan oranlarda zam yapıl-

dığı yönündeki iddiaların doğruyu 
yansıtmadığını ifade etti. Nama, yeni 
bir zam olmadığını; en son zammın
yaklaşık 15-20 gün önce yüzde 12 ile 
25 arasında değişen oranlarda yapıldı-
ğını söyledi. Nama ayrıca, 250 gramlık
normal ve kepekli ekmeğin 1.25 TL olan
fiyatına yıl sonuna kadar zam yapılma-
yacağının da altını çizdi.

GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Sen onu benim 
külahıma anlat!

Partisinin grup toplantısında
konuşan Kemal Kılıçdaroğlu

MHP Lideri Bahçeli'ye yüklendi. “Ne
kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan
Sayın Devlet Bahçeli’dir” diyen Kılıç-
daroğlu, “Devlet Bahçeli, ‘EYT’liler,
3600 çözülmeli, asgari ücret yükseltil-

meli’ diyor. Sen
onu benim küla-
hıma anlat, sa-
raya anlatabiliyor
musun? Gücün
varsa ‘Bu üçü
çıkmadan ben
elimi kaldırmaya-
cağım’ dersin”
ifadelerini kul-
landı. I SAYFA 7

BAHÇELİ’YE SERT MESAJ
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Silivri Belediyesi, Çayırdere
Mahallesi’nde 15 adet kaçak

yapıyı yıktı. Yıkımdan bir gün önce
kaçak yapı sahiplerinin arandığı ve
evlerin boşaltılması istendiği öğre-
nildi. Sonrasında 15 mal sahibine
eşyalarını ve hayvanlarını canlı bir
şekilde teslim aldıklarına dair tuta-
naklar imzalatıldı. Silivri İYİ Parti
İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek’e ait

olan kaçak tek katlı müstakil ev de
yıkılmaktan kurtulamadı.
Yıkımın ardından İYİ Parti 
Silivri İlçe Başkanlığı’nın Twitter
hesabından telef olmuş kümes
hayvanlarının fotoğrafları 
paylaşılarak “Tebligatsız ve 
önlemsiz yıkım. Sonuç; onlarca
hayvan telef oldu. Mutlu musun
Silivri?” açıklaması yapıldı. 
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KAÇAK EV SAHiPLERiNE 
TUTANAK iMZALATILDI

Kaçak evi yıkılan İYİ Parti
Silivri İlçe Başkanı Ahmet

Refik Bek de sosyal medya 
hesaplarından benzer fotoğraf-
ları paylaşarak, “Çayırdere’de
kümes hayvanları ihmal 
yüzünden telef oldu. Bizim
hayvanseverlerden maalesef 
tık yok. Sizin can dostlarımız 
dediğiniz sadece kedi ve köpek-

ler mi?” açıklamasını yaptı. Beledi-
yeden yapılan açıklamada ise 
yıkımın yasal prosedüre uygun bir
şekilde tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, Ahmet Refik Bek 
algı oluşturmakla suçlanırken, 
“Yapılan sadece siyasi rant temin
etmeye yönelik çirkin ve basit bir 
karalamadır. Yasal işlem başlataca-
ğız “ifadeleri kullanıldı. I SAYFA 9

SiYASi RANTA YÖNELiK 
BASiT BiR KARALAMA
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Silivri Belediyesi,
Çayırdere Mahallesi’nde

aralarında İYİ Parti 
İlçe Başkanı Ahmet

Refik Bek’in de 
evinin bulunduğu 

15 kaçak yapıyı yıktı.
Yıkımın ardından 
İlçe Başkanı Bek,

“Çayırdere’de kümes
hayvanları ihmal 

yüzünden telef oldu”
paylaşımını yaptı.

Belediyeden yapılan
açıklamada ise 

“Siyasi rant temin 
etmeye yönelik 

çirkin ve basit bir 
karalama” karşılığı

verildi

Kemal Kılıçdaroğlu

Hesaplaşmadan 
helalleşilmez!

MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, helalleşme yolculu-

ğunu çıkacağını açıklayan Kemal 
Kılıçdaroğlu'na yüklendi. “CHP'nin
geçmişte ve günümüzde yarattığı
derin yaralar vardır. Bizim de 
söylediğimiz budur. Kılıçdaroğlu'nun
bizim çizgimize gelmesi, itirafçı 

olması bir 
gelişmedir” 
diyen Bahçeli,
“Sayın Kılıçda-
roğlu, şunu bil ki,
hesaplaşmadan
helalleşmemiz
asla söz konusu
olmayacaktır”
ifadelerini 
kullandı

KILIÇDAROĞLU’NA YÜKLENDİ
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Devlet Bahçeli

Önüne gelen 
atıp tutuyor!

Silivri'de konuşan Hacettepe
Üniversitesi Öğretim Görevlisi

Dr. Ali Güler, “Adı Türk olan bir dev-
let kurmuş bir Atatürk var. Bir de bize
anlatılan bir Atatürk var. Son yıllarda
‘Üfürme Tarihçiliği’ diyorum ben

ona, bir moda
gelişti. Sosyal
medya da buna
çanak tutuyor.
Önüne gelen 
üfürüyor. Adam 
tarihçi değil, 
edebiyatçı, tarih
konuşuyor, Ata-
türk’ü anlatıyor”
dedi. I SAYFA 4

ÜFÜRME TARİHÇİLİĞİ
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Ali Güler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Millet Bahçesi'nde
Yerel Yönetimler Gençlik Festivali'ne katıldı. Burada konuşan Erdo-

ğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e
tepki göstererek “İYİ Parti'nin başındaki

kadın, bu kadın nasıl küfrediyor? Bunda
ne edep var ne adap var. Başkanı bu şe-

kilde küfür ederse, onun milletvekili
ondan farklı olur mu? Çünkü üzüm
üzüme baka baka kararır” dedi.
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İstanbul Halk Ekmek Yönetim Kurulu
Başkanvekili Özgen Nama, 250 gramlık normal
ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye
varan oranlarda zam yapıldığı yönündeki
iddiaların doğruyu yansıtmadığını belirtti.

NE EDEP VAR NE ADAP!

KAMU İHALE İLANLARINI www.gazetedamga.com.tr ADRESİNDEN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
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YIL SONUNA KADAR AYNI KALACAK

AKŞENER’E ÇOK SERT TEPKİ

Ömerli Emirli 
2. Kademe

İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’nin açılışında
konuşan İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu,
Kanal İstanbul konu-

sunda çok sert eleştiri-
lerde bulundu. Kanal

İstanbul'un bir çevre kat-
liamı olduğunu savunan

İmamoğlu, “Bir avuç 
insanın kapalı kapılar 
ardında aldığı kararlarla 
süreçler yönetilmiştir. Bu 
tarihi sorumlulukla bizler,
Kanal İstanbul'un İstanbul'a
yaptırılmayacağını, yapıl-
mayacağını vatandaşımıza,
halkımızla beraber taahhüt
ediyoruz” diye konuştu. 
I SAYFA 5

KANAL iSTANBUL BiR 
ÇEVRE KATLiAMıDıR
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Uzman Psikolojik Danışman Ayça
Delibalta; psikolojik rahatsızlık olan

mevsimsel depresyon için, “Oturduğumuz
yerden depresyondayım, mevsimsel dep-
resyon yaşıyorum demek doğru olmaz.
Tanı için bir uzmandan destek alınması
gerekir” ifadelerini kullandı.
Depresyondan uzak durmanın
reçetesini de veren Delibalta,
“Spor yapın, sağlıklı beslenin
ve sosyalleşmeyi deneyin” 
ifadesini kullandı. I SAYFA 2
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ÖZEL HABER: DİLEK BOZKURT

Depresyon
tanısı için 
doktora gidin

YIKILAN 15 KAÇAK EVDEN BİRİNİN İYİ PARTİ İLÇE BAŞKANI REFİK BEK’İN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

MÜGE
CESUR
ÖZMEN

ÖZEL
HABER

KAÇAK EVi YIKILDI HAYVANSEVER OLDU!
Yıkım üzerinden rant tartışması devam ederken onlarca kümes hayvanı canından oldu. Kaçak evinin yıkılması üzerine, telef olan 
hayvanlar üzerinden belediyeyi eleştiren İYİ Parti İlçe Başkanı Bek, kısa bir süre önce Silivri’yi ziyarete gelen İYİ Parti İl Başkanı Buğra 
Kavuncu’yu Çayırdere Mahallesi’nde ağırlamıştı. Kavuncu'nun, Bek'in kaçak evi hakkında nasıl bir açıklama yapacağı merak konusu oldu.
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Sezai Karakoç
hayatını kaybetti

Türk şiirinin yaşayan efsanelerin-
den Sezai Karakoç, 88 yaşında

hayatını kaybetti. Sadece edebiyat değil
siyaset dünyasını da yasa boğan acı ha-
beri Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbra-
him Kalın sosyal medya hesabından
verdi. Kalın, “Diriliş şairi Üstad Sezai

Karakoç rahmet-i
Rahman’a kavuştu”
mesajı paylaştı.
Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve MHP 
Lideri Devlet Bahçeli
de Karakoç'un 
ardından taziye 
mesajı yayımladı. 
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TÜRK ŞİİRİ ÖKSÜZ KALDI

Çocuklarımızın
yüzü hep gülsün

İstanbul Oyuncak Müzesi'ni ziya-
ret eden Avcılarlı çocuklar keyifli

bir zaman geçirme fırsatı buldu. Çocuk-
ların her zaman yanlarında olacaklarını
kaydeden Avcılar Belediye Başkanı
Turan Hançerli, “Biz her zaman onların
yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Benzer et-

kinlerimizin
sayısı çoğala-
cak. Çocukla-
rımızın güzel
vakit geçirme-
sini sağlayaca-
ğız” dedi. 
I SAYFA 16
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ONLAR İÇİN ÇALIŞIYORUZ

EKMEGE
ZAM YOK

Makamda değil
SAHADAYıZ

Çatalca Belediye Başkanı Mesut
Üner, Bahşayiş Mahallesi'ni

ziyaret etti. Belediyenin mahalledeki
çalışmalarını denetleyen Üner, “Çatal-
ca’mıza hizmet etme yolunda bütüncül
ve makamdan değil sahadan hizmet
anlayışımızla çalışmalarımıza aralıksız
devam ediyoruz. Bu anlamda bu 
seferki ziyaret durağımız Bahşayiş 
mahallemiz oldu. Bahşayiş mahalle-
mizde park ve çevre düzenlemeleri 
yapacağız” dedi. 
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Dehşet koleksiyonu!
AtAşehir'de, Başak Cengiz'i kılıçla öldüren Can Gök-
tuğ Boz'un evinde bulunan kılıçların fotoğrafları ortaya

çıktı. Evde 15'i kılıç, 17'si döner bıçağı, ve av
bıçağı olmak üzere 32 kesici alet olduğu belir-
lendi. Evdeki televizyon kumandasının arka-
sına yapıştırılmış kağıtta ise 'Kararlı saldırgan’
yazılarının olduğu ortaya çıktı. I SAYFA 3
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Ekrem
İmamoğlu
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M evsimsel depresyon ile ilgili
bilgiler veren Delibalta,
“Depresyonun semptomla-

rını birçoğumuz biliriz. Çevreye karşı
ilginin kaybolması, uyku düzenindeki
farklılıklar, değersizlik hissi, mutsuzluk
vb. Peki size bazı insanların bazı ay-
larda depresyona yatkınlıklarının arttı-
ğını söylesem inanır mısınız? İşte
mevsimsel depresyon tam olarak dep-

resyonun belirli aylarda, belirli mevsimlerde yo-
ğunlaşması nedeniyle DSM-5’e eklenen bir
depresyon türüdür. Çoğu insan sonbahar ve kış
aylarında mevsimsel depresyon yaşasalar da bazı
insanlar için de yaz ayları bu konuda kritiktir”
dedi.

Depresyon belirtileri 

Mevsimsel depresyonun semptomlarını madde
madde açıklayan Delibalta; 
“Semptomları şu şekilde sıralayabiliriz:
Çoğu zaman üzgün hissetmek veya depresif bir
ruh hali içinde olmak.
Bir zamanlar zevk alınan etkinliklere ilgi veya 
zevk kaybı.
İştahtaki değişiklikler; genellikle daha fazla yemek,
karbonhidrat özlemi.
Uykuda değişiklik; genellikle çok uyumak.

Artan uyku saatlerine rağ-
men enerji kaybı veya artan
yorgunluk.
Amaçsız fiziksel aktivitede
artış (örneğin, hareketsiz otura-
mama, el sıkma) veya yavaş hare-
ketler veya konuşma (bu hareketler
başkaları tarafından gözlemlenebilecek
kadar şiddetli olmalıdır)
Değersiz veya suçlu hissetmek.
Düşünme, konsantre olma veya karar verme 
zorluğu.
Ölüm veya intihar düşünceleri.”

Sağlıklı beslen spor yap

Mevsimsel depresyonun tedavisinde özel-
likle Bilişsel Davranışçı Terapi’nin etkili ol-
duğunu bunun yanı sıra vakaya göre
değişmekle birlikte ilaç tedavisinin de ge-
rekebileceğini söyleyen Delibalta; “Tabii
ki danışanın kişisel özellikleri dikkate alı-
narak farklı terapi çeşitlerinden de yararla-
nılabilir. Bu profesyonel destekler dışında
için fiziksel egzersiz, sağlıklı beslenme, sos-
yalleşme ve sevilen insanlar ile birlikte olma
gibi etkinliklerin genel iyilik haline olduğu gibi
mental sağlık için de etkili olduğunu söyleyebili-
rim” dedi. 

Uzman Psikolojik Danışman Ayça Delibalta; psikolojik
rahatsızlık olan mevsimsel depresyon için, “Oturduğumuz
yerden depresyondayım, mevsimsel depresyon yaşıyorum
demek doğru olmaz. Tanı için bir uzmandan destek
alınması gerekir” ifadelerini kullandı

DİLEK
BOZKURT 

ÖZEL
HABER
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Mevsimsel depresyonun bireyin kendi başına koyabileceği
bir tanı olmadığını ifade eden Uzman Psikolojik Danışman
Delibalta;  Yalnız şunu söylememe izin verin oturduğumuz
yerden “depresyondayım”, “mevsimsel depresyon yaşı-

yorum” demek doğru olmaz. Bu tanının gerçekten bir
uzman tarafından konulması gerekmektedir. Bu yüz-
den bu kısa söyleşinin okuyuculara yol gösterme-

sini, böyle bir şüpheleri varsa destek
almaları için rehber olmasını diliyo-

rum” diye konuştu.
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Uzman Psikolojik 
Danışman Ayça Delibalta, 

depresyon tanısını insanların
kendi kendine koymasının
doğru olmadığını söyledi. 

Depresyondan uzak durmanın
reçetesini de veren Delibalta,
“Spor yapın, sağlıklı beslenin

ve sosyalleşmeyi deneyin”
ifadesini kullandı.

Burun 
estetiği

kalite getirir
Burun Estetiği Uzmanı Op. Dr. Vepa Silapov,
burun estetiğinin (rinoplasti) hem erkekler

hem de kadınlar arasında yaygın bir
prosedür haline geldiğini belirten Silapov,
“Rinoplasti; nefes alma, horlama ve uyku

apnesi gibi sorunlara kesin çözüm olabiliyor.
Yani burun estetiği ile hayat kalitenizi

artırabilirsiniz” diye konuştu

BURUN Estetiği Uzmanı Op. Dr.
Vepa Silapov, rinoplasti hakkında
değerlendirmeler yaptı. Karakteris-

tik bir yüz özelliği olan burnun şeklinin ve
boynun kişinin yüz görünümü için önemini
vurgulayan Dr. Silapov, “Burun ucu ve
burun sırtı konturunu düzeltmek veya esteti-
ğini geliştirmek amacıyla rinoplasti uygulu-
yoruz. Temelde plastik ve estetik cerrahi
işlem olan rinoplasti, burun şekillendirme
prosedürüdür. Günümüzde uygulanan mo-
dern burun estetiği teknikleri birçok vakaya
müdahale imkanı veriyor” açıklamasını
yaptı. Rinoplastiye yaygın olarak burundan
nefes almada zorluk yaşayan ve burun ya-
pısı bozuk kişilerin başvurduğunu belirten ri-
noplasti uzmanı Silapov, “Burun tıkanıklığı
birçok soruna yol açabilir. Egzersiz ya da
sporda zorluk ortaya çıkar. Uyku düzeni bo-
zulabilir. Ayrıca horlamaya ve uyku apnesi
gibi önemli sorunlara yol açabilir. Özellikle
günlük yaşamda aktif olarak çalışan ya da
sürekli hareket halinde olan kişilerin aktivite-
lerini engelleyebilir. Bunun için burun spreyi
ya da uyku apnesi tedavisi gibi bazı tıbbi te-
daviler uygulanıyor. Ama burnun şeklinden
kaynaklanan sorunlar ve estetik görünümü
iyileştirmek için rinoplasti öneriyoruz. Her-
hangi bir travma ya da darp sonucu burun
kemiğinde meydana gelen sorunlar da rino-

plasti ile çözülebiliyor” şeklinde konuştu.

Estetik cerrahı çok iyi 
seçmesi gerekir

Op. Dr. Silapov; burun kamburluğunu azalt-
mak, burun ucunu inceltmek veya asimetri-
leri düzeltmek gibi işlemler için estetik
rinoplastinin uygulandığını kaydetti. Bu-
runda kozmetik değişiklikler fonksiyonel ri-
noplasti ile kombine edildiğinde iyi bir sonuç
alınabildiğini belirten Silapov, şu bilgileri
verdi: “Burun estetiği, genel anestezi altında
yapılan karmaşık bir estetik operasyondur.
Burun tabanı boyunca çok küçük bir kesi ile
yapılır. Bu kesi, burunda görülmeyen kesilerle
bağlantılıdır. Bu kesilerden burundaki kıkır-
dak ve kemiklere erişim sağlanıyor. Daha
sonra burun geçişlerini iyileştirerek kemik ve
kıkırdakta uygulanan ince işlemlerle burun
şekillendirme işlemi yapılıyor.” dedi. Rino-
plastide en iyi sonucu elde etmenin, uyumlu
cilt dokusu ve yapısal olarak sağlam burun
iskeleti ile bağlantılı olduğuna işaret eden
burun estetiği uzmanı, şöyle devam etti: “Ri-
noplasti, bu alanda tecrübeli hekimlerin uy-
gulayabileceği bir prosedürdür. Operasyon
sırasında kritik adımlar var. Bu adımlar, aynı
zamanda burunda doğal görünümü elde et-
menin de anahtarıdır. Bu sebeple rinoplasti
yaptıracak kişilerin, estetik cerrahı çok iyi seç-

mesi gerekir. Bu uygulama, sadece estetik
kaygılarla yapılmıyor. Sağlıklı nefes almak ve
burnun işlevini iyileştirmek için rinoplastiye
ihtiyaç duyuluyor. Ayrıca, horlama gibi so-
runların tedavisi için de rinoplasti uyguluyo-
ruz. Tüm bunlar kombine uygulamalardır.
Bu sebeple rinoplastide tecrübe çok 
önemlidir.”

Bebeğiniz kör olmasın 
Erken doğan bebeklerin gözlerindeki retina tabakasında ortaya çıkan ve sinir hasarına yol
açarak görme kaybına sebep olabilen rahatsızlığın hiçbir belirtisi bulunmuyor.  Memorial
Ankara Hastanesi Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Neslihan Astam, “17 Kasım Dünya
Prematüre Günü” öncesinde prematüre retinopatisi ve tedavi süreci ile ilgili bilgi verdi

HAYATA erkenden merhaba diyen be-
beklerde görülen en önemli sağlık so-
runlarından birini de prematüre

retinopatisi oluşturuyor. Doğum ağırlığı ve
doğum haftası düştükçe, bebeklerde bu hastalı-
ğın görülme riski artış gösteriyor. Erken doğan
bebeklerin gözlerindeki retina tabakasında or-
taya çıkan ve sinir hasarına yol açarak görme
kaybına sebep olabilen rahatsızlığın hiçbir belir-
tisi bulunmuyor.  Memorial Ankara Hastanesi
Göz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Nesli-
han Astam, “17 Kasım Dünya Prematüre
Günü” öncesinde prematüre retinopatisi ve te-
davi süreci ile ilgili bilgi verdi, “32 haftadan önce
ve 1500 gramdan daha az doğum ağırlığı ile
dünyaya gelen bebeklerde görülen prematüre re-
tinopatisi, bu bebeklerin gözlerindeki retina ta-
bakasındaki damarsız alanlarda ortaya çıkan ve
sinir hasarına yol açarak görme kaybına neden
olabilen bir hastalıktır. Çocukluk çağında görü-
len önlenebilir körlüğün ilk sıradaki nedeni olan
prematüre retinopatisinin (ROP)  en önemli risk
faktörlerini ise düşük doğum ağırlığı ve yüksek
doz oksijen tedavisi oluşturmaktadır” dedi.

Battaniye
gibisi yok
Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr.
Oğuz Özyaral, teknolojik ürün olan
ağırlıklı battaniyelerin yaşam
kalitesini artırdığına dikkat çekti

UYKU problemleri, dikkat
eksikliği, hiperaktivite bo-
zukluğu, kronik ağrı prob-

lemi, anksiyete, uykusuzluk,
depresyon, huzursuz bacak sen-
dromu ve otizmle ilgili bir dizi sağlık
sorunlarının düzenlenmesine yar-
dımcı olmak üzere tasarlanan ağır-

lıklı battaniyeler
ile ilgili İstanbul
Rumeli Üniversi-
tesi Rektör Yar-
dımcısı ve
Koruyucu Sağlık
Uzmanı Prof. Dr.
Oğuz Özyaral,
önerilerde bu-
lundu. Özel ola-
rak hazırlanan

dolgulu yapısıyla sağlık sorunlarına
etkili olan battaniye ile ilgili Prof. Dr.
Özyaral, “Üstümüze örttüğümüz an
bir ağırlığın hafiften bizi sarıp sar-
maladığını, dolayısıyla da bir kucak-
lama, sarılma hissi oluşturduğunu
algılıyoruz.  Bu sarılma duygusuyla
beraber vücutta güvenlik hissi oluşu-
yor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr.
Özyaral, uygun bir battaniyenin kişi-
nin kendi ağırlığının yüzde 10’unun
üstüne ortalama 2 kilo daha eklenip
hesaplanabileceğini dile getirdi.

Aysun Kayacı babasını kaybetti
2012 yılında Efe Kapancı’yla evlenerek
Londra’ya yerleşen ve ekranlardan
uzak olan Aysun Kayacı babasını kay-

betti. Güzelliğiyle bir döneme damga vuran ünlü
manken Aysun Kayacı radikal
bir kararla yurtdışına yerleş-
mişti.Yıllardır babasıyla küs ol-
duğu bilinen Aysun Kayacı
cenaze törenine katılmadı. Sela-
hattin Kayacı, Ümraniye Koca-
tepe Mezarlığı’nda bulunan aile
kabristanına defnedildi. 42 ya-
şındaki ünlü model Aysun Ka-
yacı, 2012 yılında bankacı Efe
Kapancı ile evlenerek Londra'ya
taşınmıştı. Kayacı, podyumun
en popüler modelleri arasında

olduğu yıllarda babası Selahattin Kayacı ile gö-
rüşmediğini itiraf etmişti. Babasından şiddet gör-
düğü için onunla görüşmediğini söyleyen Kayacı,
“Annem işçiydi, eve para getiriyordu ama o çalı-

yordu. Benim dayak raporum,
artı annemin dayak raporu, üs-
tüne kız kardeşimin dayak raporu
ile boşandı benim annem" ifade-
lerini kullanmıştı. Selahattin Ka-
yacı 2009 yılında katıldığı bir
televizyon programında kızı için
'Bizim dünyalarımız ayrı. Onun
dünyası ayrı benim dünyam ayrı.
Biz bir araya geldiğimizde on da-
kika ancak kalırız. O da nasılsın
iyi misinden öteye gitmez” açık-
lamasını yapmıştı.

Depresyon 
tanısı için 
DOKTORA GiDiN



Kağıthane’de 2014 yılında Nilayım adlı köpeğe tecavüz ettiği iddiasıyla beraat 
eden sanık Hamdi Y. hakkındaki karar Yargıtay’da bozuldu. Yargıtay, kamera gö-
rüntülerindeki kişinin sanık olup olmadığı ve eylemi konusunda eksik araştırma 

yapıldığı gerekçesiyle kararı bozdu. Mahkeme, bozma sonrası görülen ilk duruşma-
ya katılmayan sanık hakkında bir sonraki duruşmaya zorla getirme kararı verdi

Esenyurt’ta taksi şoförü, eksik para verdiğini iddia ettiği yabancı uyruklu müşteriy-
le tartıştı. Minibüse binip kaçmaya çalışan müşteriyi, taksi şoförünün bir meslektaşı 

elinde demir sopa ile indirmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

İstanbul’da suç örgütlerine silah sattıkları belirtilen ve Ga-
ziosmanpaşa’da bulunan oto galeriyi silah imalathanesine 

çeviren şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda bin 38 
kurusıkı tabanca, 91 ruhsatsız silah ve aparatı ele geçirildi

Ataşehir’de, Mimar Başak Cengiz’i kılıçla öldüren Can Göktuğ 
Boz’un evinde bulunan kılıç ve bıçakların fotoğrafları ortaya çıktı

İSTANBUL’A eğitim 
için gelen Mimar Ba-
şak Cengiz, geçtiğimiz 

salı günü yolda yürürken 
Can Göktuğ Boz’un samuray 
kılıçlı saldırısına uğrayarak 
hayatını kaybetti. Tutuklanan 
Can Göktuğ Boz’un (27) evi-
nin oturma odasının duvar-

larındaki yazılar ve masada 
bulunan oyun aletlerinin yanı 
sıra dairenin çeşitli yerle-
rindeki bıçak ve kılıçların 
da fotoğrafları ortaya çıktı. 
Evde 15’i kılıç, 17’si döner bı-
çağı, pala ve av bıçağı olmak 
üzere 32 kesici alet olduğu 
belirlendi. Fotoğraflarda 

evin bir odasındaki koltukta 
ise kılıçların yanı sıra bir 
beyzbol sopası ve Türk Bay-
rağı olduğu görüldü. Evdeki 
televizyon kumandasının 
arkasına yapıştırılmış kağıtta 
ise ‘Kararlı saldırgan hatırla 
ve alerji’ yazılarının olduğu 
ortaya çıktı.

DEHŞET VEREN 
KILIÇ KOLEKSiYONU!

DEMIR SOPA ALIP
MÜŞTERI KOVALADI

SAPIK ICINSAPIK ICIN  
YENI KARARYENI KARAR
KOPEGE TECAVÜZ EDENKOPEGE TECAVÜZ EDEN

Olay, Kağıthane’de 27 Temmuz 
2014 yılında gece saat 02.00’de 
gerçekleşti. İddiaya göre, köpek 

sesi duyan komşular, alkollü olan sanığı 
Nilayım adlı köpeğin yanında gördü. 
“Ne yapıyorsun” diye sorduklarında 
sanığın “Köpeği seviyorum, sevemez 
miyim?” diyerek arkasını dönerek gitti. 
Komşuların polise haber vermesi üzeri-
ne yapılan incelemede, olay yeri kame-
ra görüntülerinden sanık tespit edildi. 
Polis tarafından yakalanan sanık, söz 
konusu kişinin kendisi olduğunu, ancak 
köpeği sevdiğini ve et verdiğini söyledi. 
8 Ağustos 2014’te veteriner tarafından 
yapılan incelemede de köpeğin anal 
bölgesinde zorlama, yaralama, kanlan-
ma durumuna rastlanmadığı kaydedil-
di. Ancak sanık hakkında dava açıldı. 
Kapatılan İstanbul 63. Asliye Ceza 
Mahkemesi sanık Hamdi Y. hakkında 
30 Aralık 2014’te  “Haksız yere sahipli 
hayvanı işe yaramayacak hale getirme, 
mala zarar verme” suçundan unsurları 
oluşmayan suçtan beraatine karar ver-
di. Mahkeme, “hayasızca hareketlerde 
bulunma” suçundan da suçun sanık 
tarafından işlendiğinin sabit olmaması 
nedeniyle beraat kararı verdi.

Yargıtay beraati bozdu

Ancak Yargıtay 2. Ceza Dairesi, beraat 
kararını 28 Nisan 2021’de kararı bozdu. 
Bozma ilamında, Emniyet müdürlüğü-
nün olay yeri inceleme müdürlüğünce 
düzenlediği raporda, görüntülerin 
çözünürlüğünün düşük olduğu, şüpheli-
nin tespit edilebilmesi için görüntülerin 
yeterli seviyede veri içermediği, ancak 
sanığın 29 Ağustos 2014’teki tutanak-
ta “Görüntülerdeki kişinin kendisi 
olduğunu, ancak köpeğe et verdiğini” 
suçlamayı kabul etmediğini söylediğine 
yer verildi. Kararda, 8 Ağustos ve 17 
Ağustos 2014 tarihli olaylara ilişkim 
kamera görüntülerinin değerlendiril-
mesi, sanığın değişik açılardan fotoğ-
raflarının temin edilerek Jandarma ve 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal 

Daire Başkanlıklarından veya Adli Tıp 
Fizik İhtisas Dairesinden görüntülerde-
ki kişinin sanık olup olmadığı, eylemin 
mahiyeti (köpeğe cinsel saldırı veya et 
verme) konularında rapor aldırılarak 
değerlendirme yapılması gerekirken 
eksik araştırma ve inceleme yapılması 
nedeniyle bozma karar verildiği kayde-
dildi. Ayrıca İstanbul Hayvan Hakları 
Merkezi, Ankara ve Eskişehir Hayvan 
Hakları Komisyonlarının da davaya ka-
tılma hakkı olmadığı belirtilerek temyiz 
istemlerinin de reddine karar verildiği 
de kararda yer aldı.

İlk duruşma görüldü

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen ilk duruşmasına, sanık Hamdi 
Y. katılmadı. Şikayetçi olarak İstanbul 
Barosu Hayvan Hakları Merkezi’n-
den avukatlar ile sanık avukatı hazır 
bulundu.

Görüntüler incelensin

İstanbul Barosu Hayvan Hakları 
Merkezi avukatlarından Özen Erdo-
ğan Yargıtay’ın “katılan sıfatlarının 
reddine” ilişkin yönüyle bozmayı kabul 
etmediklerini belirterek “Sonuçta 
suçtan zarar gören hayvandır. Biz de bu 
hayvanların yaşam standartlarının ve 
yaşam haklarını savunmak için gönüllü 
olarak yapıyoruz. O yüzden kabul etmi-
yoruz bu yönden” dedi. Esasa ilişkin ise 
bozmaya uyulmasını talep eden avukat 
Erdoğan, “Sanığın kendisi de görüntü-
lerdeki kişinin kendisi olduğunu sadece 
köpeğe yemek verdiğini iddia etmiştir. 
Ancak görüntülerde tecavüz olduğu 
açıktır. Bilirkişi incelemesi yapılmasını 
talep ederim” diye konuştu. Avukat 
Yasemin Babayiğit ise şikayetçinin 
başvurduğu ve dosyaya yansımış iki 
ayrı tecavüz vakası olduğunu belirterek 
yapılan incelemelerin 10 gün sonra 
yapılmış olması nedeniyle herhangi 
bir tecavüz olgusu tespit edilemediğini 
belirterek sanığın duruşmada hazır 
olduğu celsede görüntülerin re’sen izle-

nerek incelenmesini talep etti. Avukat 
Serap Berkyürek ise bilirkişiden rapor 
alınmasına gerek olmadığını, ortada 
kuşku bulunmaıdğını, mahkemede 
re’sen görüntüler üzerine inceleme 
yapılarak karar verilmesini istedi.
Duruşma savcısı, Yargıtay bozma ilamı-
na uyulmasını talep etti. Sanık avukatı 
Adem Muratbeyoğlu ise Yargıtay kara-
rına uyularak teknik araştırma yapıl-
masını ve doğrudan zarar görmedikleri 
gerekçesiyle İstanbul Barosu Hayvan 
Hakları Merkezi’nin katılma talepleri-
nin ise reddini talep etti. DHA

OLAY, dün öğle saatlerinde 
Esenyurt Selahattin Eyyubi 
Mahallesi Erzurum Kongre 

Caddesi üzerinde meydana geldi. 
İddiaya göre, bindiği taksinin parası-
nı eksik verdiği iddia edilen yabancı 
uyruklu müşteri ile şoför arasında 
tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi 
üzerine yabancı uyruklu kişi, minibüse 
binip, kaçmak istedi. Parasını isteyen 
taksi şoförü ise izin vermemek için 
minibüs şoförüne söyleyerek, dur-
masını istedi. Çıkan tartışmayı gören 
başka bir taksici ise olay yerine geldi. 
Yaşanan tartışmanın nedenini öğrenen 

taksici, meslektaşına yardım etmek için 
araçtan demir sopa çıkardı. Minibüsün 
kapısına gelen taksi şoförü, kaçmaya 
çalışan yabancı uyrukluyu araçtan 
indirdi. Kaçmaya çalışan müşteri, tak-
siciye para verip olay yerinden uzak-
laştı. O anlar cep telefonu kamerasına 
yansıdı. DHA

İSTANBUL Emniyet Mü-
dürlüğü Organize  Suçlarla 
Mücadele Şube Müdürlüğü 

ekipleri, İstanbul’da suç örgütlerine 
silah satan kaçakçılara yönelik, 29 
Ekim Cuma günü çok sayıda adrese 
eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Gaziosmanpaşa’da bulunan oto galeri 
görünümlü işyerine yapılan baskında, 
Ü.H.Ö, S.Ş, A.Y ve C.E. isimli kişiler 
gözaltına alındı. Şüphelilerin ev, işyeri 
ve araçlarında yapılan aramalarda 
piyasaya sürülmek ve suç örgütlerine 
dağıtılmak üzere siparişi alınmış ve 
depolanmış olarak, 78 kurusıkı taban-
ca ve boş şarjör, 80 tabanca çerçevesi, 
80 tabanca horoz tertibatı, 80 tabanca 
sürgüsü, 80 değişik çap ve ebatlarda 
tabanca şarjörü, 80 pim yay emniyet 
mandala tetik tertibatı,  4 silah yapı-
mında kullanılan makine ele geçirildi.

Çok sayıda silah ele geçirildi

Polis ekiplerince yapılan aramaların 
devamında işyerinin duvar görü-
nümlü gizli bir bölmesinin olduğu ve 
sıkma köpüklerle gizlenmiş vaziyette 
bulunan çelik kapılı bölme bulundu. 
Gizlenmiş bölmede yapılan ara-
malarda ise suç örgütlerine yapmış 
oldukları eylemlerde, eylemleri yapan 
kişilerin, polis tarafından bulunama-
ması amacıyla sahte plaka basıldığı ve 
basılan bu plakaların kargo poşetleri 
içerisinde sipariş üzerine dağıtıldığı 
ortaya çıktı. Ayrıca ekiplerce gizli 
bölmede yapılan aramalarda, 2 adet 
soğuk Mühür(TŞOF), 20 adet plaka 
yapımında kullanılan sayı kalıpları, 46 
adet plaka yapımında kullanılan harf 
kalıpları, 9 çift basılı plaka, 50 adet 
Türk bayrağı hologramlı TR ibareli 
boş plaka sacı ele geçirildi. Polis, ikin-
ci dalga operasyon için düğmeye bastı. 
Suç örgütüne yönelik başlatılan teknik 
ve fiziki takibinin ardından organize 

şekilde silah ticareti yapılan şebekeye 
yönelik operasyon düzenlendi. 12 
Kasım Cuma günü Küçükçekmece’de 
silah ticareti yapılacağı yönünde alı-
nan bilgi doğrultusunda düzenlenen 
eş zamanlı operasyonda şebeke lideri 
olduğu iddia edilen V.Y. ve örgüt 
yöneticisi S.S., ile A.K., M.A., B.İ., 
M.O., B.O., Y.G. ve M.K. gözaltına 
alındı. Operasyon kapsamında bir 
silah atölyesi ve iş yerinde yapılan 
aramalarda, 960 kurusıkı tabanca, 
112 adet şarjör, 20 ruhsatsız tabanca, 
21 silah namlusu, 101 9 mm çapında 
fişek, 47 yiv ve set olmayan namlu, 1 
av tüfeği ve 64 kurusıkı mermisi ele 
geçirildi. 

SSiiLAH TUCCARLARILAH TUCCARLARI
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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KüçüKçeKmece'de ormanlık alanda
ağaca asılı halde erkek cesedi bulundu.
Üzerinden kimlik çıkmayan 25 yaşların-

daki kişinin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin
ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Beş-
yol Mahallesi İnönü Caddesi'nde yol kenarındaki
ormanlık alanda saat 11.00 sıralarında, kimliği belir-
siz 25 yaşlarındaki bir erkek, iple ağaca asılı halde
bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk
incelemede, asılı halde bulunan kişinin hayatını kay-
bettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından çevrede
güvenlik önlemi alınarak, olay yerinde inceleme ya-
pıldı. 25 yaşlarındaki kişinin cansız bedeni, yapılan
incelemelerin adından Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

16 yıl önce evlenen Cem Sal-
tıkalp, 2020 yılının Kasım
ayında bazı sebeplerden do-

layı eşiyle boşandı. 11 yaşındaki kızı ve
15 yaşındaki oğlunun velayeti Cem Sal-
tıkalp'e verildi. Feshane'nin lunaparkında
çalışan Saltıkalp'i iş yerinde ziyaret eden
kızı Pervin Buse Saltıkalp, bir arkadaşını
karşılamak için lunaparkın dışına çıktı.
Yevadut Caddesi'nde karşıdan karşıya
geçerken telefonla konuşan 11 yaşındaki
Buse hızla gelen minibüs türü aracı far-
ketmedi yola adım attı. Minibüs sürü-
cüsü de onu farketmedi, 11 yaşındaki
Buse'ye çarptı. Küçük kız, çarpmanın et-
kisiyle metrelerce havaya savrularak yere
düştü. Pervin Buse Saltıkalp'e ilk müda-
haleyi çevredekiler yaptı. Hastaneye kal-
dırılan 11 yaşındaki Buse tüm
müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Minibüsün sürücüsü gözaltına alındık-
tan sonra serbest bırakıldı. Kızını trafik
kazasında kaybeden acılı baba kızı ve
oğluyla yaşadığı evde konuştu.

Hastaneye beni almadılar

Cem Saltıkalp " Kızım Feshane lunapar-
kına gelmişti. Telefon geldi, 'Kızınıza
araba çarptı' dediler, ben inanmadım.
Olay yerine geldiğimde kızımın herşeyi
yerdeydi. Hastaneye beni almadılar, ba-
şınız sağ olsun kurtaramadık dediler. Bir

arkadaşını karşılamak için lunaparkın dı-
şına çıkmış. Araç bayağı hızlı geliyormuş
araç yeşilde değil sarı ışıkta çarpmış.
Kızım 30-35 metre sürüklenmiş" dedi.
Saltıkalp "İzlediğimde görüntüleri ne
hissettiğimi söylemek çok zor. İçiniz par-
çalanıyor. Biri izlese benim durumuma
düşer. İzlediğimde elim ayağım dolaştı,
ben böyle bir kaza hayatımda görme-
dim. Kızım hayat doluydu, neşe kayna-
ğıydı. Bu olay olmadan önce, 'Baba
bana Beşiktaş forması alır mısın?' dedi
kısmet olmadı. Keşke olsaydı" diye ko-
nuştu.

Eve girmek istemiyorum

Acılı baba "Ben kızımı toprağa verdiğim
zaman, ona çarpan insanın serbest kal-
ması içimi daha da yaktı. Evimde her
yerde hayali var kızımın. Eve girmek is-
temiyorum. Kızım karanlıktan korkardı,
üşüdüğü zaman soğuktan da çok rahat-
sız olurdu. Işıklar onun için hala yanıyor.
Benim kızım morgtayken ben bağırıyor-
dum; 'Benim kızım üşür ben onu oradan
alayım, ısıtayım' diye bağırıyordum.
Toprağa verdiğim zaman karanlıktaydı,
karanlıktan korkuyordu o. Benim bir
oğlum var, evlatı ayırt etmiyor insan ama
o başkaydı. Gel desem gelemez, kalk
mezarından gel desem gelemez. Sadece
adalet istiyorum" dedi. DHA

Gel desem gelemez!
Eyüpsultan'da geçen hafta karşıdan karşıya geçerken minibüsün çarpmasıyla metrelerce savrulan ve hayatını kaybeden
Buse Pervin Saltıkalp'ın babası Cem Saltıkalp, "Evimde her yerde hayali var kızımın. Eve girmek istemiyorum. Gel
desem gelemez, kalk mezarından gel desem gelemez. Sadece adalet istiyorum" açıklamalarında bulundu

Ağaca asılı 
halde bulundu

Örümcek hırsızlar!

Şüpheli polise
teslim oldu

Ankara'da bisikletiyle evine
dönerken, bir otomobil sürücü-

sünün arkadan çarpması so-
nucu hayatını kaybeden Umut

Gündüz, ölüm yıldönümünde
'İstanbul'daki Dostları' tarafın-

dan anıldı. Açıklama sonrası,
bisikletle, Beşiktaş'tan Bebek'e

arası anma sürüşü yapıldı.

A nkara'da, 15 Temmuz 2020 tari-
hinde meydana gelen olayda, 19
yaşındaki Umut Gündüz, antren-

mandan bisikletiyle evine dönerken, al-
kollü olduğu tespit edilen bir sürücünün
arkadan çarpıp kaçmasının ardından ha-
yatını kaybetti. Gündüz, ölümünün ilk yıl-
dönümünde 'İstanbul'daki Dostları' adlı
grup tarafından anıldı.

Umut'la hiç tanışamadı

Beşiktaş Sahili'nde gerçekleşen anmaya
katılanlar adına bir basın açıklaması ya-
pıldı. Grup sözcüsü Berk Çetin tarafın-
dan yapılan açıklamada "Biz burada,
Umut'un 'İstanbul'daki Dostları' olarak
buluştuk. Aslında birçoğumuz Umut'un
adını, geçen yıl aldığımız kahredici bir
haberden öğrendik. Bundan tam bir yıl
önce Ankara'da alkollü bir araç sürücüsü
19 yaşındaki bisikletçi Umut Gündüz'ü
katletmişti. Bugün burada bulunanların
büyük çoğunluğu Umut'la hiç tanışa-
madı. Ama biz kendimizi Umut'un en
yakın dostları, en sıkı yoldaşları sayıyo-
ruz ve onun adını yaşatmakta kararlıyız"
debildi. 

Mücadele edeceğiz

Açıklamada, "Umut yalnızca son derece
yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda
bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert
edinen, çalışkan bir komünistti. Hayal-
leri, beklentileri vardı ve bunlar için mü-

cadele etti. Bisikletiyle çekilmiş bir fotoğ-
rafının üstüne şu notu düşmüştü: "Hayat
sonunu bilemediğimiz için güzel ve ilgi
çekici. Yarın ne olacak duygusu bizi diri
tutar." Bugün, Umut'un dostları olarak
onu yaşatmanın, "sonunu bilemesek de
hayatı güzel ve ilgi çekici" kılmanın en iyi
yolunun onun gibi mücadele etmek ol-

duğuna inanıyoruz. Bisikletli cinayetleri-
nin "kaza" deyip geçiştirilmemesi için,
katillerin tutuksuz yargılamayla ve gös-
termelik cezalarla ödüllendirilmemesi
için mücadele edeceğiz. Bisikletin hak et-
tiği toplumsal saygıyı görebilmesi için,
bisikletlilerin yollarda güven içinde pe-
dallayabilmesi için, trafikte eşitlik ve öz-

gürlük için mücadele edeceğiz. Türkiye'yi
günün birinde enerji ve otomotiv tekelle-
rinden kurtarmak için, kentlerimizin "bi-
siklet dostu kentler" olarak anılması için
mücadele edeceğiz" ifadelerine yer ve-
rildi. Basın açıklamasının ardından grup,
bisikletleriyle Beşiktaş'tan Bebek'e anma
sürüşü gerçekleştirdi. DHA

BISIKLETLI
PROTESTO

Esenyurt'ta, sürücüsünün ara sokağa süratli ve kontrolsüz girdiği
hafif ticari araç, az kalsın yoldaki 2'si bisikletli çocuk 6 kişiyi eziyordu

olay, geçen pazar günü saat 22.30
sıralarında Bağlarçeşme Mahalle-
si'nde yaşandı. Güvenlik kamera gö-

rüntülerine saniye saniye yansıyan olayda
sürücü, hafif ticari aracıyla süratli ve kontrol-
süz şekilde girdiği sokaktakilerin yüreklerini
ağızlarına getirdi. Fren sesini duyunca üzerine
doğru kontrolsüz bir şekilde gelen aracı fark
eden Zülküf Gözer, bir anda kenara kaçarak,
ölümden döndü. Sürücü, bu sefer de önündeki
2 bisikletli çocuk ve sokakta yürüyenleri ezmek
üzereyken aracının direksiyonunu kırdı. Top-
lam 6 kişinin ölümden döndüğü, sokaktakilerin
yüreklerini ağızlarına geldiği olay sonra sürücü,
hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kendimi kenara attım

Yaşananları anlatan Zülküf Gözer, "Akşam
22.00 - 22.30 sıralarıydı. Dükkanımı kapatmış,
evime gidiyordum. Tam sokağa girdim, acı bir
fren sesi duydum. Ne olduğunu anlayamadık,
mahallede kalabalıktı, o esnada. Refleksle sa-
ğımı kontrol ettim. Bir baktım araba üzerime
doğru geliyordu. Ben önce bana kastı var san-
dım. Üzerime doğru gelince kendimi kenara
attım. Akabinde araba durmadı. 2 tane de bi-
sikletli geliyordu o esnada. Ben bisikletli küçük
çocuktan korktum. Onu ezmesinden korktum.
Zor toparladı kendini. Muhtemelen siren sesin-
den kaçıyordu" dedi. DHA

Maganda dehşeti

beyoğlu'nda farklı günlerde evden hır-
sızlık olayı olduğu ihbarını alan güven
timleri hırsızlık olayının olduğu sokak ve

çevresinde güvenlik kameralarını izlemeye aldı.
Cerrahi maskeli, kapüşonlu iki şüphelinin Kasım-
paşa ve Kalyoncu Kulluğu mahallelerinde ara so-
kaklarda keşif yaptığını belirledi. Hırsızlık
şüphelilerinin dairelerin demir korkuluklarına tutu-
narak örümcek adam gibi tırmandığını belirledi.
Polisler kameralarda şüphelinin kolundaki dövmeyi
fark etti. Dövmeden yola çıkan güven timleri başka
kameralardan da şüphelilerin eşkalini belirledi.
Şüphelilerin sokak aralarında keşif yapması, evleri
gözetlemesi ve örümcek adam gibi binalara tır-
manması güvenlik kameralarına yansıdı. Hırsızlar-
dan birisinin dairenin korkuluk demirlerini ayakları
ile yamultması da kameralara yansıdı. DHA

Zeytinburnu'nda çıkan tartışmada
Sinan K.'yı (21) silahla ateş ederek öl-
dürdüğü iddia edilen Mehmet. C.Ç. (24)

polise teslim oldu. Şüpheli Mehmet C.Ç. adliyeye
sevk edildi.  Öte yandan olay günü yaşananlar gü-
venlik kamerasına yansıdı. Olay 26 Haziran'da
Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde meydana
geldi. Şüpheli Mehmet C.Ç ve eşi A.Ç.'nin, H. is-
mindeki kız arkadaşlarıyla, H.'nin babasına ait me-
kana gelip gitme konusunda aralarında
küfürleşmeye varan tartışma yaşandı. Bu olay üze-
rine H.'nin erkek arkadaşı Abdulkadir U.(21) Meh-
met C.Ç.'yi telefonla arayarak tehdit etti. Daha
sonra Mehmet C.Ç. ile olay yerinde buluşmak için
sözleşen Abdulkadir U. yanına arkadaşı Sinan K.'yı
da alarak gitti. Olay yerinde çıkan kavgada Sinan
K., Mehmet C.Ç. tarafından silahla ateş edilmesi
sonucu yaralandı. Mehmet C.Ç. olay yerinden
otomobille kaçarken, yaralanan Sinan K. kaldırıl-
dığı hastanede hayatını kaybetti. DHA
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PSİKOLOJİK  sorunla-
rı olduğu belirtilen Can 
Göktuğ Boz’un evinin 
içinden fotoğraflar dün 
ortaya çıkmıştı. DHA’nın 
dün elde ettiği  fotoğraflar 
Boz ile ilgili bazı şifreleri 
ortaya çıkarıyordu. Boz’un 
oturma odasının duvarla-
rına asılı A4 kağıtlarında, 
‘Sabahtan akşama spor’, 
‘120 günde 4 yıl, 1 günde 
24 gün.’ , ‘Alerji olunca 
67’yi geçemedim kesin 
biliyorum’ ve ‘Sadece 
şınav, hapishane, doktor, 
zehir, fitness, hile’ gibi 
kelimeler yazılı olduğu gö-
rülmüştü. Yazılar Boz’un 

kilolarıyla ilgili sıkıntı 
yaşadığını ortaya koyuyor, 
camları gazete kağıtları 
ile kapatılan odanın diğer 
tarafındaki duvarda ise, 
‘Birleştir, farklı amaçla 
kullan, benzet.’ ,’İstanbul 
Avrupa bölgesinde herkes 
katil, kadın erkek, tartış-
ma’,  ‘Dünyada 50 kelime 
vardır.’ ‘Sinirle kol vurma, 
tuzak kuruyor.’ gibi notlar 
olduğu görülüyordu. Öte 
yandan odada bulunan 
masanın üzerinde ise çok 
sayıda bozuk para, sigara 
kutusu, satranç, jenga oyu-
nu, rubik küp ve abaküs 
olması dikkat çekiyordu. 

SPOR VE CINAYET NOTLARISPOR VE CINAYET NOTLARI

Olay, Kağıthane’de 27 Olay, Kağıthane’de 27 
Temmuz 2014 yılında gece Temmuz 2014 yılında gece 
saat 02.00’de gerçekleşti. saat 02.00’de gerçekleşti. 
İddiaya göre, köpek sesi İddiaya göre, köpek sesi 
duyan komşular, alkol-duyan komşular, alkol-
lü olan sanığı Nilayım adlı lü olan sanığı Nilayım adlı 
köpeğin yanında gördü. köpeğin yanında gördü. 
“Ne yapıyorsun” diye “Ne yapıyorsun” diye 
sorduklarında sanığın sorduklarında sanığın 
“Köpeği seviyorum, seve-“Köpeği seviyorum, seve-
mez miyim?” diyerek arka-mez miyim?” diyerek arka-
sını dönerek gitti.sını dönerek gitti.

İstanbul 8. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk 
duruşmasına, sanık Hamdi 

Y. katılmadı. Şikayetçi olarak 
İstanbul Barosu Hayvan Hakları 

Merkezi’nden avukatlar ile 
sanık avukatı hazır bulundu.

MAHKEME, duruşmaya katılma-
yan sanığın bir dahaki duruşmaya 
zorla getirilmesine karar verdi. 
Yasaya göre sanığın savunması alın-
masından sonra Yargıtay’ın bozma 
ilamına uyulup uyulmamasına karar 
verilmesine hükmeden mahkeme, 
duruşmayı erteledi.

Sanık zorla getirilecek

OPERASYONLAR kapsamında 
gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü 
tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 9 şüpheli 
adliyeye sevk edildiği öğrenildi. 
Operasyon anları kameralara 
yansırken, ele geçirilen silah ve 
aparatları İstanbul Emniyet Müdür-
lüğü Vatan Yerleşkesi avlusunda 
sergilendi.

3’ü tutuklandı

KARTAL 
Sahil 
Yolu’nda 

sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybettiği otomobil, refüje ardından 
da ağaca çarparak devrildi. Kazada 
sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıl-
dı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Kartal 
Sahil Yolu Kadıköy istikametinde 
meydana geldi. Gözde Ülkü yöneti-

mindeki 07 FAJ 13 plakalı otomobil, 
sürücüsünün direksiyon hakimiyetini 
kaybetmesi sonucu önce refüje daha 
sonra ağaca çarparak devrildi. Kazada 
sürücü Gözde Ülkü yaralandı. İhbar 
üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve 
polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye 
kaldırılan Gözde Ülkü’nün hayati 
tehlikesinin olmadığı ve sağlık duru-
munun iyi olduğu öğrenildi. 

OTOMOBIL DEVRILDI
AZ DAHA ÖLECEKTI!



T ürkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün vefatının 83’üncü

yıl dönümü dolayısıyla Silivri Beledi-
yesi tarafından hafta sonu “Atatürk’ü
Anlamak” konulu konferans düzen-
lendi. Önder Yılmaz Sahnesinde
gerçekleştirilen ve Hacettepe Üniver-
sitesi Öğretim Görevlisi, Tarihçi-
Yazar Dr. Ali Güler’in Atatürk’ün
bilinmeyen yönleri, hayatı, fikirleri ve
ülkülerini belgelerle anlattığı konfe-
ransa, Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri,
belediye meclis üyeleri, STK temsil-
cileri ve vatandaşlar katıldı.

Hayal gerçek oluyor

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, konferansın açılış konuşmasını
yaptı. “Atatürk konusunda çok ciddi
araştırmaları bulunan, bir başka açı-
dan Atatürk’ü yorumlamasıyla bir-
çok kitabı olan Dr. Ali Güler
hocamızı Silivrili hemşehrilerimiz
adına burada ağırlamaktan mutlu-
luk duyduğumu ifade etmek istiyo-
rum.” diyen Başkan Yılmaz,
sözlerine şöyle devam etti: “Tür-
kiye’de çeşitli guruplar tarafından
dönem dönem Atatürk tartışmaya
açılmak isteniyor. Ben Türkiye’de
yaşayan, onun evladı olmaktan
gurur duyan bir Türk evladı olarak
değil de; Atatürk’ün o dönemde ra-
kibi olan, o günkü şartlarda hasmı
olan, emperyalist devletlerin başkan-
larının ağzından, askerlerinden ve
entelektüel kişilerin Atatürk’le ilgili
sözlerini sizlerle paylaşmak istiyo-

rum.” dedi. Dönemin İngiltere Baş-
bakanı Winston Churchill, Çinli
yazar Ma Shao-Cheng, ABD Baş-
kanı Kennedy ve Fransa Cumhur-
başkanı Albert Lebrun’un sözlerini
örnek gösteren Başkan Yılmaz, dün-
yanın Atatürk’ten övgüyle bahsetti-
ğini söyledi.   

Bildiklerinizi unutun!

Tarihçi-Yazar Dr. Ali Güler, “Atatürk
hakkında bildiğimiz her şeyi unuta-
lım. Bugün bambaşka bir Atatürk’ü
konuşalım.” diyerek konferansına
başladı. Güler, şöyle devam etti:
“Neden bunu söylüyorum? Çünkü
tarihsel kişilik olarak 57 yıl yaşamış,
büyük hizmetler yapmış, adı Türk
olan bir devlet kurmuş bir Atatürk
var. Bir de bize anlatılan bir Atatürk
var. Son yıllarda ‘Üfürme Tarihçiliği’
diyorum ben ona, bir moda gelişti.

Sosyal medya da buna çanak tutu-
yor. Önüne gelen üfürüyor. Adam
tarihçi değil, edebiyatçı, tarih konu-
şuyor, Atatürk’ü anlatıyor. Deprem
mühendisi, fizikçi, Atatürk anlatıyor,
tarih konuşuyor. Ben 4 yıl lisans, 6
sene yüksek lisans, doktora yapmı-
şım. Akademik hayatımın son 25-30
yılını da Atatürk’ün yaşam öykü-
sünü çalışarak geçirmiş bir akade-
misyenim. 30’a yakın kitabım var.
Neyi iddia ettilerse Atatürk ile ilgili,
onun doğrularını yazmaya çalıştım.
Ben şimdi depremle, tıpla ilgili bir
şey söylesem olur mu? Maalesef
böyle insanlar türedi bu ülkede. Ve
bunlar bizim toplumumuzdaki ortak
değer olan Cumhuriyetimizin kuru-
cusu ve soyadını, mareşal rütbesini,
gazilik unvanını milletin iradesiyle
alan bir adamdan bahsediyoruz”
dedi. 

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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2022 Motorin (Diğer) Alımı İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/741254
1-İdarenin
a) Adresi : İnkilap Mah. Hekimbasi Mevkii Küçüksu Cad. 

No: 267/B ÜMRANİYE/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2166322203 - 2166324348
c) Elektronik Posta Adresi : umraniyeetcik@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 50.000 LT Motorin (diğer) alımıAyrıntılı bilgiye EKAP’ta 

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Kurum Araç Depolarına + Jeneratörler için kurumda 

bulunan jeneratör deposuna
c) Teslim tarihi : İhtiyaç halinde peyderpey araç depolarına 

31.12.2022 tarihine kadar alım yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Kurum Ambar Memurluğu
b) Tarihi ve saati : 09.12.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu
izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
1- EBDK tarafından verilen "İstasyonlu Bayilik Lisans Belgesi" aslı veya noter onaylı sureti,
2- İsteklinin bağlı bulunduğu ilgili Belediye Başkanlığı tarafından verilmiş olan "İşyeri Açma ve İzin Belgesi" nin 
aslıveya noter onaylı sureti.
3- İstekli firmanın İstanbul Anadolu Yakasında bir adet  7/24 hizmet verebilen istasyonu olduğunu gösteren belge
(ruhsat)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler 
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kurum Ambar Memurluğu adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı
adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1491133)

2022 MOTORİN (DİĞER) ALIMI İHALESİ
CEZAEVİ MÜDÜRLÜĞÜ-E TİPİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

D eğerli dostlar...
Size de oluyor mu bilmiyorum
ama ben yakın zamanda gittiğim

bir kişisel gelişim atölyesinden sonra şunu
fark ettim, örneğin; yakın bir arkadaşım iş
değiştiyor ya da terfi oluyorsa, kızım oku-
lunda, sporunda bir başarı elde ediyorsa ya
da evdeki kedim bile bir şeye ‘hayır’ dedi-
ğim zaman anlayıp, nadir olsa da sözümü
dinliyorsa o kadar gururlanıyorum ki…

Sevdiklerimin başarılarıyla gururlan-
mak muhteşem bir his, bunda bir sıkıntı
yok ama konu kendi başarılarıma, yaptı-
ğım olumlu şeylere gelince durum değişi-

yor. Ne mi oluyor? Açıkçası kendimle
gurur duymak aklıma bile gelmiyor. Bir
nevi komşuların bahçesini sularken, kendi
bahçemi sulamayı unutmuşum ben yıllar-
dır. Bahçemi bırakmışım kendi haline.
Oysa bakmadan, sulamadan, güzel sözler
söylemeden o bahçenin çiçekleri 
çoşarmı ki?

Ya da kendime bir gün bile ‘Aferin
Pınar! Aferin kızım! Güzel iş çıkardın, 
herşeyin üstesinden geldin, başardın!’ 
dememişim.

Geçenlerde katıldığım atölyeden bahset-
mişim. Mesela orada Uzman Psikolog, iki

elimizi boynumuza dolayıp,
kendimize sarılmamızı ve bir süre o şekilde
kalmamızı istemişti. Öyle iyi geldi ki.
Meğer herkese sarılmış, kucak açmış ama
şimdiye kadar kendime sarılmamışım.

Toplumumuzda kendiyle gururlanmak,
övünmek ile kibir ve burnu havadalık ka-
rıştırılabiliyor. O yüzden de birileri hakkı-
mızda güzel şeyler söylerken bile utanıp,
sıkılıp, konuyu değiştirmeye meyledebiliyo-

ruz. Oysaki, hepimizin kendiyle ilgili güzel
sözler duymaya, kendi ile gurur duymaya
hakkı var. Ve bunun kibirle, burnu havada
olma ile, şımarıklıkla alakası olmadığını
ayırt etmemiz gerekir.

Bu arada kendimizle gurur duymamız
için bir yerleri keşfetmeye, bir şeyler icat
etmeye ya da milyon dolarlar kazanmaya
da ihtiyacımız yok. Güzel bir yemek yaptı-
ğımız için, düzenli egzersiz yaptığımız için
ya da toplantıda başarılı bir sunum gerçek-
leştirdiğimiz içinde kendimizle gurur
duyabiliriz.

İşte bende ufak ya da büyük hiç farket-
mez, başarılarımı fark etmeyi ve onlarla
gurur duymayı yani birazda kendi bahçe-
min çiçeklerini sulamaya özen göstermeye

başladım. Bununla ilgili yaptığım bir kaç
uygulamayı sizlerlede paylaşmak isterim:

-Başarılı olduğumu düşündüğüm konula-
rın listesini yaptım ve ara sıra o listeye
göz atıyorum.

-Zaman buldukça iki kolumu çarpraz şe-
kilde boynuma dolayıp, kendime sarılıp bir
süre sessiz bir şekilde kalıyorum.

-Günlüğüme bütün bir hafta kendimle
gurur duyduğum davranışlarımı not 
ediyorum.

-Çevremde güven duyduğum kişilerden
aldığım takdir ve geri bildirimleri artık
utanmak yerine daha dikkate alıyorum.

Son olarak Mevlana’nın şu sözünü hep
anımsamaya çalışıyorum: ‘Kendini küçük
görmeyi bırak! Sen yürüyen bir evrensin!’

Unutma! sen yürüyen bir evrensin!
Pınar HOLT
damgaweb@gmail.com

pinar.holt@gmail.com

ÖNÜNE GELENÖNÜNE GELENÖNÜNE GELENÖNÜNE GELENÖNÜNE GELENÖNÜNE GELENÖNÜNE GELENÖNÜNE GELEN

Silivri'de konuşan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi
Dr. Ali Güler, “Adı Türk olan bir devlet kurmuş bir Atatürk

var. Bir de bize anlatılan bir Atatürk var. Son yıllarda
‘Üfürme Tarihçiliği’ diyorum ben ona,

bir moda gelişti. Sosyal medya da 
buna çanak tutuyor. Önüne 

gelen üfürüyor. Adam tarihçi 
değil, edebiyatçı, tarih 

konuşuyor, 
Atatürk’ü anlatıyor” dedi

“Hepimizin ortak değeri olan Gazi
Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili
yalan yanlış iddialarla maalesef bu
milletle arasında bir duvar örmeye
çalıştılar” diyen Güler, “Bir de ‘Nato
Atatürkçülüğü’ diyorum ben buna.
Eğitim sistemimizde anlatılan bir
Atatürk var. Emperyalizmle olan
mücadelesi bir kenara konulmuş,
adı Türk olan, ‘Hayatta yegâne fah-
rim Türk yaratılmamdır.’ diyen ve
Türk Milliyetçiliği ideolojisini devlet-
leştirmiş bir adam. Bunlar yok sayıl-
mış, Müslüman Türk Milletinin
İslam’ı ana kaynaklarından öğren-
mesi için Kur’an meali, hadis külli-
yatının çevrilmesi için ömrünü

vakfetmiş; ama dinsiz, imansız diye
anlatılmış bir adamdan bahsediyo-
ruz” diyerek Gazi Mustafa Kemal’in
hayatı, fikirleri ve ülküleriyle ilgili bi-
linmeyen birçok özelliğini belgelerle
anlattı.

NATO ATATÜRKÇÜLÜĞÜ

UFURUYOR!
ÖNÜNE GELEN

Eş zamanlı 
ağaçlandırma

Beylikdüzü Belediyesi 
Park ve Bahçeler
Müdürlüğü, ilçede 
belirlenen noktalarda kent
ağaçlandırma
çalışmalarını eş zamanlı
olarak sürdürüyor. İlk
etapta üç caddede
başlayan çalışmalar, 
program dahilinde tespiti
yapılan caddelerde de
devam edecek

DAHA yeşil bir
Beylikdüzü için
çalışmalarını hız

kesmeden yürüten Beylik-
düzü Belediyesi, ilçe gene-
linde ağaçlandırma
çalışmalarını devam ettiri-
yor. İlk etapta eş zamanlı
olarak üç caddede başlayan
çalışmalar kapsamında;
Adnan Kahveci Mahallesi
Kazım Karabekir Cadde-
si’nde 81 adet ıhlamur
ağacı, Dereağzı Mahallesi
Sultan Fatih Caddesi’nde
78 adet mabet ağacı, Ka-

vaklı Mahallesi Ayasofya
Caddesi’nde ise 66 adet ak-
çaağacı toprakla buluşturu-
luyor. Kent estetiğine katkı
sunan ağaçlandırma çalış-
maları, program dahilinde
tespiti yapılan caddelerde
devam edecek. 

Çalışma devam 
edecek

Yürütülen çalışmanın kent
yaşamına büyük katkı sağla-
dığını belirten Beylikdüzü
Belediyesi Park ve Bahçeler
Müdürü Çağrı Çebi, “Baş-

latmış olduğumuz ağaçlan-
dırma çalışmalarımızı Bey-
likdüzü genelinde
belirlediğimiz noktalarda
ara vermeden sürdüreceğiz.
Ağaçlandırmaya uygun
alanlarda yürüttüğümüz ça-
lışmaların sonucunda va-
tandaşlarımızdan da güzel
geri dönüşler almak bizleri
ayrıca mutlu ediyor. Daha
yeşil ve daha mutlu bir Bey-
likdüzü için gece gündüz
demeden çalışmaya devam
edeceğiz” ifadelerini 
kullandı. 

Vatandaş atıkları attıkça kazanacak
SIFIR atık çalışmaları kapsamında çalışma-
larını hız kesmeden sürdüren Lüleburgaz
Belediyesi önemli bir vizyon projesini daha

hayata geçirdi. Belediye, örneklerinin Avrupa’da ol-
duğu ve Türkiye’de nadir uygulanan “Akıllı Atık Ta-
nıma Sistemi’ni” devreye soktu. Bu uygulama
sayesinde metal kutu ve plastik şişelerini makineye ge-
tiren vatandaşlar, attıkları her üründen puan kazana-
cak. Kazanılan puanlar vatandaşlara
belediye tarafından verilen Ticket
alışveriş kartlarına yüklenecek. Va-
tandaşlar bu kartları Türkiye’nin
dört bir yanında pek çok alışveriş
noktasında kullanabilecek. 

Çevre de korunacak

Vatandaşın da sıfır atık çalışmalarına
bizzat destek vereceği projeyle ilgili
kartlar Gençlik Parkı’ndaki Lülebur-

gaz Belediyesi görevlilerinden ya da Lüleburgaz Bele-
diyesi Hizmet Binası’nda bulunan Temizlik ve Çevre
Müdürlüğü’nden alınabilecek. Lüleburgaz’a sıfır atık
çalışmaları doğrultusunda önemli bir ivme kazandıra-
cak proje hakkında açıklamalarda bulunan Lülebur-
gaz Belediyesi Temizlik ve Çevre Müdürü Anıl Ergin,
“Hem çevrenin hem vatandaşın cebinin kazanacağı 2
ayaklı bir proje. Artık çöp bu yüzyılın problemi değil.

Bu yüzyılın problemi atıkların
geri kazanılması, dönüşmesi ve
bunların ekonomiye kazandırıl-
ması. Şu anda planlamamız her
mahalleye olacak şekilde ama ta-
lebe göre şekillenecek. İlk maki-
nemiz şu anda Gençlik
Parkı’nda. Vatandaşlarımız plas-
tik ve teneke atıklarıyla beraber
geldiklerinde Gençlik Parkı’ndan
kartlarını alacaklar” dedi.

Dr. Ali
Güler



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kurumu
İSKİ, Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma
Tesisi’ni hizmete açtı. Açılış için Emirli İçme Suyu

Arıtma Tesisi’nde düzenlenen törende konuşan İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, İskoçya’nın Glasgow kentinde dü-
zenlenen “İklim Zirvesi”nde yaptığı konuşma ve
görüşmelere değindi. İmamoğlu, dünya ülkelerinin en
önemli gündem maddesinin, küresel ısınmadan kaynaklı
sorunlara karşı alınacak ortak tedbirler olduğunun altını
çizdi. İBB’nin kadim kurumu İSKİ’nin bu kapsamda yap-
tığı çalışmalardan örnekler sunan İmamoğlu, “İklim deği-
şikliği sebebiyle, ani yağışların sele sebep olduğu
dünyamızda, su baskınları, seller İstanbul'un en kritik so-
runlarından birisiydi. Net ifade edelim ki; İSKİ'nin bu dö-
nemki yönetimi, ciddi bir süreci işletmiş, neredeyse
İstanbul'u bu tür sel baskınlarında sıfır riske doğru taşı-
makta ciddi yatırımlar yapmıştır” dedi.

Siyaset üstü yaklaştık

Konuşmasında önemli uyarılarda bulunan İmamoğlu, ilk
olarak son dönemde ortaya çıkan Marmara Denizi’ndeki
müsilaj sorununa dikkat çekti. “Marmara Denizi’ndeki
müsilaj sorunu, İstanbul'un en kritik çevre sorunlarından
bir tanesidir” diyen İmamoğlu, bu kapsamda Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde gerçekleştirilen ortak
çalışmaların önemli olduğunun altını çizdi. İstanbul olarak
bu sürecin en önemli paydaşlarından birisi olduklarını vur-
gulayan İmamoğlu, sorunun çözümü noktasında,
İBB’nin, 10 milyar TL’yi aşan bir yatırım planı olduğu bil-
gisini paylaştı. Bu planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
ilettiklerini belirten İmamoğlu, soruna siyaset üstü bir
bakış açısıyla yaklaştıklarını kaydetti.

Bu doğru bir iş değildir

“Umuyorum ki, siyaset mecrasının alanının gündemi, iç-

eriği, bu dünya düzeninin, dünya sisteminin, dünyanın
beklentilerinin gündemiyle eşleşecek kaliteye ve sürece ula-
şır” diyen İmamoğlu, konuyu Marmara Denizi’nin Cum-
hurbaşkanlığı kararıyla “koruma alanı” ilan edilmesine
getirdi. Koruma kararıyla, Adalar ilçesi sınırlarındaki plan
yapma yetkisinin, konuyla alakasız bir biçimde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na verilmesini eleştiren İmamoğlu,
“Hiç bu işle ilgisi olmayan, ruhuyla uzaktan yakından ilgisi
olmayan bir hususun, bu karar kapsamındaymış gibi bir
karara dönüştürülmesini üzüntüyle karşılıyoruz. Bakanlı-
ğın ve Sayın Bakan'ın talimatlarıyla, Genel Müdür ve
bizim yetkililerimiz bir araya geldiler. Bu işin iyi niyeti, kötü
niyeti olmaz. Bu işin, İBB sınırları içerisindeki Adalar Bele-
diyesi'nin, Adalar ve Büyükşehir Belediyesi’nin yetkisinde
olan planlama yetkisinin, Şehircilik Bakanlığı’na dahil edil-
mesi sürecinin iyi niyeti, kötü niyeti aranmaz. Derhal bu
yanlıştan dönülmesi gerekir. İşin ruhunun kaçmaması
adına, sürdürülen görüşmelere ilaveten, lütfen bu yanlışı
düzeltin. Bu doğru bir iş değildir. Bu müdahaleci bir anla-
yışa dönüşür. Bunu hiçbir şekilde izah edemezsiniz. El-
bette bu şekilde devam ederse hukuki haklarımızı
aramaktan da geri durmayız.”

Ne yazık ki kaygılıyız

İmamoğlu, ikinci uyarısını, İstanbul’un su sorununu çöze-
cek proje olarak tanıtımı yapılan Melen Barajı konusunda
yaptı. Melen meselesinin, İstanbul ve ülkemiz adına çok
hoş olmayan bir sürece doğru gittiği konusunda tereddüt-
leri olduğunu belirten İmamoğlu, “Bu bakımdan; Tarım ve
Ormancılık Bakanı'nın, Devlet Su İşleri üzerinden yürütü-
len süreçle ilgili kamuoyunu, İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’ni ve İSKİ kurumumuzu acilen bilgilendirilmesi
gerekmektedir” diye konuştu. “Melen Barajı’nda uygulan-
mak üzere olduğu söylenen bir projesinin henüz daha ke-
sinleşmediği noktasında bir takım duyumlar, birtakım
ihbarlar almaktayız” diyen İmamoğlu, “Şu tarihte açılacak
denen tarihten bu yana, 4-5 yıl geçmiştir. Saati verilen,
günü verilen tarihten bu yana 4-5 yıl geçmiştir. Ve halen bu
konuda sonuç net olarak yok ve yapılan işin geleceği konu-
sunda ne yazık ki kaygılıyız” ifadelerini kullandı.

Fütursuzca eleştiriliyor

İmamoğlu, eleştirilerini Kanal İstanbul üzerinden sür-
dürdü. “Pişirip pişirip önümüze koydukları, önündeki
metni okuma konusundaki kararlılığın dışında hiçbir ka-
rarlılığı olmayan bazı mevki sahibi arkadaşların, bunun adı
ne olursa olsun, Kanal İstanbul'la ilgili yapılmaması husu-
sunda ortaya çıkan bilimsel veriler üzerinden, bu bazen
benim tarafımdan, bazen siyasi partilerin değerli yönetici-
leri ve hatta genel başkanları tarafından ortaya konulan ka-
rarlılığı, seviyesiz ve fütursuzca eleştirdiklerini görüyorum”
diyen İmamoğlu, “Hiçbir bilimsel, hiçbir teknik kabiliyet ve
kapasitesiyle bunu yaptığını düşünmüyorum. Siyasi irade-
nin talimatıyla yaptığını düşünüyorum. Diğer kapasitele-
rine dair şahitliğim vardır. O bakımdan, Genel
Başkanımızla veya diğer siyasi temsilcilerinin söyledikle-
riyle ilgili yorum yaparken dikkatli kelimeler ve cümleler
seçmesi gerektiğini de buradan belirtmek istiyorum” ifade-
lerini kullandı. 

Toplantılara gelmediler

Kanal İstanbul hakkında yapılan toplantılara davet edilen
hiçbir resmi kurum ve kuruluştan katılımcı gelmediğini
ifade eden İmamoğlu, “Bakanlıklar da buna dahildir. Biz
ise İstanbul'u yöneten, 100 bine yakın çalışanı olan, 16 mil-
yon hemşehrisinin yetkisiyle İstanbul'u yöneten kişiler ola-
rak, herhangi bir bakanlığın ya da kurum ya da kuruluşun
bilimsel veya teknik bir çalışmasına da kanalla ilgili davet
edilmemişizdir. Alınan hiçbir karar katılımcı yapılmamıştır.
Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı kararlarla sü-
reçler yönetilmiştir. Çevre katliamıdır. Sadece çevre kat-
liamı değil, İstanbul gibi bir kentin heba edilmesi anlamına
gelmektedir. Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal İstan-
bul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını va-
tandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz” diye
konuştu. 

MURAT PALAVAR

5GÜNCEL 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

Y alnız yaşamak bazen özenilir olur. Oysaki ha-
yatta özenilecek çok daha özel ve de güzel şey-
ler vardır. Ancak insanoğlu hep olmadık şeylere

özenir. Unutulmalıdır ki, yalnızlık sadece Allah’a
mahsustur. 

Birileri evlenmek için çaba sarf eder, evli olan 
çocuğu olsun diye çalmadık kapı bırakmaz. Çocuğu
olanların bazıları da yitip giden evlatlarına hasretlik
çeker.  

İşsiz işim olsun ister, çalışan işsiz günlerini unutur,
yurttaşa beylik taslar.  

Çocuk okul ister bir şeyler öğreneyim ülkeme iyi va-
tandaş olayım. Diğeri en iyi okullarda okur. Kıymetini
bilmez. Serseri olur, biter gider.

Bende sanki hiç tatmamış, yaşamamışım gibi âşık
olmak isterim. 

Ülkede enflasyon, işsizlik, hırsızlık, kavga, yoksul-
luk, yabancılar derdi varken, şımarıkça âşık olmak
isterim. 

Öyle şıp sevdi, her daldan bal toplayan arı olmak
gibi değil. Onun adı zaten aşk olmaz. Öylesi de bana
göre değildir.

"Aşk, bir ideale ulaşabilmek için ruhun 
kanatlanmasıdır." 

Benim için aşk; uğruna yazılar, şiirler yazmak, sa-
atlerce beklemek, gerekli gereksiz her dediğini dinle-
mek, sürprizler yaparak şaşırtmak, delilikler yaparak
güldürmek, şımarmak, kahkaha atmaktır. 

Âşık olunca, değişir bedenim, düşüncelerim. Gözle-
rim açılır. Herkesi sever, neşe dolarım. Enerjim tavan
yapar. Yerimde duramam. Onunla ülkemin farklı şe-
hirlerinde dolaşmak isterim. Özellikle Anıtkabir’i el
ele gezmek. Çok da güzel olur.  

Öyle başkaları gibi yemeden içmeden kesilmem.
Aksine İştahım açılır. 

Munzurlular, şakalar yaparım. Ararım, “Seni sevi-
yorum” der kapatırım. Çat kapı karşısına çıkar.
Şaşırtır, döner giderim. 

O yokken, gezdiği yerlerde gezerim. Aldığı havayı
teneffüs ederim. Ciğerlerime iyi gelir. 

Bende kalan giysilerini koklarım. Özlediğim de
onun aldığı hediyelerini giyer, ona sarılır gibi,
okşarım.  

Onları giydiğimde evsizleri, sokakta yatan körpecik
çocukları, terkedilmiş yaşlıları, aşkına karşılık bula-
mayan divanelerini düşünürüm. 

Yüzlerce haksız yere ölen insan, yetim, yoksul, işsiz
yani Ülkem olurum.  

Yanımda duruyor olsa bile telefonuma, aradı da
duymadım mı diye defalarca kontrol ederim. Hâlbuki
tetik deyim. Arayıp da duymama olasılığım asla
olmaz. Yine de bakarım. 

Mevsim kış olsa da, yağmur, kar yağsa da her mev-
simin adı benim için AŞK’tır.

Âşık olduğumda, doğa yeniden canlanır. Kuşlar cı-
vıldaşır, ağaçlar gelinlik gibi süslenerek rengârenk
yapraklarını açar. 

Deniz en güzel mavisini gökten alır. Gök bulutları
koynunda saklar. Bulutlar sevgiyle üstüme yağar. Sı-
rılsıklam âşık olurum.  

Yıldız, dilek tutulsun diye düştüğünde toprağa aşkın
en masum halini alırken, mahzunlaşırım. Durulurum.  

Âşıklar buluşmaya, en güzel elbiselerini giyerek gi-
derler. Yaz ise kır çiçekleri gibi açarlar. Mevsim kış
olsa da bahar gibi yeşile bürünürler.  

Korkarlar ellerini tutmaya. Cesaret edemezler. El-
lerini her yere götürürler de varması gereken yere do-
kunamazlar. Ayrılınca pişman olurlar "Keşke
tutsaydım" diye iç çekerler.   

Sevenler, ertesi buluşma için karar verir. "Kesin tu-
tacağım." Yine tutamazlar. İncitmekten korkarlar.
Mahcuplukları da bundandır. 

O an bilemezler. Aşkta utanma, gurur olmaz! 
Kılıç, kına girerken onurlanır mı? Veya Ok, yaydan

utanır mı? O halde masum olan el, elden uzak 
kalmamalıdır.  

Bu sebeple diyorum ki;
Aşk güzel şey..
vaktinde
doğru insanla olduğu sürece…
O insan için, ıslanırım sokaklarda sırılsıklam olu-

rum. Üşürüm de saatlerce penceresinin önünde anlık
görmek uğruna beklerim.  Gördüğüm an, bilirim ki
ateşim olur ısınırım. Aşk benim için böyle bir şey, seni
bilemem.  

Gitme vakti geldiğinde, yağmur altında, rüzgârdan
korumak için çakmağın alevini duvara döner, üşüyen
ıslak ellerimle sevgilimi soğuktan korur gibi, ağzım-
daki ıslanmış sigarımı yakarım. 

Bir nefes, bir nefes daha, saçlarının kokusunu içime
doldururcasına çekerim. Döner bir daha, bir daha
cama çıkmış ihtimaline karşı penceresine bakarım.   

Sonra, açarım montumun önünü yağmura karşı
başım dik yürümeye başlarım. Aklımda, bir daha geli-
şimde daha uzun kalmak düşüncesiyle gururla, onurla
giderim.   

Sahi saat kaç şimdi?Şerefsizliğinin kaçıncı
günü.Sevdiğin geceler, serzenişteler,Senin tek yanlı-
şın,Doğrularımı alıp götürdü. 

Şimdi iliklerime kadar aşığım.
Artık yağmur da ıslatmıyor.
Sakın üstüne alınma, 
Nefesimle dertleştim.
Çıkmamış olsa da pencereye, Aşk’ı en derinden

yaşıyorum.

Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu Arıtma Tesisi’nin açılışında konuşan
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul konusunda çok sert
eleştirilerde bulundu. Kanal İstanbul'un bir çevre katliamı olduğunu
savunan İmamoğlu, “Bir avuç insanın kapalı kapılar ardında aldığı
kararlarla süreçler yönetilmiştir. Bu tarihi sorumlulukla bizler, Kanal 
İstanbul'un İstanbul'a yaptırılmayacağını, yapılmayacağını
vatandaşımıza, halkımızla beraber taahhüt ediyoruz” diye konuştu. 
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VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU

Kılıç ile kın, 
ok ile yay olmak!

Dünyanın; fosil yakıtla, mazotla, benzinle çalışan ara-
baları reddetmeye başladığı bir dönemde, çevre odaklı
politikalar üretme kurgulamasına yöneldiği bir dö-
nemde, bu tür çevre katliamlarının karşısında durmaya
devam edeceklerini vurgulayan İmamoğlu, “Bu tehdit-
lerden sonra biz işimize bakıyoruz. İSKİ hem bu tür atık
su arıtma tesislerini yapacak hem bugün açılışını yaptı-
ğımız Ömerli Emirli 2. Kademe İçme Suyu arıtma Tesi-
si’ni yapacak. Şehrin atık su altyapısının sele dayanıklı
hale gelmesini, tarihi alanlardaki yenilemeleri ve aynı
zamanda yeni başlattığımız özellikle su toplama havza-
ları olan vadilerimizde, yaşam vadileri üretme konu-
sunda kurumumuzun birimleriyle iş birliği yaparak, çok
değerli bir 2022 dönemini, 2023’ü İstanbul'a hazırladı-
ğını biliyorum. Milyonlarca metrekarelik yeşil alanı, iş
birliği yaparak İstanbul'a da hediye etmenin sorumlulu-
ğunu taşıyacağını biliyorum” dedi.

BİZ İŞİMİZE
BAKIYORUZ

Hal esnafı 
ne istiyor?
Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir
Canpolat, beraberindeki heyet ile 
İstanbul Esenler Yaş Sebze-Meyve 
Hali'ni ziyaret etti. Şikayetlerle ilgili
açıklamalarda bulunan Canpolat, 
“İstanbul Hal esnafı, sebze ve
meyvenin marketlerde satılmasını 
istemiyor. Bu bağlamda, yetkililerimi-
zle paylaşmak üzere hal çalışanlarının
taleplerini not aldık” dedi

OSMANLI Ocakları Genel Başkanı
Kadir Canpolat, beraberindeki heyet
ile İstanbul Esenler Yaş Sebze-Meyve

Hali'ni ziyaret ederek esnafın şikayetlerini din-
ledi. Ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulu-
nan Canpolat, "Hal esnafının sorunları ve
üretici çiftçinin sorunları eşdeğerdedir. Hal es-
nafı çiftçiyi temsil etmektedir. Çiftçinin sorunları
hal esnafına da yansımaktadır. Burada edinmiş
olduğumuz bilgi ve görünen çözüm noktası şu
ki; hal esnafı büyük zincir şirketlerinin, büyük
zincir marketlerinin sebze ve meyve gıdalarını
üreticiden çekerek fiyatların artışına sebebiyet
vermektedir. Azalan ürün hale daha yüksek fi-
yatlarda gelmekte ve maliyet bu nedenle yüksel-
mektedir. Yaptığımız ikili görüşmelerde hal
esnafı bizlere halde verimin yüksek olduğunu
lakin fiyatların üretimle ilgili maliyetin çok yük-
sek olduğunu bu nedenle fiyatların etkilendiğini
söylediler” diye konuştu.

Pazarda satılsın talebi

Canpolat, “Esnaf kardeşlerimizin, devlet yöneti-
cilerimizden taleplerini not aldık. Bu taleplerin
en başında gelen ise büyük zincir marketlerine
yaş sebze ve meyve satışına izin verilmemeli.
Sebze ve meyveler pazarda, pazarcı arkadaşların
ya da küçük esnafın dükkanında satılması karşı-
sında fiyatların çok çok düşeceğini çünkü mali-
yetin ineceğini bildirdiler. 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yaş sebze taşı-
yan kamyon ve tırlara serbest olmalı, üçüncü
köprü kullanım zorunluluğu dayatılması kaldı-
rılmalı, Osman Gazi ve İzmir otobanlarında
sebze ve meyve kamyonlarından asgari miktar-
lar ücret alınmasına yönelik taleplerini de iletti-
ler. Öte yandan plastik kasaların kanserojen
madde taşıdığının altını çizen esnaf bizlere bu
hususlarda dert yandı. Bu milletin sorunları çö-
zümü noktasında her türlü fedakarlığı yapmaya
Osmanlı Ocakları olarak bizler hazırız. Üretim
yapan çiftçimize verilen destekleri biliyoruz.
Mazot, ilaç, gübre gibi desteklerin yanı sıra, yeni
destek paketleri ile milletimize daha ucuz meyve
ve sebze temininin yapılmasının da altını çiziyo-
ruz” ifadelerini kullandı. DHA

ABD Donanmasına ait USS Porter isimli savaş
gemisi Sarayburnu Limanı'na demirledi. Ekim
ayında Karadeniz’e NATO tatbikatı için giden

güdümlü füze destroyeri USS Porter, bu sabah Sarayburnu
Limanı’na demirledi. Geminin 4 gün İstanbul’da kalması
bekleniyor. Arleigh Burke sınıfı güdümlü füze destroyeri
USS Porter (DDG 78) Karadeniz'den ayrılarak, liman ziya-
reti gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geldi. Porter, NATO

müttefikleri ve bölgedeki ortakları ile faaliyetlerini yerine ge-
tirmek üzere 30 Ekim'de Karadeniz'e gitmişti. Porter, Kara-
deniz'de, Blue Ridge sınıfı ABD Altıncı Filosu (SIXTHFLT)
sancak gemisi olan komuta ve kontrol gemisi USS Mount
Whitney ve Henry J. Kaiser sınıfı denizde ikmal muharebe
destek gemisi USNS John Lenthall'ın yanı sıra Türkiye ve
Ukrayna'nın deniz kuvvetlerinden gemilerle birlikte gemi
manevra tatbikatlarında bulunma fırsatını yakaladı. DHA

ABD savaş gemisi Boğaz'a demirledi
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Kanal İstanbul’un İstanbul
için bir kere daha felaket
olacağını anlatan İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu,
bu projenin hayata
geçmemesi için 
çalışacaklarını söyledi.
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milyarlarca dolarlık lüks
tekne endüstrisi pandemi son-
rası büyük bir yükseliş yaşıyor.

30 metreden uzun süper yatların satış-
ları, 2021’in ilk dokuz ayında 2019’un
aynı dönemine kıyasla yüzde 8’in üze-
rinde arttı. Lüks yat endüstrisinde sektör
analizleri yapan SuperyachtGroup’un
bildirdiğine göre, son 18 ayda değişen
lüks tüketim alışkanlıkları nedeniyle
süper yatlar satışlarında patlama ya-
şandı. Dünyada sınırlı sayıda olan bu
ultra lüks yatların sayısı 2021 yılında

büyük artış gösterdi. Superyacht Group,
2021’de ilk kez 200’den fazla yeni lüks
geminin suya indiğini söyledi. 2023
içinse 330 adet sipariş verildi. Sektör ra-
kamlarına göre bir süper yatın maliyeti
10 milyon dolardan 600 milyon dolara
kadar değişkenlik gösteriyor.

Tamiratlar artıyor

MB92 isimli İspanyol tersanenin ticari
direktörü Txema Rubio, Reuters’a ver-
diği demeçte konuyu şu sözlerle değer-
lendirdi: “Sektör her yıl büyüyor, bu

nedenle üretilen tekne sayısı sürekli artı-
yor. Yeni inşa edilen gemiler için sipariş-
ler de 2027’ye kadar rezerve edildi. Bu
doluluk da yeni bir tekne almak isteyen
sahiplerin sayısını artırıyor. Bunun için
beklemek istemeyenler ikinci ele yöneli-
yor. Bu da tamiratları artırıyor çünkü
yeni bir sahibi bir yat satın alan zenginler
onu kendi beklentilerine göre yeniden
düzenlemek istiyor”

Zengin yatları

Forbes dergisine göre dünyada şuan yal-

nızca 2700 dolar milyarderi var. Dünya-
nın en zenginleri arasında bulunan Ama-
zon’un kurucusu Jeff Bezos,
Microsoft’un kurucusu Bill Gates ve Ali-
baba’nın sahibi Jack Ma, süper yat sa-
hibi zenginlerden en bilinenleri. Jack
Ma’nın 88 metrelik teknesinin 200 mil-
yon dolar civarında olduğu söylenirken
Jeff Bezos’un 127 metrelik teknesinin
500 milyon dolar civarında olduğu tah-
min ediliyor. Bill Gates’in hidrojen tek-
nolojisi ile çalışan 112 metrelik yatı ise
600 milyon dolar civarında.

Tarımsal fintek şirketi Tarfin, yeni sezonda
ikinci vadeli menkul kıymet ihracını gerçek-
leştirdiğini duyurdu. Şirket 50 milyon liralık

nominal değerli ihraç ile Türkiye’nin 63 ilinde üretim
yapan 3 bin 478 çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal yatı-
rımcılarla buluşturduğunu açıkladı. Tarfin eş zamanlı
olarak etki yatırımcılığının uluslararası destekçisi
Symbiotics’ten de kredi almayı başardı. Alınan kredi-
nin, Türk çiftçisinin üretim gücünü artırması için kulla-
nılacağı belirtildi. Şirket, vadeli menkul kıymet (VDMK)
ihraçlarıyla çiftçilere yaptığı uzun vadeli gübre, yem,
bitki besleme ürünleri ve zirai ekipman satışlarını fonlu-
yor. Yaptığı ihraçlarla sermaye piyasası yatırımcılarını
Türkiye’nin 7 bölgesinde üretim yapan çiftçilerle buluş-
turmayı hedefleyen şirket, çiftçileri doğrudan destekle-
meyi amaçlıyor. Yatırımcıların satın aldıkları her
VDMK Türk tarım sektörüne ve on binlerce çiftçiye
destek olarak geri dönüyor. Tarımda üretim deseninin
güçlendirilmesine katkıda bulunuyor.

İhracını gerçekleştirdi

İlk VDMK ihracını 2018 yılı Haziran ayında gerçekleşti-
ren Tarfin, 2021-2022 tarım sezonunda da varlığa da-
yalı menkul kıymet ihraçlarına devam ediyor. Sezonun
ilk ihracını eylül ayında tamamlayan şirket, ikinci ihracı
3 Kasım tarihinde gerçekleştirdi. Yeni ihraçla toplam 50
milyon TL nominal değerli 310 gün vadeli bir ihraca
kaynak olan Tarfin, böylelikle Türkiye’nin 63 ilinde üre-
tim yapan 3 bin 478 çiftçinin girdi ihtiyacını kurumsal
yatırımcılarla buluşturdu. JCR Eurasia tarafından
“Yüksek Düzeyde Yatırım Yapılabilir” kategorisinde de-
ğerlendirilerek “AA” kredi notunu alan ihracı Pasha Yatı-
rım Bankası ve OMG Capital Advisors gerçekleştirdi.
Bu son ihraçla birlikte Tarfin kurulduğu 2017 yılından
bugüne kadar 11’inci ihracatını tamamlamış ve toplam
292 milyon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş oldu.

Mutluluk duyuyoruz

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Tarfin
VDMK ihraçlarının yanında aldığı uluslararası kredilerle
de finansman yapısını güçlendiriyor. Şirket son olarak
merkezi İsviçre’de bulunan etki yatırımında lider pazar
erişim platformu Symbiotics’ten kredi aldı. Şu an dün-
yada Londra, Paris, Cenevre, Cape Town, Meksika,
Amsterdam, Zürih ve Singapur’da ofisleri bulunan ve
bulunduğu noktalardan global olarak faaliyetlerini yürü-
ten Symbiotics, gelişmekte olan pazarlardaki mikro-
küçük ve orta ölçekli işletmeleri ve düşük ve orta gelirli
haneleri finanse etmeye odaklanıyor. Platform, kurul-
duğu 2005 yılından itibaren de 6,5 milyar dolarlık finans-
man sağladı” denildi. Tarfin’le yaptıkları iş birliğinin 2019
yılında başladığını belirten Symbiotics İnovasyondan So-
rumlu Kıdemli Yatırım Analisti Aldric Luyt, sağladıkları
yeni destekle ilgili olarak, “Tarım ve kırsal kalkınma, tarım
işçilerinin toplam iş gücünün yüzde 25’ini oluşturduğu
Türkiye’de ekonomik büyüme için çok önemli. Tarfin’le
yaptığımız ortaklık 2019 yılında başladı. Tarfin’in Türki-
ye’deki gıda üretimini yenilikçi teknoloji tabanlı çözüm-
lerle destekleme başarısına katkıda bulunmaya devam
etmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.

Çiftçiye destek devam edecek

Çiftçinin en yakın finansal destekçisi olarak faaliyetlerini
sürdürürken daha çok çiftçiyi desteklemek için finansal
yapılarını da güçlendirmeye odaklandıklarını ifade eden
Tarfin CEO’su Mehmet Memecan, sözlerini şöyle sür-
dürdü: “Hem gerçekleştirdiğimiz VDMK ihraçları hem
sağladığımız uluslararası kredilerle her geçen gün daha
da güçleniyoruz. Yeni ihraçla birlikte toplam 292 mil-
yon TL VDMK ihracı gerçekleştirmiş olduk. Türki-
ye’nin 7 bölgesinde 70 ilde 25 binden fazla çiftçimiz
bulunuyor. Çiftçilerimize bugüne kadar 400 milyon
TL’den fazla tarım girdisi tedariki sağladık.”

Kredilerde güçlenme
Pandemi ultra zenginlerin tatil alışkanlıklarını da
değiştirdi. Dünyanın en zengin insanlarının tercih
ettiği süper yatların satışlarında patlama yaşanıyor

T ürkiye Sermaye Piyasaları Bir-
liği (TSPB) tarafından bu yıl
5'incisi düzenlenen Türkiye Ser-

maye Piyasaları Kongresi ‘Yeniden Bir-
likteyiz’ temasıyla başladı. İki gün
sürecek olan kongrenin açılışına, Hazine
ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sermaye
Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşke-
senlioğlu, Borsa İstanbul Genel Mü-
dürü Korkmaz Ergun ve TSPB Yönetim
Kurulu Başkanı İbrahim Öztop katıldı.
Kongrede, Koronavirüs Sonrası Eko-
nomi ve Finansal Piyasalar, Sürdürüle-
bilirlik, Dijital Dönüşüm ve Gelecek
Senaryoları ile Yeni Nesil Girişimcilik ve
Sermaye Piyasası Olanakları olmak
üzere dört ana konu tartışmaya açıldı.

Milyonlarca kayıp oldu

Kongrenin açılışında konuşan Hazine ve
Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Son iki se-
nedir tüm dünya zorlu bir dönemden
geçiyor. Yaşadığımız küresel salgın;
insan sağlığına olan etkilerinin yanında,
maalesef küresel ekonomiyi de derinden
sarstı. Dünya genelinde yüz milyonlarca
iş kaybı oldu. Ekonomilerden trilyon-
larca dolar silindi ve küresel yoksulluk
son çeyrek asırda ilk defa arttı. Salgının
en kötü dönemlerini geride bırakmış
olabiliriz ancak son gelişmeler bir süre
daha salgınla yaşamak zorunda olacağı-
mızı gösteriyor. Böylesine zorlu bir dö-
nemde, yaşadığımız birtakım sorunlara
rağmen, başarılı bir performans göster-
dik. Üretim, yatırım, büyüme ve istih-
dam göstergelerinde, pek çok ülkeye
göre farkımızı ortaya koyduk. Salgın sü-
recinde uyguladığımız özenli ve seçici
kamu maliyesi politikaları, gelişmiş ve
gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye
ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Güçlü
kamu maliyesi, makroekonomik istikra-
rın en önemli dayanaklarından biri ol-
maya devam edecektir.  Enflasyon
cephesindeyse, maalesef arzuladığımız
seviyede değiliz" dedi.

Büyümeden yanayız

Bakan Elvan, sözlerine şu şekilde devam
etti: "Küresel konjonktür ve yurt içi gö-
rünüm, enflasyonla mücadelede son de-
rece dikkatli olmamız gerektiğini
gösteriyor. Her zaman altını çizdiğim
üzere, biz özel sektör öncülüğünde den-

geli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam
ve çevre dostu bir büyümeden yanayız.
Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılma-
nın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor.
Karşımızdaki enflasyonun; arz ve talep
kaynaklı sebeplerinin yanında, fiyatlama
davranışları ve bekleyişler kanalıyla da
bozulan bir yapısı var. Her bir kök ne-
dene karşı uygulanacak politika seti de
farklılaşmak durumunda. Dolayısıyla
her bir kurumun, kendi görev alanı kap-
samında üzerine düşeni yerine getirme-
sinin önemli olduğunu düşünüyorum.
Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak,
enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok
net bir biçimde gösteriyoruz. Yönetilen
ve yönlendirilen fiyatların yanında, iç
talep gelişmelerini de çok yakından takip
ediyor, gerektiğinde makro ihtiyati ted-
birleri gecikmeden alıyoruz. Enflasyonla
mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anla-
yışla sürdürdüğümüz ölçüde, döviz kuru
istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz
düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz
oranları da gerileyecek ve yatırımlar için
öngörülebilirlik ufku artacaktır" DHA
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YATLARDA SATIŞ PATLAMASI!

Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, "Enflasyonla

mücadeleyi kararlı ve 
bütüncül bir anlayışla 

sürdürdüğümüz ölçüde,
döviz kuru istikrara kavu-

şacak ve ülke risk primi-
miz düşecektir. Bu sayede

uzun vadeli faiz oranları
da gerileyecek ve yatı-

rımlar için öngörülebilir-
lik ufku artacaktır" dedi

DOVIZ KURU
ISTIKRARA
KAVUSACAK!

BORSA İSTANBUL İYİ KONUMDA
Finansmana erişim bir anlamda,
iklim değişikliğine yönelik uygulanan
politikalara bağlı olmaya başladığını
belirten Bakan Elvan, "Karbon ayak
izini azaltan, çevreyi koruyan ve top-
lumsal gelişmeye yönelik projeler
daha fazla talep görüyor. Bu gibi pro-
jelerin finansmanında, sermaye piya-
salarına da kayda değer bir görev
düşüyor. ESG diye adlandırılan Çev-
resel, Sosyal ve Yönetim piyasası çok
hızlı bir büyüme performansı gösteri-
yor. Rakam vermek gerekirse, küresel
ESG tahvil piyasasında, bu yılın ilk 9
ayında yaklaşık 780 milyar dolarlık
işlem gerçekleştirildi. Pay piyasasın-
daki yatırımcı sayısı, son iki senede
yüzde 100’lük bir artışla yaklaşık 2
buçuk milyona yaklaştı. Ancak, dav-
ranışsal finans üzerine yapılan birçok
çalışma, yatırımcıların özellikle belli
dönemlerde aşırı güven, sosyal etkile-
şim ve genelleme gibi duygulara kapı-

larak sağlıksız yatırım kararları vere-
bildiklerini ortaya koyuyor. Borsa İs-
tanbul işlem hacmi açısından da
küresel ölçekte oldukça iyi bir ko-
numda. Örneğin 2020 rakamlarına
göre, ülkemiz milli gelire oranla işlem
hacmi sıralamasında Kore, ABD ve
Çin’in ardından 4’üncü sırada geli-
yor. Bu veri borsamızın oldukça likit
olduğunu gösteriyor. Ancak, burada
temel sorun Borsa İstanbul’da orta-
lama pay elde tutma sürelerinin yerli
yatırımcılarda 18 güne kadar düşmüş
olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Tek bir tıkta
birleşiyorlar

Teknoloji ve inovasyon şirketi Macellan, tüketiciler ve işletmelerin
ihtiyacına yönelik olarak Alternatif Super App’i geliştirdi. Alternatif ile
işletmelerin dijital cüzdanları ve kampanyalarına tek bir uygulamada
ulaşılabilecek Temassız teknolojiler parayı da dijitalleştirdi. Bundan 2
sene öncesine kadar daha çok online ödeme aracı olarak kullanılan

dijital cüzdanlar, pandemi ile kredi kartı ve nakit ödemenin yerini al-
maya başladı. Statista’nın verilerine göre 2024 yılına kadar dünyada
dijital cüzdan kullanımının yüzde 21,5’ten yüzde 33,4’e çıkacağı, nakit
kullanımının ise yüzde 20,5’ten yüzde 12,7’ye düşeceği tahmin edili-
yor. Pandemi döneminde temassız işlemin yaygınlaştığı belirtildi.

Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi’nde
konuşan Hazine ve Maliye Bakanı
Lütfi Elvan, “Üretim, yatırım, büyüme ve istihdam
göstergelerinde, pek çok ülkeye göre farkımızı 
ortaya koyduk. Salgın sürecinde uyguladığımız
özenli ve seçici kamu maliyesi politikaları, gelişmiş
ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye 
ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır” dedi.



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, TBMM’de gerçekleşen par-
tisinin grup toplantısında

gündemi değerlendirdi. “Türkiye’nin so-
runları çok hepimiz biliyoruz. Sorunları
her bir vatandaş yaşıyor. Sorunları yerinde
tespit etmek, o sorunları aşmak için çö-
zümler üretmek hepimizin ortak görevi-
dir” diyen Kılıçdaroğlu, “Kayseri’ye yarın
seçim varmış gibi giden 38 milletvekilimiz
bütün ilçeleri gezdi, vatandaşın dertlerini
dinledi. Sizin yaşadığınız sıkıntıları aşmak
istiyoruz ve bunun için mücadele edeceğiz
bunun için destek istiyoruz dedik. Emekli
bir vatandaşımız, ‘Ülkenin hali harap, ge-
leceği hiç iyi görmüyorum. Aylık 1800 lira
maaşım var. Geçinemediğimiz için günlük
inşaat işlerine gidiyorum. 600 milletvekili
var bir tanesi 1800 lira ile geçinsin maa-
şımı ona vereceğim’ diyor. Bir de sarayda
oturanlar var, bir yerden değil beş yerden
maaş alıyorlar. Kayseri’de Kırmızı Et Üre-
ticileri Birliği Başkanı, ‘Eskiden 1 ton et ile
25 ton yem alıyorduk. Şimdi 1 ton et satı-
yoruz 15-16 ton yem alabiliyoruz’ diyor.
Bir fırıncı esnaf, ‘5 ay önce 153 liraya aldı-

ğımız un şu anda 246 lira. Ancak
yevmiyemizi çıkarabiliyoruz.
Cumhurbaşkanı abartıyorsunuz
diyor ama bizim enflasyonumuz
yüzde 70’ diyor. Pahalılığın can
yaktığını, insanların geçinemedi-
ğini biliyorum. Herkes büyük bir
sıkıntı içinde. Saat başı etiketler de-
ğişiyor. Bütün bunlara rağmen di-
yoruz, meraklanmayın biraz sıkıntı
çekeceksiniz az kaldı geliyor gel-
mekte olan, buna inanın. İlk yapacağımız
işlerden biri devleti toparlamaktır” ifadele-
rini kullandı. 

Hiçbir sorunumuz yoktu

Merkez Bankası üzerinden eleştirilerini
sürdüren Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhu-
riyeti Merkez Bankası var. Düne kadar
hiçbir sorunumuz yoktu. Fiyat istikrarın-
dan Merkez Bankası sorumluydu. Merkez
Bankası’nın eli kolu bağlanmış vaziyette.
O da sarayın talimatını yerine getiriyor ve
bu tablo ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriye-
ti’nde fiyat istikrarı görevini Merkez Ban-
kası yerine getirecek. Paranın değerini

koruyacak, dövize karşı kar gibi erimesine
engel olacak. Merkez Bankası, fiyat istik-
rarını sağlamak için uygulayacak para po-
litikasını doğrudan kendisi belirler diyor
yasa. Bu bir kararname ile Merkez Banka-
sı’nın elinden alındı. Başka bir komiteye
verildi. Bu komite hiç çalıştı mı? Bu ko-
mite bu zamlara bir şey dedi mi?” diye
sordu. 

Devlet Bahçeli’ye tepki

Konuşmasının devamında MHP Lideri
Bahçeli'yi eleştiren Kılıçdaroğlu, “Ne
kadar yolsuzluk varsa ilk alkışlayan da
Sayın Devlet Bahçeli’dir. Siz hiçbir zaman
MHP’nin esnaf, çiftçi dediğini duydunuz

mu? Bu ülkenin en köklü partilerinden biri
bu hale nasıl geldi? Sabah akşam dinden
bahseden bu iktidar en büyük ahlaki çö-
küntüyü getirdi bu ülkeye. Uyuşturucu ba-
taklığı içinde şu anda. Baronlar el üstünde
tutuluyor. Baronlar serbest bırakılıyorlar.
Baron siyaseti satın almışsa, o baron ha-
piste kalmaz. İçişleri Bakanı, ayda 10 bin
dolar rüşvet aldığını söylediğin kişi kim?
Kim bu, ses yok? Çöküş başladı. Kültürel
çöküş de başladı. Bunların hepsini çözece-
ğiz. Ahlakımızla çözeceğiz. Bugün Devlet
Bahçeli, ‘EYT’liler, 3600 çözülmeli, asgari
ücret yükseltilmeli’ diyor. Sen onu benim
külahıma anlat, saraya anlatabiliyor
musun? Gücün varsa ‘Bu üçü çıkmadan
ben elimi kaldırmayacağım’ dersin.
2022’nin sonuna attı Erdoğan. Birisi diyor
çözeceğim, diğeri diyor çözmeyeceğim”
dedi. 
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İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

S.NO. ADI SOYADI  / UNVANI Vergi No        T.C.KİMLİK NO ADRES VERGİ DÖNEMİ VTK     VERGİNİN NEVİ TAKİP DOSYA NO    
1 ALİ ALEV 0510150194   15898276994   KARADENİZ MAH.1110 SK NO:50/6-G.O.PAŞA/İST 201001201012 0001 GELİR V.     2017011214GWp0004674      21.398,34
2 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201401201412 0001 GELİR V. 2020111914GWv0005872 102.265,88
3 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201403201403 0015       KDV GERÇEK 2020111914GWv0005886 6.094,46
4 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201405201405 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005908 4.705,94
5 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201408201408 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005862 21.964,05
6 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201410201410 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005878 11.372,80
7 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201412201412 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005897 10.742,56
8 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201502201502 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005874 422.580,84
9 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201503201503 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005888 155.610,31
10 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201504201504 0015 KDV GERÇEK 2020111914GWv0005902 275.365,73
11 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201401201403 0032 G.GEÇİCİ V. 2020111914GWv0005861 4.523,95
12 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201404201406 0032 G.GEÇİCİ V. 2020111914GWv0005900 9.627,63
13 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201407201409 0032 G.GEÇİCİ V. 2020111914GWv0005932 24.567,65
14 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201410201412 0032 G.GEÇİCİ V. 2020111914GWv0005884 37.165,50
15 SERKAN OĞULLUK 6340351098   12338377778   KAZIM KARABEKİR MAH. AŞİKAR SK. NO:1 D.3 ÜMRANİYE/İST 201501201503 0032 G.GEÇİCİ V. 2020111914GWv0005956 5.340,62

Küçükköy Vergi Dairesi Müdürlüğü Mükelleflerine ait olup, yukarıda adı soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ödeme emirleri, bilinen adreslerinde bulunamamaları 
nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K.’nun 103-106’ncı maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyen on beşinci günün ilan tarihi olduğu, ilgililerin ilan tarihlerinden başla-
yarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracaatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, bir ayın sonunda
müracaatta bulunmayan veya açık adreslerini bildirmeyenler hakkında ilan tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

SEN ONU BENIM 
KULAHIMA ANLAT!

VERGİNİN MİKTARI

Partisinin grup toplantısında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu
MHP Lideri Bahçeli'ye yüklendi. “Ne kadar yolsuzluk varsa ilk
alkışlayan Sayın Devlet Bahçeli’dir” diyen Kılıçdaroğlu, 
“Devlet Bahçeli, ‘EYT’liler, 3600 çözülmeli, asgari ücret 
yükseltilmeli’ diyor. Sen onu benim külahıma anlat, saraya
anlatabiliyor musun? Gücün varsa ‘Bu üçü çıkmadan ben
elimi kaldırmayacağım’ dersin” ifadelerini kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 
“Rüşvet alanların burnundan getireceğiz. 
Bu ülkede uyuşturucu satan bütün baronları
bu ülkeden sileceğiz” diyerek, “Gencecik
fidan gibi evlatlarımıza uyuşturucu alıştırılıyor.
Erdoğan ve şürekasının sesi bile çıkmıyor.
Kendi genel merkezlerindeki tabloyu 
görüyorlar mı? O lüks araçların içinde ‘pudra
şekeri’ni çekerken hiç düşünmediler mi?” 
ifadelerini kulandı. 

Hesaplaşmadan helalleşilmez!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, helalleşme yolculuğunu çıkacağını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklendi. “CHP'nin geçmişte ve
günümüzde yarattığı derin yaralar vardır. Bizim de söylediğimiz budur. Kılıçdaroğlu'nun bizim çizgimize gelmesi, itirafçı olması bir
gelişmedir” diyen Bahçeli, “Sayın Kılıçdaroğlu, şunu bil ki, hesaplaşmadan helalleşmemiz asla söz konusu olmayacaktır” ifadelerini kullandı

MHPGenel Başkanı Devlet
Bahçeli, partisinin grup top-
lantısında açıklamalarda bu-

lundu. Bahçeli, “İl il Anadolu’yu
geziyoruz, adım adım 2023’e yürüyo-
ruz. Bu yürüyüş ahlaksızlığa karşı
namusun yürüyüşüdür. Yalana
karşı faziletin yürüyüşüdür.
Hainlere, eli kanlı teröristlere,
yedi düvele, işbirlikçilere karşı
onur yürüyüşüdür. Cumhur
İttifakı’nda çatlak patlak
olmaz. Cumhur İttifakı geçmiş
ile gelecek arasında köprüdür
MHP fırsatçılık yapmaz. Hükü-
mete bakan vermemiş olsak da,
Cumhur İttifakı’nın sevabına da
günahına da sonuna kadar orta-
ğız” dedi. 

Şiddet nasıl önlenir?

MHP’nin kadınlara reva görülen şid-
det konusunda ki duruşunu da
açıklayan Bahçeli, “Ailenin
korunması konusunda
kapsamlı bir ruh sağlığı
yasasına ihtiyaç vardır.
Parti olarak 26. dö-
nemde TBMM’ye
sunmuş olduğumuz
ve uzun bir hazırlığın
mahsulü olan ruh
sağlığı yasa teklifinin
bir an evvel yasalaş-
ması istediğimizdir.
Hiç kimsenin gözü-

nün yaşına bakılmamalıdır. İyi hal indi-
rimi, akli denge sorunu veya bir başka se-
beple canilerin ceza indirimlerine imkan

tanınmamalıdır. Caydırıcı, kalıcı ve
kapsayıcı sonuçlar alabil-

mek için gerekirse
idam cezası bile
tartışmaya açılma-
lıdır. Medyada ka-
dınlara yönelik

cinayetlerin
tekrar tekrar
gösterilmesine
izin verilmeme-

lidir. Ülkemizin
şiddet haritası çı-

karılmalıdır” öne-
rilerinde

bulundu. 

Ne günlere kaldık?

Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşme mesa-
jını da değerlendiren Bahçeli, “Sayın Kı-
lıçdaroğlu sana güle güle, uğurlar olsun,
madem bir yolculuğa çıkıyorsun, o
zaman biletini tek yönlü alman gönülden
temennimdir. Türkiye'de iktidar değişmi-
yor, değişmesi için bir ortam veya demo-
kratik bir neden bulunmuyor. Korkunç bir
enkaz falan da görülmüyor, bilakis ülke-
miz yükseliş de sınır ve eşik tanımıyor.
Ama Kılıçdaroğlu'nun şu ifadesi doğru-
dur, CHP'nin geçmişte ve günümüzde ya-
rattığı derin yaralar vardır. Bizim de
söylediğimiz budur. Kılıçdaroğlu'nun
bizim çizgimize gelmesi, itirafçı olması bir
gelişmedir. Fakat kastettiği derin yaraları
Aziz Atatürk'ün üzerine yıkmak için fırsat
kolluyorsa, zemin hazırlıyorsa bu fırsatçı-
lığının, bu simsarlığının sonuçları ikazen

hatırlatırım ki, çok ağır olacaktır.
Gerçekten de CHP yaradır, yı-

kımdır, Türkiye düşmanları-
nın taşeronudur.
Helalleşmeye gelince, Sayın
Kılıçdaroğlu, şunu bil ki, he-
saplaşmadan helalleşmemiz
asla söz konusu olmayacak-
tır. CHP yönetimi PKK'yla
helalleşmiş, terörle müca-
deleye hayır demiştir. CHP
yönetimi, FETÖ'yle he-
lalleşmiş, 15 Temmuz'a
tiyatro, masal, düz-
mece iftirası atmıştır.

CHP yönetimi, şehit bacısına küfreden-
lerle helalleşmiş, alçaklığı provokasyon
maskesiyle örtmeye kalkışmıştır. CHP yö-
netimi, HDP'yle helalleşmiş, yüzsüzce it-
tifak kurmuş, meşru ilan etmiştir. CHP
yönetimi, YPG ile helalleşmiş, kendi va-
tanlarını koruyan örgüt olduğunu açıkla-
mıştır. CHP yönetimi
terörist Demirtaş'la, So-
ros'çu Kavala'yla helalleş-
miş, cezaevinden
çıkarılmalarını istemiştir.
CHP yönetimi sömürgeci-
lerle helalleşmiş, ne işimiz
var Libya'da, ne arıyoruz
Suriye'de, ne geziyoruz sınır
ötesinde diyerek onlara zey-
tin dalı uzatmıştır. Kılıçda-
roğlu helal ile haram
arasındaki ince çizgiyi silip
atmıştır. Ne günlere kaldık?
Nelerle sınanıyoruz? Daha
neleri yaşayıp göreceğiz?”
açıklamasını yaptı. 

İlk seçimlerde 
çarpılacaksınız

BURNUNDAN GETiRECEĞiZ

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan,
"İlk seçimlerde çarpılacaksınız; 50+1
hayali kurmayın, Erdoğan ve Bahçeli

olarak 1+1 kalacaksınız. Kaybedeceklerini anladık-
ları için 50+1 sistemini değiştirmek için kıvran-
maya başladıklarını görüyoruz” dedi.  Buldan, eski
MİT Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür’ün
T24'ten Gökçer Tahincioğlu'na yaptığı açıklamaları
değerlendirerek, "Mesele HDP olunca binlerce say-
fayı doldurdular ama kanıt bulamadılar. Mehmet
Eymür itiraflarda bulundu, devlet adına 18 kişi öl-
dürüldü dedi, buyrun size kanıt. Var mı tek sayfalık
soruşturma yok. HDP hakkında binlerce sayfa id-
dianame yazan yargıçlar 18 kişi öldürülmüş, neden
sesiniz çıkmıyor?" ifadesini kullandı. 

Niçin sesiniz çıkmıyor?

“Sedat Peker, yaşanan pislikleri, işlenen suçları
ifşa etmeye devam ediyor” diyen Buldan, “Var mı
bir soruşturma. Elbette ki yok. Terfi almak için
HDP’liler hakkında fezlekeleri otomatiğe bağlayan
fezleke fabrikatörleri neredesiniz? Niçin sesiniz çık-
mıyor? Ne var Kobani davası var. HDP’yi kapatma
davası var. İktidara şunları söylüyoruz, suçlusunuz,
kirlisiniz, kirli işlerinizi Kobani davasıyla örtemezsi-
niz, örtemeyeceksiniz. 17-25 Aralık’ın üstünü 6-8
Ekim’le örtemeyeceksiniz. Kumpasın tek dayanağı
sahte - gizli tanık ifadeleridir. Bu dava aynı za-
manda hakikat davasıdır. Sonunda hakikatin kaza-
nacağını da Türkiye halkları iyi bilmeli” ifadelerini
kullandı. 

Devlet 
Bahçeli



8 17 KASIM 2021 ÇARŞAMBA GÜNDEMwww.gazetedamga.com.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1491344)

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

K onut satışları Ekim ayında
bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 14,9 artarak 137

bin 401 oldu. Pandeminin yoğun ol-
duğu dönem sonrası normalleşmeyle
birlikte kentsel dönüşüm projeleri de
hızlandı. Emlakçılar, vatandaşların
daha çok kentsel dönüşümdeki pro-
jelere yoğunlaştığını belirtiyor. Em-
lakçı Hakan Sarıkaya, eskiden
binaların çok sayıda olduğunu ancak

müşterileri azlığı yaşandığını söyleye-
rek, şu anda tam tersi bir durum
oluştuğunu belirtti. Sarıkaya, "Müş-
terinin talebi çok fazla ama elimizde
daire yok. Daire arayanların taleple-
rine karşılık veremiyoruz. İster iste-
mez bu durum fiyatları da etkiliyor.
Geçen sene eski binalardaki 2+1
daireler 300-400 bin liraya alıcı bula-
mıyordu. İnsanlar önceden kentsel
dönüşümden ev almaktan korkuyor-

lardı. Şu anda işler değişti, daire alır-
ken vatandaş özellikle kentsel dönü-
şüme girecek daireleri tercih
ediyorlar. Şuanda 500-600 bin lira
değerinde ev bulamıyoruz. 3+1 eski
daireler 700-800 bin lira seviyelerine
geldi. Yeni binalarda ise bu fiyat daha
da yükseliyor. Satışlar çok iyi fakat ev
bulunmuyor" dedi. Esenyurt ve Bey-
likdüzü’ne ilgiden de söz eden Sarı-
kaya önemli bilgiler verdi.

İstanbul'da kentsel dönüşüm projelerine
talep arttı. Normalleşme sonrası kentsel
dönüşüm projeleri de hızlandı. Emlakçı
Hakan Sarıkaya, “Özellikle Esenyurt ve
Beylikdüzü bu anlamdaki ev satışında
önde gidiyor. İnsanlar buralardan eski
daire alıp, kentsel dönüşüm projesine
veriyor ve yeni ev sahibi oluyor” dedi

ADI SOYADI UNVAN VERGİ NO ADRESİ

GÜRCAN KUŞ 5980611040      ORUÇREİS MAH. VADİ CAD. GİYİMKENT Kapı No:170 Daire No:422 ESENLER İSTANBUL 201601201612  GELİR V. V. ZİYAI C.        10.722,93 32.168,79
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201507201507 KDV V. ZİYAI C.          5.276,36 15.829,08
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL      201508201508 KDV V. ZİYAI C.         7.697,58       23.092,74
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201509201509 KDV V. ZİYAI C.          8.042,84 24.128,52
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201510201510 KDV V. ZİYAI C.         15.918,67 47.756,01
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL   201511201511 KDV V. ZİYAI C.          19.990,42 59.971,26
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201512201512 KDV V. ZİYAI C.          17.941,67 53.825,01
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201601201601 KDV V. ZİYAI C.          19.235,12 57.705,36
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201602201602 KDV V. ZİYAI C.           8.268,84     24.806,52
MEHMET ALİ KÜRKÇÜOĞLU 6060315853      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD.  A Kapı No:22 B Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201603201603 KDV V. ZİYAI C.          26.213,63 78.640,89
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601  KDV VERGİ ZİYAI         384.751,50    1.154.254,50
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201602201602  KDV VERGİ ZİYAI    245.753,29    737.289,87
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201603201603   KDV VERGİ ZİYAI     660.185,15  1.980.555,45
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201604 KDV VERGİ ZİYAI     397.985,51  1.193.956,53
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201605201605 KDV VERGİ ZİYAI    458.527,20   1.375.581,60
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606  KDV VERGİ ZİYAI    631.598,88 1.894.796,64
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201607  KDV VERGİ ZİYAI    533.189,94   1.599.559,82
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201608201608  KDV VERGİ ZİYAI    483.891,74 1.451.675,22
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601  KDV V. ZİYAI C.        384.751,50  1.154.254,50
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201602201602 KDV V. ZİYAI C.        245.763,29    737.289,87
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201603201603  KDV V. ZİYAI C.        660.185,15   1.980.555,45
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201604  KDV V. ZİYAI C.        397.985,51  1.193.956,53
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201605201605  KDV V. ZİYAI C.        458.527,20  1.375.581,60
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606  KDV V. ZİYAI C.        631.598,88   1.894.796,64
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201607  KDV V. ZİYAI C.        533.189,94   1.599.569,82
İFLAS HAL. MEGAPOL MÜHENDİSLİK 
TİCARET ANONİM ŞİRK 6130759885      TEVFİKBEY MAH. İLKBAHAR SK. Kapı No:4 Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201608201608  KDV V. ZİYAI C.        483.891,74   1.451.675,22
MAVUNA TURİZM SANAYİ VE 
TİCARET LTD.ŞTİ. 6130810833     FATİH MAH/SEMT 830. YANYOL SK. Kapı No:3 G Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201604 V. ZİYAI C. 0,00 6.019,93
NİSLATA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET 6310628389      TEVFİKBEY MAH.TAHSİN TEKOĞLU CAD.KAT/5 NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE 201607201607 KDV V. ZİYAI C. 5.009,47     22.542,62
NİSLATA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET 6310628389      TEVFİKBEY MAH.TAHSİN TEKOĞLU CAD.KAT/5 NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE 201608201608 KDV V. ZİYAI C. 9.127,08 41.071,86
NİSLATA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET 6310628389      TEVFİKBEY MAH.TAHSİN TEKOĞLU CAD.KAT/5 NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE 201609201609 KDV V. ZİYAI C.          17.178,23     77.302,04
NİSLATA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET 6310628389      TEVFİKBEY MAH.TAHSİN TEKOĞLU CAD.KAT/5 NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE 201610201610 KDV V. ZİYAI C.         10.157,56     45.709,02
NİSLATA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET 6310628389      TEVFİKBEY MAH.TAHSİN TEKOĞLU CAD.KAT/5 NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE 201611201611 KDV V. ZİYAI C. 5.694,17 25.623,77
NİSLATA İNŞAAT VE TEKSTİL SANAYİ TİCARET 6310628389      TEVFİKBEY MAH.TAHSİN TEKOĞLU CAD.KAT/5 NO:36 KÜÇÜKÇEKMECE 201601201612 0,00          110.000,00
NEVADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV VE İNŞAAT SA 6310632416      TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:112 Daire No:53 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201601 KDV V. ZİYAI C.        18.979,85      56.939,55
NEVADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV VE İNŞAAT SA 6310632416      TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:112 Daire No:53 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201602201602 KDV V. ZİYAI C. 7.266,39 21.799,17
NEVADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV VE İNŞAAT SA 6310632416      TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:112 Daire No:53 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL  201603201603  KDV  V. ZİYAI C.         41.671,53    125.014,59
NEVADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV VE İNŞAAT SA 6310632416      TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:112 Daire No:53 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201604   KDV V. ZİYAI C.        41.949,89    125.849,67
NEVADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV VE İNŞAAT SA 6310632416      TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:112 Daire No:53 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201605201605  KDV V. ZİYAI C.         31.686,20    95.058,60
NEVADA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 
OTOMOTİV VE İNŞAAT SA 6310632416      TEVFİK BEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:112 Daire No:53 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606  KDV  V. ZİYAI C.         23.887,99     71.663,97
NOYA EĞİTİM HİZMETLERİ VE DANŞ.LTD.ŞTİ   6320414601      SULTANMURAT MAH. 1. ÖZTÜRK SK. NO:3/7 KÜÇÜKÇEKMECE 201607201607  KDV VERGİ ZİYAI 7.200,00 7.200,00
NOYA EĞİTİM HİZMETLERİ VE DANŞ.LTD.ŞTİ 6320414601      SULTAN MURAT MAH. 1.ÖZTÜRK SK. Kapı No:3 Daire No:7 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201607  KDV  V. ZİYAI C. 7.200,00 7.200,00
MURAT ORNO 6470155093      CENNET MAH.YAHYA KEMAL BEYATLI  CAD NO:13/20 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBUL 201601201612  GMSİ  VERGİ ZİYAI 5.085,11        5.085,11
SERKAN ÖZDEMİR 6800166862      TEVFİKBEY MAH. ARAS SK. Kapı No:5 Daire No:2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612  0,00 8.145,60
ÖNDER İSMAİL PEKERLER 7260023749   - GÖKALP MH 48.SK DURUSOY İŞMERK KAT 4 Kapı No:2 Daire No:30 ZEYTİNBURNU İSTANBUL201601201612      GELİR V. V. ZİYAI C.            13.420,84 40.262,52
SALİHA PÜSKÜLLÜ 7340457675     TEVFİKBEY MAH. YELDEĞİRMENİ CAD. Kapı No:31 Daire No:1/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201505201505   KDV  V. ZİYAI C.         32.922,00      32.922,00
SALİHA PÜSKÜLLÜ 7340457675      TEVFİKBEY MAH. YELDEĞİRMENİ CAD. Kapı No:31 Daire No:1/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201607  KDV  V. ZİYAI C.         10.677,96     32.033,88
SALİHA PÜSKÜLLÜ 7340457675     TEVFİKBEY MAH. YELDEĞİRMENİ CAD. Kapı No:31 Daire No:1/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201609    V. ZİYAI C. 8.898,30 26.694,90
SALİHA PÜSKÜLLÜ 7340457675     TEVFİKBEY MAH. YELDEĞİRMENİ CAD. Kapı No:31 Daire No:1/2 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612 GELİR V. V. ZİYAI C.        13.286,94      39.860,82
İLK REFERANS REKLAM MEDYA YAPIM 
PRODÜKSİYON TURİZM 7340793144      TEVFİKBEY MAH. HALKALI CAD. Kapı No:144 Daire No:79 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612    V. ZİYAI C.        53.206,20     239.427,90
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ KİR.LTD ŞTİ 7570462641      HÜRRİYET MAH. ALTIN SK. NO:1 D:4 BAHÇELİEVLER 201701201701 KDV   VERGİ ZİYAI     24.452,88     73.358,64
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ KİR.LTD ŞTİ 7570462641      HÜRRİYET MAH. ALTIN SK. NO:1 D:4 BAHÇELİEVLER 201701201703    VERGİ ZİYAI     48.623,62     218.806,29
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ 
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641 FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612    V. ZİYAI C.        55.967,88    251.855,46
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201606201606 KDV V. ZİYAI C. 4.858,93 14.576,79
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ 
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201610 KDV V. ZİYAI C.         11.629,91 34.889,73
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201611201611 KDV V. ZİYAI C.        11.038,75 33.116,25
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ 
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201612201612 KDV V. ZİYAI C.        14.070,90      42.212,70
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201604201606   V. ZİYAI C.         11.506,64 34.519,92
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ 
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201607201609    V. ZİYAI C. 6.289,21 18.867,63
SBO TEKSTİL GIDA OTOMOTİV ARAÇ 
KİRALAMA İNŞAAT TAA 7570462641    FEVZİ ÇAKMAK MAH. SULTAN MURAT CAD. Kapı No:20 A Daire No:1 KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201610201612    V. ZİYAI C.       40.821,73     122.465,19
HAKAN ŞÜKÜR 8150111893   ŞENLİKKÖY MAH. MEHMET GERGELİ SK.  GÜL TAŞ APT 201601201612 V. ZİYAI C. 0,00          127.506,92

Kapı No:5 Daire No:10 BAKIRKÖY İSTANBUL
TEKNOMAR TEKSTİL SANAYİ VE 8360448751  CUMHURIYET MAH. D-100 KARAYOLU CAD. 201501201501 KDV V. ZİYAI C. 4.162,57      12.487,71
TİCARET LTD.ŞTİ. Kapı No:374 66 Daire No:210 BÜYÜKÇEKMECE İSTANBUL
NADİR TEPELTEPE 8390124908      FEVZİÇAKMAK MAH. FATİH CAD. 56-4/33 BAĞCILAR 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI 5.851,17 2.925,59
HASAN HÜSEYİN TOPKAR 8540384098      CUMHURİYET MAH 122 CAD..NO:42/1-1 AKSARAY 201601201612 GMSİ VERGİ ZİYAI 3.795,90 3.795,90
BERAT TUNCEL 8640210612    CENNET MAH. HÜRRİYET CAD. Kapı No:79 C Daire No: KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL 201601201612  GELİR V. V. ZİYAI C. 6.423,45 6.423,45
NERO OTOMOTİV MOTORLU 
ARAÇLAR TİC.LTD.ŞTİ. 9250453597      ŞENLİKKÖY MAH. FLORYA CAD. Kapı No:24 Daire No: BAKIRKÖY İSTANBUL 201504201504 KDV  V. ZİYAI C.         28.964,43      28.964,43
AHMET YİĞİT 9790221848      FATİH MAH. HATBOYU CAD. NO:95/21 KÜÇÜKÇEKMECE/İSTANBÜL 122016122016 GMSİ VERGİ ZİYAI 6.785,28 6.785,28
MEHMET YÜCEL 9910079973      ŞENLİKKÖY MAH.YENİ BAĞLAR  SOK.NO:45/3 BAKIRKÖY/İSTANBUL 122016122016 GMSİ VERGİ ZİYAI 3.679,69 3.679,69

Küçükçekmece Vergi Dairesi Müdürlüğü mükelleflerine ait olup yukarıda adı, soyadı ve ünvanı yazılı mükellefler adına salınan vergi ve cezalar nedeniyle tanzim olunan ihbarnameler bilinen adreslerinde bu-
lunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden 213 sayılı V.U.K nun 103-106 maddelerine istinaden vergi dairesince ilan koymaya mahsus yerine asılmasını izleyenonbeşinci günün  ilan tarihi olduğu ilgililerin ilan tari-
hinden başlayarak bir ay içinde vergi dairesine bizzat veya bilvekale müracatta bulunmaları veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ
yapılacağı, bir ayın sonunda müracatta bulunmayan veya açık adreslerihi bildirmeyenler hakkında iş bu ilanın neşri tarihinden itibaren bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.  
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ÖZEL HABER: MÜGE CESUR ÖZMEN

S ilivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz’ın göreve geldiği
günden bu yana özellikle

üzerinde durduğu kaçak yapıların
tespiti ve yıkılması ile ilgili mücadele
Silivri’de yeni bir tartışma başlattı.
Silivri Belediyesi, Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Ko-
mutanlığıekiplerinin de katılımıyla
10 Kasım'da Çayırdere Mahalle-
si’nde 15 adet kaçak yapıyı yıktı. Yı-
kımdan bir gün önce kaçak yapı
sahiplerinin arandığı ve evlerin boş-
altılması istendiği öğrenildi. Sonra-
sında 15 mal sahibine eşyalarını ve
hayvanlarını canlı bir şekilde teslim
aldıklarına dair tutanaklar imzala-
tıldı. Ardından 1230, 1233, 1010 ve
1005 parseller üzerinde yer alan
maliye hazinesine ait alanlara inşa
edilen kaçak yapılar, 775 sayılı İmar
Kanunu’nun 18. maddesine göre
alınan encümen kararına istinaden
Silivri Belediyesi ekipleri tarafından
yıkıldı.

Bek’in de evi yıkıldı

Silivri İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet
Refik Bek’e ait olan kaçak tek katlı
müstakil ev de yıkılmaktan kurtula-
madı. Bek, daha önce yıkım kararı
ile ilgili yapılan tebliğler sonrası
idare mahkemesinden iki defa yü-
rütmeyi durdurma kararı almıştı.
Yıkımın ardından İYİ Parti Silivri
İlçe Başkanlığı’nın Twitter hesabın-
dan telef olmuş kümes hayvanları-
nın fotoğrafları paylaşıldı.
Hayvanların ölümünü uygunsuz yı-
kıma bağlayan paylaşımda, “Silivri
Belediyesi’nden tebligatsız ve ön-
lemsiz yıkım. Sonuç; onlarca hay-
van telef oldu. Mutlu musun
Silivri?” ifadeleri kullanıldı.

İhmal yüzünden oldu

Kaçak evi yıkılan İYİ Parti Silivri
İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek de
sosyal medya hesaplarından benzer
fotoğrafları paylaşarak, “Çayır-
dere’de kümes hayvanları ihmal yü-
zünden telef oldu. Bizim
hayvanseverlerden maalesef tık yok.
Sizin can dostlarımız dediğiniz sa-
dece kedi ve köpekler mi?” açıkla-
masını yaptı. Bek, yıkımın ısrarla
kanunsuz olduğunu savunarak telef
olan kümes hayvanlarından Silivri
Belediyesi’nin sorumlu olduğunu,
insanların mallarının peşine koşar-
ken o telaşla hayvanları nereye ko-
yacaklarını akıl edemedikleri için
telef olduklarını söyledi.

Yasal işlem yapılacak

İYİ Parti Silivri İlçe Başkanlığı’nın
sosyal medya hesaplarından pay-
laştığı fotoğraflar sonrası Silivri
Belediyesi de yazılı bir açıklama
yaptı ve yıkımın yasal prosedüre
uygun bir şekilde tamamlandığını
yineledi. Açıklamada; “Geçtiğimiz
günlerde Çayırdere Mahallesi'nde,
yasal prosedürü tamamlanarak
gerçekleştirilen yıkım işlemleri son-
rasında, bir partinin kurumsal kim-
liği ve söz konusu partinin ilçe
başkanı tarafından sosyal med-
yada bir paylaşımda bulunulmuş,
belediyemiz haksız ve usulsüz bir
yıkım işlemi yapmış gibi takdim
edilerek, belediyemiz töhmet al-
tında kalacak şekilde bir algı oluş-
turulmaya çalışılmıştır. Ayrıca,
yapılan paylaşımla, telef olduğu
iddia edilen hayvanların belediye-
miz tarafından itlaf edilmesine
sebep verildiği izlenimi yaratılmak
suretiyle infial oluşturulmaya çalı-
şılmıştır. Geçmiş dönemlerde,
hangi gerekçeler ve sebeplerle
kaçak yapılaşmalarına müsamaha-
kâr davranıldığı kamuoyunca
malum olan paylaşım sahipleri
gayet iyi bilmektedirler ki belediye-
miz tarafından yapılan işlemler ya-
salara ve yasalarda belirtilen
sürelere ve usullere uygun olarak
gerçekleşmiştir. Böyle olmakla bir-
likte, yapılan sadece siyasi rant
temin etmeye yönelik çirkin ve
basit bir karalamadır. Belediye hiz-
metlerinde temel şiarımız 'Hizmet-
lerimiz kimseler için değil, herkes
içindir' olduğunu tekraren hatırla-
tarak, Belediyemiz aleyhinde ger-
çeklerle bağdaşmayan paylaşımlar
yaparak, tüzel kişiliğimizi hemşeh-
rilerimiz nezdinde küçük düşürücü
eylemlerde bulunanlar hakkında
yasal işlemler için gereğinin yapıla-
cağını kamuoyumuzun bilgilerine
arz ederiz” ifadeleri kullanıldı.

Bilgi verilmiş

Silivri Belediyesi’nden alınan bilgi-
lere göre 775 sayılı gecekondu ka-
nunun 18. maddesi gereğince
yıkımdan önce kaçak yapı sahiple-
rine tebliğ zorunluluğu olmadığını,
mahalledeki 15 kaçak yapı sahibi-
nin de yıkımdan bir gün önce tele-
fonla arandıkları ve yıkım bilgisini
verdikleri de öğrenildi. Ayrıca
kaçak yapılarda ki tüm hayvanların
da yıkımdan zarar görmediği, hay-
van sahiplerinin canlı olarak hay-
vanlarını teslim aldıklarının
tutanakla imza altına alındığı da
gelen bilgiler arasında.

Issızdakiler

K
aç zamandır kitap okumaya ara vermiş-
tim. Kitaplığımda okunmaya can atan
kitaplarımı ihmal etmenin rahatsızlığı

üstümden atamadığım palto gibiydi. Otobüste,
trende bile ayakta kitap okuyan hatta ineceği
durağı bile "şu sayfayı da okuyayım" diyerek ka-
çıran biri için gerçekten ağır bir paltoyu Çağıl
Yaman'ın Issızdakiler kitabı ile attım.

Alışkanlıklarınız kronikleşince, bunu bir ek-
siklik olarak görmeniz gayet doğal. Doğru-yanlış
olan alışkanlıklarınız sizin pusulanızdır. Bende
pusulamı devreye Issızdakiler ile koydum.

Issız kelimesinin kökenine inersek is "sahip,
malik" sözcüğünden +sIz sonekiyle türetilmiş.
Issız diyince kısa ama manidar bir şiir çağrı-
şım yaptı

Issızlık
Dinle çocuğum ıssızlığı.
Dalgalanan ıssızlığı,
Vadilerin kaydığı ıssızlığı,
Yankıların olduğu ıssızlığı,
Alınları toprağa eğilten ıssızlığı.
Federico Garcia Lorca

***
Çağıl Yaman hayal ürünü olarak yazdığı

lezzetli kitabı, iki kayıp ruhun karşılaşması
ile başlayan serüvenin, geçmiş ve bugünün
planlarının karşısındaki yaşadıklarını anlatan
psikolojik gerilim romanıdır.

Issızdakiler ile akıcı bir anlatımla okuyucu-
sunu buluşturan Yaman, toprak üstünde yaşa-
yan ölü ruhların güncel hayata geçiş sürecini bir
solukta okumasını sağlıyor. Kitabın kapak say-
fasını okuduktan sonra yorumlayabiliyorsunuz.

Kitabın konusu hakkında detay veremiyo-
rum çünkü süprizli sayfalar ile bütünleşmiş.

Karakterler için çok fazla zaman ve emek
harcayarak analiz yapan Yaman, psikolog gö-
rüşü de alarak kahramanlara can vermiştir. Ki-
tapta tek bir konu gibi giriş yaparak, çok fazla
sorgulanması gereken konulara değinilmiş. Bu
da romana kalite yelpazesi katmış oluyor.

Kitap alırken genelde arkasına bakarız,
konu hakkında ön bilgi için. Ben öyle yaparım
en azından. Bu kitabın arka kısmındaki cüm-
leleri de kitabı bitirince daha net anlam vere-
bileceğiniz kadife satırlar mevcut.

“Ben, koyu renk cilası atmış merdivenlerin
arasından süzülen bir hayaletim. Karınca
kadar sessiz adımlarla her yeri dolaşırım.
Beni kimse görmez, kimse duymaz, kimse dü-
şünmez. Beni, benim dışımda kimse bilmez.
Tam da bu yüzden hatırladığım her şeyi bu
deftere dökmeye karar verdim. Hayalet ola-
rak gördüklerimi asla unutmamak için…
Çünkü eninde sonunda yaşamaya başlayaca-
ğım. Çevreme ördüğüm bu hastalıklı kabuk-
tan çıkıp iltihaplı bir irin gibi yayılacağım.
Dediğim her şeye bulaşacağım. Zehir olaca-
ğım, kendime değil, başkalarına… Sessizce
sürünen bir engerekmişim gibi benden çekine-
cekler. Ben yaşarsam özgür olacağım.”

***
Birçok eski yazara ikinci kitabıyla taş çı-

kartan Çağıl Yaman'ı bu anlamda tebrik
etmek istiyorum. Bir solukta okuduğum nadir
romanlardandı. Tadı buruk bir sevgi fanusu-
nun içinden çıkmış gibi güzeldi.

Yeni yazarları okurken hep bir önyargı
olanlara sözüm şudur; bu hayatta yeni eski
diye ayırım yapanların yarınlarda beklentisin-
den endişe ederim.

***
Issız bir ruha nasıl dokunulabilinir ki ya da

acısına farklı anlam yükleyerek intikam ateşi
ile yanan ıssız kalbe yine sevgi merhem olur.
Dediğim gibi yalnız kalmak ve yalnız hisset-
mek arasındaki sığ nokta. Issız ruhun içsel
yalnızlığının serüvenine şahit olacaksınız ki;
bu dönemde yaşantısı ve sosyal medyasına
yansıtılan olmak istenilen hayatları bilirsiniz.
Görünenler ve ıssız kalbe saklananlar...

Yüreğin ateşini görene kadar gösterilen
tüm hayatlar sakin bir deniz gibidir. Fırtına o
yürekteki sevgisizlik ile dibe vurmuştur çoğu
zaman. Oradan yine sevginin gücü ile bulut-
lara varan yükseliş yolculuğuna çıkacaktır.

Sevginin yetişemediği tek şey acele edilen
zamandır. Zaman içerisinde sevgi saygı ile
birlikte her yürekte tahtını bulur.

TAVUKLAR RANTA
KURBAN GITTI!
Silivri Belediyesi, Çayırdere Mahallesi’nde aralarında İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek’in de evinin bulunduğu 15 kaçak
yapıyı yıktı. Yıkımın ardından İlçe Başkanı Bek, “Çayırdere’de kümes hayvanları ihmal yüzünden telef oldu” paylaşımını
yaptı. Belediyeden yapılan açıklamada ise “Siyasi rant temin etmeye yönelik çirkin ve basit bir karalama” karşılığı verildi

Gençlik Kulübü proje-
siyle ağustos ayında An-
kara’da düzenlenen Genç

Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarış-
ması’nda ‘Genç Dostu Şehir’ ödü-
lünün sahibi olan Başakşehir
Belediyesi, Türkiye’nin en büyük
gençlik organizasyonu İstanbul
Gençlik Oyunları ile AK Parti Yerel
Yönetimler Başkanlığı proje yarış-
masında ödüle layık görüldü. Baş-
kent Millet Bahçesi’nde gençlere
yönelik düzenlenen Tam Bana Göre
Festival kapsamındaki ödül töreni,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Başakşehir Belediye Başkanı Yasin
Kartoğlu, spor kategorisindeki
gençlik ödülünü Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın elinden aldı.

Geleceğe hazırlıyoruz

2017 yılında Başakşehirli gençlere
yönelik başlattıkları Gençlik Oyun-
ları’nın bu yıl itibariyle İstanbul ge-

neline yayıldığını belirten Başkan
Yasin Kartoğlu, “Başakşehir Beledi-
yesi olarak spordan teknolojiye, eği-
timden kültür sanata kadar hayatın
her alanında gençlerimizi geleceğe
hazırlıyoruz. Bir başka örneği olma-
yan, Türkiye’nin en büyük gençlik
organizasyonu İstanbul Gençlik
Oyunları ile Başakşehir’de yakaladı-
ğımız dinamizm ve heyecanı İstan-
bul’a da yaşatıyoruz” diye konuştu.
Hedef 100 bin genç

İstanbul Gençlik Oyunları’nın 4 yıl-
lık yoğun bir çalışmanın ürünü ol-
duğuna dikkat çeken Başkan
Kartoğlu, sözlerini şöyle tamam-
ladı: “Okulların açılmasıyla birlikte
kayıt sürecine geçtiğimiz oyunlarda,
yarışlarımız başladı. Böylece bizler
için 4 yıllık bir hayal gerçek oldu. Şu
ana kadar 70 binden fazla gencimiz
kayıt yaptırdı ve bu sayının 100 bini
geçeceğine yürekten inanıyorum.”
DHA

Başakşehir’e
gençlik ödülü
Başakşehir Belediyesi, İstanbul Gençlik Oyunları ile AK Parti
Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen festivalde ödüle layık
görüldü. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlik
ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı

Rahsa Pınar ÇETİNKAYA
İnfo@gazetedamga.com.tr

syozenc@hotmail.com

GÖZ GÖRE GÖRE ÖLDÜLER!
Adeta siyasete kurban giden tavuk, ördek gibi
sayısız kümes hayvanının göz göre göre ölüme
terk edilmesinin tartışmaları ise hala sürüyor.
Hayvan sahipleri, yıkımın ardından canlı olarak
teslim aldıkları hayvanlarını
barınacak geçici yer bul-
mak yerine gelişigüzel bı-
rakmayı tercih etmelerinin
acı sonucunun sorumlulu-
ğunu ise Silivri Belediye-
si’ne yıkmaya kararlı.

Aralarında İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Refik
Bek’in de olduğu bir gurubun sosyal medya üze-
rinden devam eden suçlamalarına vatandaşlar-
dan da tepki gecikmedi. Hayvanların yıkımın

kanunsuz gerçekleştiği için
telef olduğu açıklamalarına
“Neden hayvanlarınıza
sahip çıkarak güvenli bir
yere taşımadınız?” diye
soran vatandaşlar sorumlu-
ların ceza almasını istiyor.

İYİ Parti İlçe Başkanı Ahmet Refik Bek yıkımdan kısa bir süre önce Silivri’yi
ziyarete gelen İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’yu Çayırdere
Mahallesi’ne götürmüş; mahalle muhtarı Doğan Bilgiç ziyaret edilmişti.

ÇİRKİN VE
BASİT BİR
KARALAMA



KARAKOÇ İBRAHİM 45361284508     BALIKYOLU MAH. 463. SK. 6-8 3 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001409 2017051014AYX0001409 12.934,36
HACIGAFFAROĞLU AHMET 4540029279       SELİMPAŞA MAH. 3017. SK. 26 SİLİVRİ İST. 02/2010-02/2010 0015 2016110866AYİ0006083 2016071914AZ50000665 10.967,40
HACIGAFFAROĞLU AHMET 4540029279       SELİMPAŞA MAH. 3017. SK. 26 SİLİVRİ İST. 05/2010-05/2010 0015 2016110866AYİ0006083 2016071914AZ50000674 10.756,80
HACIGAFFAROĞLU AHMET 4540029279       SELİMPAŞA MAH. 3017. SK. 26 SİLİVRİ İST. 07/2010-07/2010 0015 2016110866AYİ0006083 2016071914AZ50000683 7.962,30
HAKKA ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETLERİ 
YAPIMCILIK YAYINCILIK REKLAM 
SAN. VE TİC, LTD. ŞTİ.
ÖNEL HANDE 45529345546     SİNANOBA MAH. ERTEKİN CAD. A3-001 BL. NO: 1C İÇ KAPI 

NO: 10 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001917 2017051014AYX0001917    13.288,90
KÜKSAR FERDİ 45547661222      TÜRKOBA MAH. KOOPERATİFLER CAD. OBATEPE SİT. 

NO: 37/2 İÇ KAPI NO: 100 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002509 2017051014AYX0002509 10.139,70
HAMEVİ SAİT 4560027691       BAHÇELİEVLER MAH. BAŞAK ÇIKMAZI SK. NO: 12- İÇ KAPI 

NO: 1- BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-05/2016 0012 2016110866AYİ0006496 2016101114AZ50000102 3.946,28
HALKÖVER EMİR 4560697019        İSTASYON MAH. İSTASYON CAD. 105 11 TUZLA İST. 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0002477 2016081214AYX0002352 4.051,24
İ HANPLUS 4570532234        YENİKENT MAH. DOĞAN ARASLI BLV. HANPLUS 150 360 ESENYURT İST. 01/2015-12/2015 9166 2019062466AYA0002015 2019061514AYX0007700 4.067,27
HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM 
İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. 4570532708       

HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM 
İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. 4570532708       

HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM 
İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. 4570532708       

ÖZCAN KAMURAN 45805214054     KAMİLOBA MAH. MOTEL SK. NO: 21 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0003368 2017051014AYX0003368 3.655,59
AKAR BİGE 45850375298     MERKEZ MAH. HANIMEFENDİ SK. YEŞILLER APT BL. NO: 49 

İÇ KAPI NO: 10 ŞİŞLİ / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001338 2017051014AYX0001338 13.083,00
HAYIRLI NEVİM 4600669140        CADDEBOSTAN MAH. PROF. MUSTAFA REŞİT BELGESAY SK. HATALI 

KAYIT BL. NO: 42/1 İÇ KAPI NO: 1 KADIKÖY / İST. 07/2010-07/2010 9062 2016110866AYA0009441 2016092014AYX0002146 5.160,30
HEKİMSOY SERDAR 4610373139        FERHATPAŞA MAH. NUH ÇIKMAZI SK. 1F 5 ÇATALCA İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYİ0000025 2017051014AZ50000025 17.003,03
HD İTHALAT İHRACAT TEKSTİL 
VE MÜMES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4610400731       ZEYTİNLİK MAH. EBUZZ İYA CAD. AKSOY ÇARŞI 7 90 BAKIRKÖY İST. 07/2010-07/2010 0015 2016110866AYİ0006738 2016051114AZ50006300 5.131,09
HD İTHALAT İHRACAT TEKSTİL VE 
MÜMES.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 4610400731       ZEYTİNLİK MAH. EBUZZ İYA CAD. AKSOY ÇARŞI 7 90 BAKIRKÖY İST. 08/2010-08/2010 0015 2016110866AYİ0006738 2016051114AZ50006305 4.069,64
HIŞIR ÖNER 4620246078      SELAHADDİN EYYUBİ MAH. 1518. SK. GÜL AP BL. NO: 15 İÇ 

KAPI NO: 8 ESENYURT / İST. 07/2011-07/2011 0015 2016110866AYİ0006753 2016051114AZ50006482 4.155,26
HESCO GIDA SANAYİ VE 
DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. 4620423843        AKEVLER MAH. 1069. SK. F BL. 24 C 1 ESENYURT İST. 01/2018-12/2018 9109 2019062566AYİ0001696 2019061514AZ50001582 8.364,00
AKYILDIRIM HASAN 46216624494      YAKUPLU MAH. MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 129 3 BEYLİKDÜZÜ İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001438 2017051014AYX0001438 10.988,24
BAŞTUĞ FATMA E 46222738116      SİNANOBA MAH. MUSTAFA KEMAL BULVARI 55F 16 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002572 2017051014AYX0002572 10.140,03
KAZANCİ ELDİN 46231702016     OSMANGAZİ MAH. HERCAİ MENEKŞE SK. NO: 11 İÇ KAPI NO: 3 ESENYURT / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002896 2017051014AYX0002896 3.655,59
AKÇAY KÜBRA 46237485234     BAHÇELİEVLER MAH. AYDINLAR CAD. MURAT VİLLA 198 A 1 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002998 2017051014AYX0002998 7.537,49
HOROZ AHMET T 4630718498       BARIŞ MAH. FİDANGÖR CAD. 18 14 BEYLİKDÜZÜ İST. 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0000679 2016081214AYX0000679 3.641,77
KIR ZÜBEYDE 46321137186      BEŞTELSİZ MAH. 75/2. SK. SERBESTLER INS BL. NO: 142 İÇ 

KAPI NO: 3 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0003567 2017051014AYX0003567 4.295,00
YELER İLKAY Y 46348624096     BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 1988. SK. 10C 03 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001987 2017051014AYX0001987 7.398,71
HOŞSÖZ NİHAT 4640359555       FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARBAROS CAD. YENIÇAĞ APT. BL. NO: 54 

İÇ KAPI NO: 7 GAZİOSMANPAŞA / İST. 01/2015-12/2015 0001 2016110866AYİ0006907 2016051114AZ50007929 4.370,93
HOŞSÖZ NİHAT 4640359555       FEVZİ ÇAKMAK MAH. BARBAROS CAD. YENIÇAĞ APT. BL. NO: 54 

İÇ KAPI NO: 7 GAZİOSMANPAŞA / İST. 01/2015-12/2015 0001 2016110866AYİ0007199 2016081114AZ50000385 4.305,33
IŞIK AYAS CANSU 4670791607       TÜRKOBA MAH. KARTOPU SK. TEPEKENT VİLLALARI SİT. 

NO: 4 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0000219 2016081214AYX0000219 7.189,70
IŞIKLAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
VE KAPI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ 4680195614       ŞRK.MÜD.ZEKİ CAN TC.23983201042 YENİÇİFTLİK MAH. KAMELYA 29 

SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 6 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ 01/2015-12/2015 0010 2016110866AYİ0006715 2016051114AZ50004759 66.157,46
IŞIKLAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
VE KAPI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ 4680195614       ŞRK.MÜD.ZEKİ CAN TC.23983201042 YENİÇİFTLİK MAH. KAMELYA 29 

SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 6 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ 08/2015-08/2015 0015 2016110866AYİ0007112 2016071914AZ50000704 12.001,50
IŞIKLAR GÜVENLİK SİSTEMLERİ 
VE KAPI SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ 4680195614       ŞRK.MÜD.ZEKİ CAN TC.23983201042 YENİÇİFTLİK MAH. KAMELYA 29 

SK. NO: 13 İÇ KAPI NO: 6 MARMARAEREĞLİSİ / TEKİRDAĞ 09/2015-09/2015 0015 2016110866AYİ0007112 2016071914AZ50000710 9.382,50
TETİK PINAR 46993559460     İNCİRTEPE MAH. 245. SK. 44 6 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001605 2017051014AYX0001605 13.212,33
SAKARYA SEÇİL 4700783278       HAMİDİYE MAH. GAZİ OSMAN PAŞA CAD. SÜMBÜL APARTMANI BL. 

NO: 161 İÇ KAPI NO: 3 SOMA / MANİSA 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0000451 2016081214AYX0000451 10.014,04
CANAVAR SEHER 47179465070     PINARTEPE MAH. CANKUT SK. 8C 1 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001235 2017051014AYX0001235 12.934,36
DOĞANAY EMİNEGÜ 47185328772     ÇINAR MAH. 802. SK. ÇAVUŞ APT. BL. NO: 54 İÇ KAPI NO: 4 BAĞCILAR / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002583 2017051014AYX0002583 10.139,70
ALGAN MERT AL 47212921884     GÜZELYURT MAH. 2118. SK. 14 13 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0003321 2017051014AYX0003321 6.500,28
DURU YAĞMUR 47245328926     BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. 2316. SK. 13F 2 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002837 2017051014AYX0002837 6.118,56
İLİM MÜHENDİSLİK ÇELİK YAPI 
ELEMANLARI SANAYİ TİC LTD ŞTİ 4730346027       

İMAMOĞLU YAPI SANAYİVE TİC. 
LTD.ŞTİ. ŞRK.MÜD.MERVE HATİME 
İMAMOĞLU TC. 61975256540 4740326126

İMAMOĞLU YAPI SANAYİVE TİC. 
LTD.ŞTİ. ŞRK.MÜD.MERVE HATİME 
İMAMOĞLU TC. 61975256540 

İMAYTUN GIDA TURZ.SAN.
VE TİC.LTD.ŞTİ

KOOP.S.S. İNAN KE 4750061580       GÜRPINAR KEBİR HAVRAM MEVİ 636 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 9166 2016110866AYİ0010453 2016101114AZ50001140 24.790,91
İNAN SERRACA 4750816476       ZAFER MAH. TONGUÇ BABA CAD. 69A 94 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0001067 2016081214AYX0000942 9.487,66
KAYA MURAT 47521924712     CUMHURİYET MAH. SEMA SK. SEMA APT SİT. NO: 4 

İÇ KAPI NO: 5 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001945 2017051014AYX0001945 7.398,71
ALKUŞ ASLIHAN 47866587696      AKÇABURGAZ MAH. 3033. SK. 2 2 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000837 2017051014AYX0000837 8.278,89
İPEK ORHAN 4790398361       KÜLTÜR MAH. BİNGÖL CAD. NO: 1 İÇ KAPI NO: 201 GENÇ / BİNGÖL 01/2016-12/2016 9023 2016081166AYİ0000067 2016081114AZ50000067 6.698,08
DURMAZ BURCU 47932322428     TAHTAKALE MAH. SARAY PATI SK. 2/11 15 AVCILAR İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000727 2017051014AYX0000727 7.119,36
İSMEK MEKANİK İNŞ.TURİZM GIDA 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4810544114        MOLLA GÜRANİ MAH. MİLLET CAD. 84 265 FATİH İST. 08/2011-08/2011 0015 2016110866AYİ0007958 2016051114AZ50006551 24.148,69
İSMEK MEKANİK İNŞ.TURİZM GIDA 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4810544114        MOLLA GÜRANİ MAH. MİLLET CAD. 84 265 FATİH İST. 12/2011-12/2011 0015 2016110866AYİ0007958 2016051114AZ50006504 14.228,03
İSMEK MEKANİK İNŞ.TURİZM GIDA 
SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4810544114        MOLLA GÜRANİ MAH. MİLLET CAD. 84 265 FATİH İST. 11/2011-11/2011 0015 2016110866AYİ0007958 2016051114AZ50006495 13.209,32
İŞCEN AYETULL 4810749255        MEHTERÇEŞME MAH. 1819. SK. 11 6 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0002425 2016081214AYX0002300 4.217,04
İŞSEVER SELİN 4820903474        KAVAKLI MAH. VAKIF SK. 10/1 11 BEYLİKDÜZÜ İST. 01/2016-12/2016 9023 2016081266AYA0000054 2016081214AYX0000054 5.612,20
POLAT ÇAĞATAY 48241289198      ADNAN KAHVECİ MAH. ENGİN SK. 2 19 BEYLİKDÜZÜ İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002653 2017051014AYX0002653 6.484,11
AY FERMAN 48259889946      YURDOĞLU MAH. ESKİİZMİR CAD. 846 16 KARABAĞLAR İZMİR 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002793 2017051014AYX0002793 3.655,59
İYİTAŞ TURGUT 4830080246       BAHÇELİEVLER MAH. GAZİ PAŞA CAD. NO: 61 İÇ KAPI NO: 5 MERKEZ / YALOVA 06/2010-06/2010 9062 2016110866AYİ0008121 2016051114AZ50007867 13.379,40
İZBEL PETROL TAŞIMAC.İNŞ.OTOMV.
GIDA TURZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 4830335630       

ALDIRMA FATİH 48355631364     PINAR MAH. 1244. SK. NO: 10 İÇ KAPI NO: 11 ESENYURT / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002904 2017051014AYX0002904 5.822,87
JD DEMİR ÇELİK KİMYEVİ MADDE 
İNŞ. SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ. 4840861339       ŞRK.ORT.CANER BAKIRYAPAN TC. 15469777264 BOSTAN MAH. SERDAR 

ÖMERPAŞA CAD. NO: 73 İÇ KAPI NO: 3 BEYOĞLU / İST. 07/2016-09/2016 0033 2016121566AYİ0002405 2016121214AZ50000684 3.989,17
KABAK SERHAT 4841327547       MEHTERÇEŞME MAH. 1822. SK. 61 1 ESENYURT İST. 09/2017-09/2017 9004 2018071166AYİ0004571 2018070914AZ50005120 7.447,00
ÖZDEREN NECİBE 48484577298     KAVAKLI MAH. AY SK. NO: 39 İÇ KAPI NO: 7 BEYLİKDÜZÜ / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000719 2017051014AYX0000719 11.067,27
KAÇAR İSA 4850083116      YENİMAHALLE MAH. YALI 2 SK. NO: 8 İÇ KAPI NO: 1 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2013-12/2013 9053 2021072966AYİ0006763 2021021714AZ50003048 19.864,28
KAÇAK FERDİ 4851104084       ÇINAR MAH. 1429. SK. 8 5 ESENYURT İST. 11/2017-11/2017 9004 2018103066AYİ0000364 2018102814AZ50000477 4.469,00
TOPRAK MÜSLÜM 48616798706     DEVTEYŞTİ MAH. SÜLEYMANİYE CAD. 252 2 HALİLİYE ŞANLIURFA 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000066 2017051014AYX0000066 12.827,39
KAHRIMAN ENBİYA 4880386567        ANADOLU MAH. ZÜMRE SK. 14 2 ARNAVUTKÖY İST. 01/2016-12/2016 9066 2016110866AYİ0008197 2016051114AZ50008232 3.867,65
KALAY TURGAY 4890319410       ŞENLİKKÖY MAH. ORMAN SK. 42 8 BAKIRKÖY İST. 07/2015-09/2015 0033 2020111466AYİ0000003 2020111414AZ50000038 8.938,41
KALAY TURGAY 4890319410       ŞENLİKKÖY MAH. ORMAN SK. 42 8 BAKIRKÖY İST. 04/2015-06/2015 0033 2020111466AYİ0000003 2020111414AZ50000037 7.841,98
HANÇER BARIŞ 48970760012     MEHTERÇEŞME MAH. 2033. SK. 12 16 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002672 2017051014AYX0002672 9.416,82
KALEM DİZGİ OFSET MATBAACILIK 
SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. 4910312795       ŞRK.MÜD. EMRAH BİLDE TC.20725550512 HÜSEYİNAĞA MAH. 

TOPRAK LÜLE SK. NO: 5/1 BEYOĞLU / İST. 12/2010-12/2010 0015 2017051866AYİ0004414 2017051514AZ50006974 42.105,60
KALEM DİZGİ OFSET MATBAACILIK
SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. 4910312795     
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4550364376       MECİDİYEKÖY MAH.ESKİ OSMANLI SK.30/10 ŞİŞLİ/ İST. 01/2015-12/2015 0010 2016110866AYİ0005866 2016051114AZ50004923 9.545,19

ŞRK,ORT.İZZET KOYUNCI 52687758446 GÜZELYALI MAH. ADNAN 
MENDERES 2. KISIM BUL. ÖZGEN BUTIK BL. NO: 197 
İÇ KAPI NO: 3 ATAKUM / SAMSUN 01/2016-12/2016         9166         2016110866AYİ0007862    2016051114AZ50004981 13.901,50

ŞRK.MÜD. EMRAH BİLDE TC.20725550512 HÜSEYİNAĞA MAH. 
TOPRAK LÜLE SK. NO: 5/1 BEYOĞLU / İST. 09/2010-09/2010        0015          2017051866AYİ0004525    2017051514AZ50006995 26.694,00

ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. 
KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. 10/2015-10/2015 0015         2016110866AYİ0006286    2016081114AZ50000728 50.085,28

ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. 
KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. 10/2015-10/2015 0015         2016121566AYİ0001409    2016111114AZ50001807 50.085,27

ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. 
KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. 01/2016-03/2016 0033        2016110866AYİ0006152     2016061314AZ50000446    18.376,56

4570532708       ŞRK. MÜD.MEHMET EMİN FIRAT 18080619104 HASEKİ SULTAN MAH. 
KÜÇÜK MÜHENDİS SK. MÜHENDİS APART BL. NO: 5 İÇ KAPI NO: 4 FATİH / İST. 01/2015-12/2015 0010 2016110866AYİ0005893 2016051114AZ50005619 7.967,36

HARMAN TRİKO TEKSTİL TURİZM
İNŞ. ENERJİ SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş.

ŞEYHSİNAN MAH. HACI SALİH ARALIĞI SK. ÇETIN APT BL. NO: 2 
İÇ KAPI NO: 9 ÇORLU / TEKİRDAĞ 01/2016-12/2016          9166        2016121566AYİ0003721    2016121214AZ50002215 3.752,86

ADNAN KAHVECİ MAH. Y.S. SELİM BUL. PARLEMENTERLER SİT. 
SİT. NO: 11K İÇ KAPI NO: 20 BEYLİKDÜZÜ / İST. 01/2016-12/2016 9166        2016110866AYİ0007741     2016051114AZ50004985 8.709,50

4740326126        ADNAN KAHVECİ MAH. YAVUZ SULTAN SELİM BUL. PARLEMENTERLER SİT.  
NO: 11K İÇ KAPI NO: 20 BEYLİKDÜZÜ / İST. 09/2010-09/2010 9062 2016110866AYİ0009835 2016061314AZ50002285 4.348,93

4740370854       ŞRK. MÜD. SMET FATİH AYTEK TC.51358151470 BARIŞ MAH. SAMSUN CAD. 
DOĞALKENT APARTMANI BL. NO: 3 İÇ KAPI NO: 51 BEYLİKDÜZÜ / 01/2016-12/2016 9166 2016110866AYİ0010442 2016092014AZ50003407 10.453,12
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KALEM DİZGİ OFSET MATBAACILIK 
SAN.VE TİCLTD.ŞTİ. 4910312795
ŞAHİN FATMA N 49273738104      19 MAYIS MAH. ÜNSAL SK. 4 9 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0003430 2017051014AYX0003430 6.279,91
KALKAVAN GÖKHAN 4930036386         CELALİYE MAH. İST. CAD. KALKAVAN YALI SİT. NO: 320 İÇ KAPI 

NO: 6 BÜYÜKÇEKMECE / İST. 01/2016-12/2016 9166 2021072966AYİ0007314 2020111714AZ50005547 12.280,42
HACIMURTAZAOĞLU ERHAN 49453750568       MALTA MAH. NAZIM HİKMET CAD. 17 6 İZMİT KOCAELİ 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000757 2017051014AYX0000757 15.112,03
PEKER İPEK 49846118258       GÖKEVLER MAH. 538. SK. BL. 9 4 G 27 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000481 2017051014AYX0000481 9.428,78
ÜSTÜN OKAN 49933461458       GÜVERCİNTEPE MAH. YEŞİLYURT SK. NO: 53 İÇ KAPI NO: 1 BAŞAKŞEHİR / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002769 2017051014AYX0002769 3.655,59
KARA MEHMET 5000113327          B.HAYRETTİN PAŞA 1072.S. 52 İST. 000000 01/2016-12/2016 9166 2019062566AYK0000006 2019061514AZ70007074 91.509,90
KARAALP SİBEL 5010549822         CEVİZLİK MAH. MOR SÜMBÜL SK. ÇAVUŞOĞLU 1 31 BAKIRKÖY İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYK0000022 2017051014AZ70000022 9.364,20
KARA TAYLAN 5010573224         NAMIK KEMAL M. ABDİ İPEKÇİ C. 34 1 ESENYURT İST. 34 09/2010-09/2010 0015 2020112666AYK0000011 2020112614AZ70000060 9.337,53
KARA OKAN 5010668020         MERKEZ MAHALLESİ SERHAT SİT. C 171 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYK0000068 2017051014AZ70000068 10.139,70
TEZCAN DERYA 5010797132          ADALA BUCAGI ÇAYKÖY KÖYÜ 23 SALİHLİ MANİSA 01/2016-12/2016 4310 2020112966AYK0000008 2020112914AZ70000052 3.794,00
KARA UĞUR 5010806331         FATİH MAH. 876. SK. NO: 3 İÇ KAPI NO: 2 ESENYURT / İST. 12/2017-12/2017 9004 2018071166AYK0000014 2018070914AZ70002619 4.469,00
İSLİM HARİKA 50149461224       GÜZELYURT MAH. 2070. SK. MILPARK SİT. NO: 36F İÇ KAPI 

NO: 54 ESENYURT / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0002568 2017051014AYX0002568 9.659,85
KAHRAMAN HALİL 50194135514       MECİDİYEKÖY MAH. ESKİ OSMANLI SK. IZCINAR APT. BL. NO: 51 

İÇ KAPI NO: 8 ŞİŞLİ / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0001730 2017051014AYX0001730 13.288,90
KARABACAK İZZET 5020363209         TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. 04/2010-04/2010 0015 2020021366AYK0000010 2020021314AZ70000038 40.842,65
KARABACAK İZZET 5020363209          TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. 06/2010-06/2010 0015 2020021366AYK0000010 2020021314AZ70000036 12.123,08
KARABACAK İZZET 5020363209          TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. 04/2010-04/2010 3074 2020021366AYK0000010 2020021314AZ70000039 11.800,23
KARABACAK İZZET 5020363209          TAHTAMİNARE MAH. YILDIRIM CD. 67 2/2 FATİH İST. 01/2009-12/2009 0010 2020021366AYK0000010 2020021314AZ70000037 4.693,53
KARAGÜLLE PINAR 50419097498    AŞIK VEYSEL MAH. ARAS SK. E1 BL. NO: 1B İÇ KAPI NO: 06 ESENYURT / İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0000484 2017051014AYX0000484 13.347,45
KARACA MÜNEVVE 5050066916         FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. 12/2010-12/2010 3074 2016110866AYK0003941 2016051114AZ70005481 15.643,96
KARACA MÜNEVVE 5050066916         FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. 02/2010-02/2010 0015 2016110866AYK0003941 2016051114AZ70005459 13.106,75
KARACA MÜNEVVE 5050066916         FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. 05/2010-05/2010 0015 2016110866AYK0003941 2016051114AZ70005466 9.361,27
KARACA MÜNEVVE 5050066916         FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. 05/2010-05/2010 0015 2016110866AYK0003941 2016051114AZ70005465 9.224,90
KARACA MÜNEVVE 5050066916          FATİH M.UMUR REİS C. ŞAHİN AP 32 2 BÜYÜKÇEKMECE İST. 08/2010-08/2010 0015 2016110866AYK0003941 2016051114AZ70005472 5.995,78
KARACA EVREN 5050283965          ALKENT 2000 MAH. YENİBAHAR SK. 3 BÜYÜKÇEKMECE İST. 04/2013-06/2013 0033 2020030666AYK0000005 2020030614AZ70000022 332.457,82
KARACA EVREN 5050283965          ALKENT 2000 MAH. YENİBAHAR SK. 3 BÜYÜKÇEKMECE İST. 01/2013-03/2013 0033 2020030666AYK0000005 2020030614AZ70000024 33.930,32
ORUÇOĞLU VOLKAN 50521281914       AŞIK VEYSEL MAH. FIRAT SK. KAMELYA EVLERİ D1C 3 F 09 ESENYURT İST. 01/2016-12/2016 9023 2017051066AYA0003601 2017051014AYX0003601 6.189,82
"BÜYÜKÇEKMECE VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFLERİNE AİT OLUP YUKARIDA ,ADI VE SOYADI VE ÜNVANI YAZILI MÜKELLEFLER ADINA SALINAN VERGİ VE CEZALAR NEDENİ İLE TANZİM OLUNAN ÖDEME EMİRLERİ BİLİNEN
ADRESLERİNDE BULUNAMAMALARI NEDENİ İLE TEBLİĞ EDİLEMEDİĞİNDEN 213 SAYILI V.U.K NUN 103 VE 106. MADDELERİNE İSTİNADEN İLGİLİLERİN İLAN TARİHİNDEN BAŞLAYARAK BİR AY İÇİNDE VERGİ DAİRESİNE BİZ-
ZAT VEYA BİLVEKALE MÜRACATTA BULUNMALARI VEYAHUT TAAHÜTLÜ MEKTUP VEYA TELGRAFLA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMELERİ HALİNDE KENDİLERİNE SÜRE İLE KAYITLI RESMİ TEBLİĞ YAPILACAĞI,BİR AYIN SO-
NUNDA MÜRACAATTA BULUNMAYAN VEYA AÇIK ADRESLERİNİ BİLDİRMEYENLER HAKKINDA İŞ BU İLANIN NEŞRİ TARİHİNDEN İTİBAREN BİR AYIN SONUNDA TEBLİĞ YAPILMIŞ SAYILACAĞI İLAN OLUNUR."
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ŞRK.MÜD. EMRAH BİLDE TC.20725550512 HÜSEYİNAĞA MAH. 
TOPRAK LÜLE SK. NO: 5/1 BEYOĞLU / İST. 10/2010-10/2010 0015          2017051866AYİ0004525    2017051514AZ50006972 26.514,86

İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN İLANEN TEBLİĞ

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmede, Pekin'i insan haklarını tehlikeye atan politi-
kaları hakkında sıkıştırırken, Şi ise Çin'in Tayvan'daki provokasyonlara karşılık vereceği uyarısında bulunduğunu belirtti

D ünyanın en büyük iki ekonomisi-
nin liderleri arasında üç saati
aşan video konferans görüşmesi

yakından izleniyordu. İki lider de görüş-
meyi açık ve direkt olarak betimlerken iki
ülke arasındaki gerilimi azaltmaya çalıştı
ve potansiyel çatışma alanlarından ka-
çındı. Görüşmeden somut bir sonuç çık-
mamış olsa da, iki lider ilişkilerde
soğukluk yaratan cepheleşmeyi daha ılımlı
bir yöne çekme fırsatı buldu. İki lider,
Kuzey Kore, Afganistan, İran, küresel
enerji piyasaları, ticaret ve rekabet politika-
ları, askeri sorunlar, salgın hastalık ve
sıkça fikir ayrılığına düştükleri diğer konu-
lar hakkında konuştu.

Sağlıklı bir münazara

Corona virüsü salgını iki yıl önce ortaya
çıktığından beri Çin’den ayrılmayan Şi, iki
ülkeyi “çarpışmaması gereken devasa iki
gemi”ye benzetti. Xinhua’nın haberine
göre Şi Biden’a, “Sayın başkan, siyasi li-
derlik gösterip ABD’nin Çin’e yönelik po-
litikalarını akılcı ve pragmatik bir yola
oturtacağınızı ümit ediyorum” dedi. Biden
da ikili sorunları çatışmaya dönüştürecek
bir dil kullanmaktan kaçındı. Biden, gö-
rüşmenin gazeteciler tarafından izlenebi-
len ufak bir kesitinde “Bana öyle geliyor ki,
ABD ve Çin’in liderleri olarak bizim so-
rumluluğumuz ülkelerimiz arasındaki re-
kabetin, bilinçli ya da bilinçsiz şekilde
çatışmaya evrilmemesi” ifadelerini kul-
landı. ABD’den kıdemli bir yetkili, iki lide-
rin “sağlıklı bir münazara”
gerçekleştirdiğini belirtti. Yetkili ayrıca Bi-
den’ın, Çin’in bir önceki başkan Donald
Trump döneminde kabul edilen ticaret an-
laşmasındaki taahhütlerini yerine getirme-
sinin önemini vurgu yaptığını ifade etti.
Çin, ABD’den 200 milyar dolar tutarında
mal ve hizmet alım taahhüdünü gerçekleş-
tirmekte gecikmiş olsa da, ancak Çinli yet-
kililer Şi’nin Biden’a bu konuyu siyasi

malzeme yapmaktan kaçınmanın önemine
dikkat çektiğini ifade ettiler.

Tayvan kırmızı çizgi

İki ülke arasında Tayvan konusundaki kes-
kin fikir ayrılıklarının devam ettiği gö-
rüşme sonrasında da açık bir şekilde
gözlendi. Beyaz Saray’dan yapılan açıkla-
mada Biden’ın, ABD’nin Taipei yerine Pe-
kin’i tanıyan “Tek Çin” politikasına uzun
süredir vermiş olduğu desteği dile getirdiği
ifade edildi ancak “mevcut durumu değiş-
tirmeye veya Tayvan Boğazı’ndaki barış ve
istikrarı zedelemeye yönelik tek taraflı ça-

balara şiddetle karşı çıktığı” belirtildi. Xin-
hua’nın haberine göre Şi, Tayvan’da ba-
ğımsızlık isteyenler ve onların ABD’deki
destekçilerinin “ateşle oynadığını” söyledi.
Şi, “Çin sabırlı ve Tayvan ile tüm samimi-
yetiyle barışçıl bir şekilde yeniden bir araya
gelmek için çabalıyor, ancak eğer Tay-
van’daki ayrılıkçılar provoke etmeye
devam eder ve hatta kırmızı çizgiyi ge-
çerse, sert önlemler almak durumunda ka-
lırız” dedi.

Eski bir arkadaş

Görüşmelerin başlangıcında Biden’a “eski

bir arkadaş” olarak hitap eden Şi, iki tarafın
da karşılaştıkları sorunların çözümünde
aralarındaki iletişim ve işbirliğini artırmak
için çabalaması gerektiğini söylemişti. Çe-
virmen aracılığıyla konuşmasını gerçekleşti-
ren Şi, “Dünyanın en büyük iki ekonomisi
ve BM Güvenlik Konseyi’nin daimi üyeleri
olarak Çin ve ABD’nin aralarındaki iletişim
ve işbirliğini artırması gerekiyor” ifadelerini
kullanmıştı. Biden ve Şi, Biden’ın başkan ol-
masından bu yana yüz yüze bir görüşme
gerçekleştirmedi. İki liderin bugünkü görüş-
meden önceki son konuşması Eylül ayında
telefon aracılığıyla gerçekleşmişti.

PROVOKASYONLARA
KARSILIK VERECEK!

Adolf Hitler’i
anımsattı!
11 Ekim'den bu yana ilk kez 
kameralar karşısına çıkan Kuzey
Kore lideri Kim Jong-un, kıyafet
seçimiyle uluslararası medyanın
gündemine oturdu. Kıyafetiyle
Adolf Hitler'i anımsattı

Tüm dünyayı etkileyen corona virüsü
salgını nedeniyle ekonomik olarak da
krize sürüklenen Kuzey Kore'de Dev-

let Başkanı Kim Jong-un, kamuoyu önüne eski-
sine oranla çok daha az çıkıyor. Halkına kıtlık
uyarısı yapan ve yiye cek, giyecek ve barınma so-
rununun çözülmesi için yetkililerine talimat veren
Kim Jong-un, 11 Ekim’den bu yana ilk kez kame-
ralar karşısına çıktı.

Dikkat çekti

2014’ten bu yana ilk kez bu kadar uzun süre göz-
den kaybolan ve kısa süre içinde zayıflamasıyla
sağlık sorunları yaşadığı da sık sık gündeme gelen
37 yaşındaki Kuzey Kore lideri, kıyafet seçimiyle
dikkat çekti. Samjiyon kentindeki çalışmaları in-
celeyen Kim Jong-un deri kabanı, Alman diktatör
Adolf Hitler’i anımsattı. İngiliz basını, Kim Jong-
un’un söz konusu stilini, “İçindeki Hitler’i yansıtı-
yor” şeklinde yorumladı.

yaklaşık son 1 yıldır Güney Afrika'da
olan Monako Prensesi Charlene'in
geçen hafta ülkeye dönmesi havayı yatış-

tırmadı. Prens Albert ile ilişkisini bitirmeye hazır-
landığına dair iddiaların ortaya çıktığı Prenses
Charlene'in "sağlık sorunları" nedeniyle resmi bay-
ram kutlamalarına katılmayacağı açıklandı. 19
Kasım’da düzenlenecek Prens’in Tatil Bayramı et-
kinliklerine geçen hafta evine dönen Prenses
Charlene’in katılmayacağı açıklandı.Geçen hafta
Güney Afrika’dan Monako’ya dönen Prenses
Charlene ile ilgili bir açıklamayı saray yönetimi
yaptı. Yapılan açıklamada, “Prenses’in sağlığına
kavuşması için sakinliğe
ve dinlenmeye ihtiyacı
var” dedi. Prenses Char-
lene’in birkaç hafta daha
dinleneceği ve resmi gö-
revlerini yapmayacağı be-
lirtildi. 2011 yılında
evlenen ve iki çocuk sa-
hibi olan Prenses Char-
lene geçen yıl bayılmasına
sebep olan bir kulak-
burun-boğaz enfeksiyonu
geçirmiş ve bu sebeple bir
süre hastanede kalmıştı.

Tazyikli suyla müdahale!Polonya-Belarus
sınırında yaşanan

"hibrid savaş"
devam ederken,
Polonya, mülte-
cilere biber gazı
ve tazyikli suyla

müdahale etti

Polonya ile Belarus sınırında tansiyon
inmek bilmiyor… Polonya güvenlik güçleri,
Belarus sınırında kendilerine taş fırlatan
göçmenlere tazyikli su ile müdahale etti. Sa-
vunma Bakanlığı ve hükümet sözcüsü tara-
fından paylaşılan kamera görüntüleri geçen
hafta Belarus tarafında toplanan binlerce
göçmenin olduğu sınırda gerilimin arttığını
gösterdi. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı
Putin ile Belarus lideri Alexander Lukaşen-

ko’nun bu gerilim ile ilgili görüştüğü açık-
landı. TASS haber ajansı, iki liderin bölgede
yaşanan gerilimi görüştüğü belirtildi. Av-
rupa Birliği, Belarus’un yakın bir müttefiki
olan Rusya’nın gerilimi körüklediğini öne
sürmüştü.

Endişe duyuyoruz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ko-
nuyla ilgili bir açıklama yaptı. Stoltenberg,

bölgede yaşanan gerilimden dolayı derin en-
dişe duyduğunu söyledi. Stoltenberg, “Lu-
kaşenko rejiminin kırılgan mültecileri bu
şekilde diğer ülkelere karşı hibrid taktiklerle
kullanarak onların yaşamlarını tehlikeye at-
masından derin endişe duyuyoruz” dedi.
NATO Genel Sekreteri, Polonya ve diğer bu
gelişmelerden etkilenen müttefiklerin ya-
nında olduklarını söyledi.

Prenses katılmıyor!
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B eyoğlu’nun sembol adreslerinden Al-
kazar Sineması, 5 yıl süren restoras-
yon çalışmaları sonrası yeniden

kapılarını açtı. Alkazar Sineması’nın açılışı
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet
Misbah Demircan’ın katılımıyla gerçekleşti.
Açılışta Refik Anadol’un Alkazar Dreams
adlı eseri sergilendi.

İç içe yaşayacak

Açılış sonrası konuşan, Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan,
şunları söyledi: “Alkazar Sineması tarihi bir
mekan. Birkaç nesil için sinema deyince Alka-
zar Sineması’na gelmeyi hatırlıyor. İnsanları-
mız o anılarını ve hatıralarını burada yeniden
yaşayacakları için çok mutluyuz. Sonuçta
Kültür ve Turizm Bakanlığının en önemli he-
defi tarihi mekanları restore etmek ve kulla-
narak onları korumaktır. Burada da bir tarihi

mekan restore edildi. Ama en önemlisi yine
bu tarihi yapı kültür ve sanatla iç içe bir şe-
kilde yaşayacak. Bu yapı 10 senedir kullanıl-
maz halde. Son derece mutluyuz. Elbette
daha yapılacak çok işimiz var. Emeği geçen
herkesi takdir ve teşekkür ediyorum.”

Yapay zekadan geçtiler

"Alkazar Rüyası" isimli interaktif enstalas-
yonu binada sergilenen ünlü sanatçı Refik
Anadol ise eserini Nike Türkiye'nin katkıla-
rıyla hazırladığını söyleyerek, "Alkazar Sine-
ması'nın tarihi belleğini temsilen 1947-2010
yılları arasında bu sinemada, bu salonda oy-
namış 150'ye yakın filmin, yapay zekadan ge-
çerek tekrar 3 boyutlu şekilde izleyiciyle
buluşmasıdır. Dünyada ilk defa bu kadar
büyük sayıda verinin, sinema eserinin yapay
zekadan geçerek bir performansa dönüşme-
sinin hikayesi aslında. Toplumsal hafızada

çok kıymetli bir yeri olan, hem Türk sinema-
sının hem de mekansal hafızası önemli olan
bu yapının, bir nevi yapay zekayla restoras-
yonu gibi de düşünebiliriz" diye konuştu.

Pigmente dönüştürüyor

Anadol, eserin iki bölümden oluştuğunu dile
getirerek, şunları söyledi: “İlk bölümde yapay
zeka ağlarından her film tek tek okunarak an-
laşılıyor. Sonra da yapay zeka, bir rüya görü-
yor. İkinci aşamada ise izleyici aynı zamanda
eş zamanlı yapay zeka algoritmasıyla, izleyi-

cinin hareketini, yönünü, hızını anlayarak, iz-
leyiciyi ışıkla bir pigmente dönüştürüyor.
Özellikle bu yapının herkese açık olması, top-
lumsal alanda bir sanat eseri olması, Türkiye
ve dünyada ilk defa yapılıyor olması, benim
için çok heyecanlı ve gurur duyduğum bir anı
oldu. Bundan 10 sene önce yine İstiklal Cad-
desi'nde, Beyoğlu'nda dünyada ve Türki-
ye'deki ilk veri heykelini yapmıştım. 10 sene
sonra tekrar aynı yerde böyle yeni bir fikri ye-
niden hayata geçirdiğim için çok mutlu ve
gururluyum.” DHA

İstanbul Beyoğlu'ndaki tarihi Alkazar Sineması, 5 yıl önce
başlatılan restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından
kapılarını açtı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah
Demircan, “Bu tarihi yapı kültür ve sanatla iç içe bir şekilde
yaşayacak. Bu yapı 10 senedir kullanılmaz halde. Son derece
mutluyuz. Elbette daha yapılacak çok işimiz var” diye konuştu

Balmumu'nda
13 yeni heykel

Susam Sokağı'na
yeni yüz geldi

ESKişEhir Büyükşehir Belediye Başkanı
Yılmaz Büyükerşen’in şehre kazandırdığı
ve Eskişehir’in en çok ziyaret edilen müze-
lerinden bir olan Balmumu Heykeller Mü-
zesi koleksiyonuna 13 yeni heykel ekledi.
2013 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin
ilk balmumu heykeller müzesi olan Prof.
Dr. Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykel-
ler Müzesi, 200 ünlü ve tarihi kişinin ya-
nına 13 yeni heykel daha ekledi.Müzeye
eklenen yeni heykellerin arasında Türk
Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar,
usta oyuncu İlyas Salman, şarkıcı ve söz
yazarı Candan Erçetin, gazeteciler Özlem
Gürses, Ertuğrul Özkök, bilim insanı-giyi-
lebilir kalp pilinin mucidi Canan Dağdevi-
ren, orkestra şefi Musa Göçmen,
operatör-ürolog-akademisyen Prof. Dr. Ali
Rıza Kural, iş insanı Hüsnü Özyeğin, cam
sanatçısı Ekrem Özen, Mudo'nun kuru-
cusu Mustafa Taviloğlu'nun heykelleri yer
aldı. CHP’li Eskişehir Odunpazarı Bele-
diye Başkanı Av. Kazım Kurt ve yine
CHP’li Eskişehir Tepebaşı Belediye Baş-
kanı Dt. Ahmet Ataç'ın balmumu heykel-
leri de Balmumu Heykeller Müzesinde
ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

SuSam Sokağı'na elektro gitar çalan, kay-
kay ustası yeni bir çocuk katıldı. Koreli-
Amerikalı Ji-Young, 52 yıl önce ilk kez
gösterilen çocuk televizyon programına ka-
tılan en son karakter ve ilk Asyalı-Ameri-
kalı kukla. Ji-Young’un varlığı, 2020
olayları, George Floyd’un ölümü ve Asya
karşıtı nefret olaylarından sonra birçok tar-
tışmanın ardından geldi. Susam Sokağı iç-
eriğine ve çeşitliliğine bakmak için özel
ekipler kurdu ve çocuklarla ırk, etnik köken
ve kültür hakkında nasıl konuşulacağını ele
alan bir girişim olan “Coming Together”ı
kurdu. Ji-Young’un kişiliği, 41 yaşındaki
Koreli-Amerikalı kuklacısı Kathleen Kim’e
dayanıyor. Otuzlu yaşlarında kuklacılığa
başlayan Kim, Ji-Young’un genel olarak
pan-Asyalı olmamasının çok önemli oldu-
ğunu söyledi: “Çünkü bu, tüm Asyalı-
Amerikalıların deneyimlediği bir şey. Bizi
bu yekpare Asya’ya sokmak istiyorlar. Yani
onun özel olarak Koreli-Amerikalı olması
çok önemliydi.” Ji-Young, çocuklara ten
rengi veya konuştukları dil nedeniyle kişi-
lere karşı olumsuz tutumlarını gösterip iyi-
leştirmeye yardımcı olmayı hedefliyor. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kitap, Haydarpaşa Garı’nı bir sanat eseri,
bir mimari yapı, bir demiryolu mirası, bir di-
reniş mekânı, seslerin buluştuğu bir yer, ma-
halle mekânı, film karesi ve daha birçok
farklı formda kayıt altına alıyor. Editörlü-
ğünü araştırmacı Ayça Yüksel’in yaptığı
“Haydarpaşa Kitabı: Mekân, Kent, Müca-
dele” kitabı ile, Haydarpaşa Garı’nın geç-
mişten günümüze uzanan hikayesi mekân,
kent ve mücadele olarak birbiriyle ilişkili üç
temel kentsel boyuta tekabül edecek alt baş-
lıklarla derlendi. “Mekân Krizi” başlıklı ilk
bölümde, Haydarpaşa’nın dönüşümüne
odaklanan çalışmalar; “Kentsel Gündelik
Yaşam” başlıklı ikinci bölümünde, Haydar-
paşa’nın kent hayatına kazandırdığı değer-
lere odaklanan çalışmalar; “Mücadelenin

Mekânı” başlıklı üçüncü bölümde ise Hay-
darpaşa Garı’nın kuruluşundan itibaren or-
taya çıkan toplumsal hareketler birikimine
odaklanan çalışmalar bir araya getirildi.

Önemli bir odak

Evrensel düşün dünyasını zenginleştirmeyi
ve kültür hayatımıza nitelikli eserler kazan-
dırmayı amaçlıyoruz diyen Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı şu
açıklamalarda bulundu: “Kadıköy, geçmiş-
ten günümüze kültür hayatımızın önemli
odaklarından biri olagelmiştir. Birçok
önemli kültür insanı, yazar, gazeteci, müzis-
yen, akademisyen, Kadıköy’de yaşamış, bu-
rada üretmiş ve buraya değer katmıştır. Öyle
ki Afife Jale’den Zaven Biberyan’a, Cemal

Süreya’dan Fazıl Hüsnü
Dağlarca’ya ismini sayama-
dığımız birçok değerli isim
adeta Kadıköy’ün yaşayan
kültür hazineleridir. Ancak
geçmişten günümüze yereli-
mizde üretilen kültürel de-
ğerler, Kadıköy’le sınırlı
kalmamış; sanatın, edebiya-
tın, bilimin, felsefenin ve siyasetin evrensel
düşün dünyasını yerelden besleyen bir nite-
lik taşımıştır. Biz de Kadıköy Belediyesi Kül-
tür Yayınları ile bu evrensel düşün dünyasını
zenginleştirmeyi ve kültür hayatımıza nite-
likli eserler kazandırmayı amaçlıyoruz. Söy-
leyebiliriz ki yaşadığımız kadim kentin
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması

için harcadığımız çabanın kültürel alandaki
izdüşümü olan bir kültür politikasını benim-
siyoruz. Bu politikanın sadece bir ayağını
oluşturan Kadıköy Belediyesi Kültür Yayın-
ları ile hem bu kadim geçmişimize ışık tuta-
cağız hem de çağdaşı olduğumuz
kalemlerin eserlerini yayınlayarak, sürekli
olarak devinen ve gelişen kültür hayatımızın
diri tutulmasına katkı sağlayacağız.”

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezinde 6183 sayılı kanuna istinaden takibe alı-
nan aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı şahıslar adına salınan SGK Borçları nedeniyle düzenlenen ödeme emirleri bilinen adreslerinde bulunamamaları
dolayısı ile tebliğ edilmediğinden Vergi Usul Kanunun 103-106 maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde Bağcılar Merkez
Müdürlüğüne bizzat ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı 
tebliğ yapılacağı bir ayın sonunda müracaatta bulunmamaları veya adreslerini bildirmemeleri halinde işbu ilanı yayın tarihinden bir ay sonunda  tebliğ 
yapılmış sayılacağı ilan olunur.
TAKİP NO AD-SOYAD TC NO TÜRÜ DÖNEM TUTAR
2021/78 HENGAMEH FARJAMI MOLLAMAHMOUD 99895020484 GSS 2011/03-2013/05 3842,59
2021/42 OMID MOHAMMADZADEH ZORGABAD 99904277366 GSS 2011/03-2013/05 4022,67
2021/48 MUSTAFA KUKULI 99904276444 GSS 2011/03-2013/05 5564,67
2021/49 ELNUR BAYRAMOV 99907255668 GSS 2011/03-2013/05 5564,67
2021/50 NATALIA MAKAROVA 99910154064 GSS 2011/03-2013/05 3977,34
2021/57 AKMYRAT DERYAYEV 99919238628 GSS 2011/03-2013/05 5020,02
2021/62 DZHEYLYAN BESHIR ISMAIL 99904004320 GSS 2011/03-2012/07 3707,65
2021/67 ARAZ KARIMLI 99883267990 GSS 2011/03-2013/05 4133,57
2021/68 ANVAR JUMAEV 99883274516 GSS 2011/09-2014/09 4154,96
2021/72 BATYR YUSUPOV 99886133322 GSS 2011/03-2013/05 3842,59
2021/80 HALYM AGANYYAZOV 99895030384 GSS 2011/03-2013/02 3929,83
2021/85 SHAHROKH NAJAFI 99898235182 GSS 2011/03-2013/05 5562,1
2021/89 HALMUHAMMET KOROV 99886256328 GSS 2011/03-2013/05 3842,59
2021/93 ELSHAN ABDULLAYEV 99889004186 GSS 2011/03-2012/07 4354,5
2021/99 SAMAD ALIKHANOV 99925253172 GSS 2011/03-2013/05 3986,17
2021/105 ANNAJEMAL ATALİYEWA 99922236888 GSS 2011/03-2013/05 3776,17
2021/118 VEPA SARYKULOV 99868237710 GSS 2011/03-2013/05 4015,06
2021/122 DZHAMSHED ABDULKHAKOV 99880243362 GSS 2011/03-2013/05 3974,95
2021/124 EBRIMA MBOWE 99880196224 GSS 2011/03-2013/05 5188,13
2021/126 MADINA HUSAINOVA 99877267746 GSS 2011/03-2013/05 4285,48
2021/127 MAKSATGELDİ ATALYYEV 99877236056 GSS 2011/03-2013/05 3687,97
2021/130 EZIZ AMANDURDIYEV 99877010786 GSS 2011/03-2013/05 3687,97
2021/135 TAHYR HUDAYBERENOV 99862261766 GSS 2011/03-2013/05 4066,02
2021/140 CRISTIANO BEDIN 99868002844 GSS 2011/03-2012/06 4219,92
2021/141 VEPA SARYKULOV 99868237710 GSS 2011/03-2013/05 4015,06

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de            Basın:(1490569) 

ZEYTİNBURNU SGM İLANEN TEBLİĞ

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
Zeytinburnu Sosyal Güvenlik Merkezi

Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle “Haydarpaşa Kitabı: Kent,
Mekân, Mücadele” yayınlandı. Yayınevi bünyesindeki Akademi Serisi’nin ilk
yayını olan kitap, Haydarpaşa Garı’nın tüm serüvenine dair bir izlek sunuyor

HAYDARPAŞA GARI'NIN SERÜVENİ

EKIM GECIDI
Türkiye’nin birçok şehrinde binlerce sanatseverin beğenisine su-
nulan, 20’nci yılında, 62 sanatçının birbirinden değerli eserleriyle
yer aldığı, ‘Ekim Geçidi Sergisi’, Kartallı sanatseverler ile buluştu

Kartal Belediyesi, bu yıl 20’ncisi ger-
çekleşen, ‘Ekim Geçidi Sergisi’ne ev sa-
hipliği yapıyor. Proje sahibi Gülsün
Erbil’in koordinatörlüğünde hazırlanan
sergi, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Bi-
nası eksi birinci (-1.) kat fuaye alanında
açıldı. Sergide 62 sanatçının 62 eseri,
yaşama dair birden fazla temayla beğe-
niye sunuldu. Serginin açılış törenine,
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel’i temsilen; Kartal Belediye Başkan
Yardımcısı Adem Uçar, Kartal Beledi-
yesi Kültür ve Sanat Komisyonu Baş-
kanı Umut Daştan, belediye birim
müdürleri, sivil toplum örgütü temsilci-
leri ve çok sayıda Kartallı sanatsever
katıldı. Trio Müzik Grubu’nun da eşlik
ettiği sergi açılışında Kartal Belediyesi

Başkan Yardımcısı Adem Uçar, koordi-
natör Gülsün Erbil’e Kartal Belediyesi
logosunun işlenmiş olduğu çini tabak
takdiminde bulundu. Ardından bir ko-
nuşma gerçekleştiren Adem Uçar, “
Kültür ve sanatın başkenti olacağız şia-
rıyla çıktığımız bu yolda söylemlerimi-
zin ne kadar gerçekçi ve doğru
olduğunu gösteren muazzam bir ça-
lışma ile yine sizlerin huzurundayız.
Değerli sanatçılarımıza, hocalarımıza
ve kendi ekibimize çok teşekkür ediyo-
rum. Kartal’ın kapıları, sanat galerileri-
mizin kapıları size her zaman açıktır.
Ekim Geçidi Sergisi’ne Kartal’da ev sa-
hipliği yapmaktan mutluluk ve onur
duyuyoruz.” diyerek düşüncelerini 
paylaştı.

Proje sahibi Gülsün Erbil’in koordinatörlüğünde hazırlanan sergi, Kartal
Belediyesi Ana Hizmet Binası eksi birinci (-1.) kat fuaye alanında açıldı. 

YAPACAK COK
ISIMIZ VAR!



T rabzonspor, 10 Şubat 2008
ile 27 Mayıs 2013 tarihleri
arasında başkanlık görevini

yürüten Sadri Şener’den sonra ilk kez
Ahmet Ağaoğlu yönetiminde müze-
sine kupa taşırken, Aralık’ta yapıla-
cak seçimli kongre öncesi Ağaoğlu
döneminde yakalanan çıkış, camiayı
tek çatı altında birleştirdi. 5 Aralık’ta
gerçekleştirilecek seçimli kongre ile
1336 günlük görev süresini doldura-
cak olan Ağaoğlu, bu periyotta bir
Ziraat Türkiye Kupası ve bir de
Süper Kupa kazanırken, son döne-
minde şampiyonluk yürüyüşünü de
sürdürüyor. 8 Nisan 2018’de gö-
reve seçilen ve halen görevine
devam eden Ahmet Ağa-
oğlu’nun geride kalan 1318
günlük görev sürecinde
ligde 126 maça çıkan
bordo-mavililer, 67 galibi-
yet, 38 beraberlik ve 21
mağlubiyet elde etti.
Özellikle son iki sezonda
yakaladığı çıkışla dikkat
çeken Karadeniz ekibi,
ligde dış sahadaki namağlup
serisinin yanı sıra devam eden
en uzun da yenilmezlik serisinin
sahibi oldu.

İkinci sezonda gelen ikincilik

16 Nisan 2018 tarihindeki 3-3’lük
Ankaraspor beraberliği ile başlayan
Ahmet Ağaoğlu dönemi, 2017-18 se-
zonunda 6 maç 3 galibiyet, 1 bera-
berlik, 2 mağlubiyet ile devam etti.
Trabzonspor, 2018-19 sezonunda 34
maç sonunda 18 galibiyet, 9 beraber-
lik ve 7 mağlubiyet ile 63 puan topla-
yıp sezonu 4’üncü sırada tamamladı.
Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası’na
ise çeyrek finalde veda etti. Bordo-
mavililer Ağaoğlu başkanlığında
2019-20 sezonunda, 34 maçta 18 ga-
libiyet, 11 beraberlik ve 5 mağlubiyet
ile 65 puan toplayıp sezonu ikinci sı-

rada tamamladı. Aynı dönemde Zi-
raat Türkiye Kupası’nı da müzesine
getiren bordo-mavililer, 3’üncü eleme
Turu ve Play-Off mücadelesinin ar-
dından Avrupa Ligi’nde çıktığı C
grubunda 1 puan toplayabildi.

Zirvede yer alıyor

Ağaoğlu başkanlığındaki Karadeniz
ekibi, geçen sezon başlayan yükselişi
yeni sezonda da sürdürdü 2019-20
sezonunu bir kupa ile kapatan Trab-
zonspor, 2020-21 sezonunda da üst
sıralardaki yarışından kopmadı. 40

maç

so-
nunda 19

galibiyet, 14 beraberlik ve 7 mağlubi-
yet ile 71 puan topladığı sezonu
4’üncü sırada tamamlayan bordo-
mavililer, Süper Kupa’yı da müzesine
getirirken, bu dönemde Ziraat Tür-
kiye Kupası’na ise 5’inci turda veda
etti. Aralık ayında görev süresi sona
erecek olan Ahmet Ağaoğlu ve yöne-
timi, şampiyonluk hedefiyle başladığı
2021-22 sezonunda ise hedeflerine
paralel bir ilerleme gösterdi. UEFA
Konferans Ligi’ne Play-Off Turu’nda
Roma karşısında elenerek veda eden
Karadeniz ekibi, ligde ise 12 hafta so-

nunda namağlup topladığı 30 puan
ile zirvede yer aldı ve en yakın takipçi-
sine ise 7 puan fark attı.

5 farklı teknik adamla çalıştı

Ahmet Ağaoğlu, 1218 günlük görev
süresinde 5 farklı teknik adam ile ça-
lıştı. Göreve ilk başladığı 2017-18 se-
zonunu mevcuttaki teknik adam Rıza
Çalımbay ile tamamlayan Ahmet
Ağaoğlu, 2018-19 sezonuna ise Ünal
Karaman ile başlangıç yaptı. Dene-
yimli teknik adam ile ligde 51 maçta
omuz omuza veren Ağaoğlu, daha
sonra Karaman ile yollarını ayırıp
göreve Karaman’ın yardımcılarından
Hüseyin Çimşir ile devam etti. 16

maç sonunda Çimşir ile de yol ay-
rımına gelen Ağaoğlu, sezonun

son maçına Çimşir’in yardım-
cısı Eddie Newton yöneti-
minde çıktı.
Bordo-mavililerde Newton
dönemi de çok sürmedi.
Ağaoğlu yönetimi, 2020-
21 sezonuna başladığı
Newton ile ligde 7 hafta
sonunda yollarını ayırırken,

tek maçlık İhsan Derelioğlu
yönetiminin ardından göreve

teknik direktör Abdullah Avcı
getirildi.

Avcı en parlak dönemini istiyor

Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, teknik
direktör Abdullah Avcı’nın göreve
gelmesinin ardından ise önemli bir
çıkış yakaladı. Bordo-mavililer, ligde
Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı
44 maçta sadece 3 yenilgi alırken, ilk
sezonda dipten aldığı takımla ligi
4’üncü sırada tamamladı, bu sezon
ise 12 hafta sonunda zirvede yer
aldı. Avcı ile iyi bir uyum yakalayan
Karadeniz ekibi, bu periyotta dış sa-
hadaki namağlup serileriyle kulüp
rekorlarını da egale ederken, aynı
zamanda ligde devam eden de en
uzun yenilmezlik serisi unvanına
sahip oldu.

BURAK ZİHNİ

2022 YILI YEM ALIMI
BEYOĞLU BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1491237)

2022 YILI YEM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2021/731810
1-İdarenin
a) Adresi : BADEMLİK MEVKİİ BADE SOKAK ESKİ 

TELEKOM BİNALARI HALICIOĞLU BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2124440160 - 2123202788
c) Elektronik Posta Adresi : veteriner@beyoglu.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4 KALEM YEM ALIMIAyrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan 

ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ DEPOSU
c) Teslim tarihi : Yüklenici,ihale konusu malları Ocak 2022 yılı içerisinde 

idarenin belirlediği miktarlarda peyderpey müdürlük 
merkez depomuza ulaşacaktır.

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : BEYOĞLU BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI EVLİYA ÇELEBİ 

MAH. MEŞRUTİYET CD. NO:50 TEPEBAŞI /BEYOĞLU/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 06.12.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde;
isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler
hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler 
tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İHALE İŞLERİ ŞEFLİĞİ adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı 
sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif 
verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (KırkBeş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.
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Fenerbahçe'de
sakatlıkları bulunan

Altay Bayındır ile Luiz
Gustavo bireysel

antrenmanlara başladı
SÜPERLig'in 13'üncü haftasında 21 Kasım
Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile müca-
dele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde milli oyunculardan yok-
sun gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve çabuk-
luk hareketleriyle başladı. 2 grup halinde yapılan
5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından pas or-

ganizasyonlarını yapıldı. Dar alanda gerçekleşti-
rilen çift kale maçla devam eden antrenman, bi-
reysel çalışmalarla tamamlandı. Marcel
Tisserand ve Nazım Sangare antrenmanın ilk
bölümde takımla, ikinci bölümde bireysel çalış-
malarla, Luiz Gustavo da bireysel saha çalışma-
larıyla günü tamamladı. Altay Bayındır salon

çalışmalarına başlarken, Enner Valencia günü te-
davi ile geçirdi. İrfan Can Kahveci ise günü bi-
reysel program dahilinde yaptığı çalışmayla
noktaladı.

Fenerbahçe’de
sakatlar dönüyor

Trabzonspor’da Aralık’ta yapılacak
seçimli kongre öncesi mevcut

Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde
yakalanan çıkış, camiayı tek çatı
altında birleştirdi. Ligde geride

kalan 12 haftada namağlup 
zirvede yer alan bordo-mavililerde, 
‘Her sezon zirve yarışının içerisinde
olacağız’ vaadiyle göreve başlayan

ve sözlerini yerine getiren Ahmet
Ağaoğlu’na, şuana kadar 

rakip çıkmadı
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Trabzonspor, başkanlık görevine gelirken her sezon yarışın
içerisinde kalacaklarını ve son dönemde ise zirveye oynaya-
cak bir takım kuracaklarını vadeden Ahmet Ağaoğlu yöneti-

minde geride kalan dönemlerde zirve yarışına tutundu,
Aralık’ta yapılacak kongre öncesi de 12 hafta sonunda na-

mağlup rakiplerine fark atarak zirvede yer aldı. Aralık
ayında tek adaylı geçmesi beklenen kongrede Ahmet

Ağaoğlu yeniden görev alarak uzun yıllar sonra
bordo-mavili takımla şampiyonluk hedefine

ulaşmak ve yola çıktığı hikayeyi
mutlu son ile tamamlamak

istiyor.

AğAOğLU hİKAYEYİ
TANıMAK İsTİYOr

AğAOğLU’NUN

Trabzonspor’da Aralık’ta yapılacak
seçimli kongre öncesi mevcut

Başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde
yakalanan çıkış, camiayı tek çatı
altında birleştirdi. Ligde geride

kalan 12 haftada namağlup 
zirvede yer alan bordo-mavililerde, 
‘Her sezon zirve yarışının içerisinde
olacağız’ vaadiyle göreve başlayan

ve sözlerini yerine getiren Ahmet
Ağaoğlu’na, şuana kadar 

rakip çıkmadı

Usain Bolt bin pişman
Dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt, "Gerçekten de diğer atletler çok
hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya
başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen
geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım" dedi
DÜNYACA ünlü Jamaikalı eski sprinter
Usain Bolt, emekliye erken ayrıldığını söy-
ledi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai
kentinde basına açıklamalarda bulunan 35
yaşındaki atlet, Tokyo 2020'yi Jamaika'da
evinden takip ettiğini belirterek, "Piste çık-
mayı gerçekten çok özledim. Tokyo'da ya-
rışmayı çok isterdim. Çünkü ben, öyle
anlar için yaşıyorum. Televizyondan izle-
mek çok zor geldi." diye konuştu. Tokyo
2020'de erkekler 100 metre finalini İtalyan
Lamont Marcell Jacobs'un 9.80'lik derece-
siyle ilk sırada tamamladığını hatırlatan
Bolt, "Antrenörüm, kariyerimin sonlarına
doğru bana, 'Diğer atletler hızlanmıyor.

Sen yavaşlıyorsun.' demişti. O zamana
kadar hiç böyle düşünmemiştim. Gerçek-
ten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı
rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra
yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo
2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen ge-
çerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım."
ifadelerini kullandı.

Dünya rekorları elinde

Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da
altın madalyaya uzanan Usain Bolt,
"Olimpiyatlarda her şey farklı oluyor. Atle-
tizmin en yüksek seviyesi bu yarışlar ve her
zaman bunlara kendimi hazır hissediyo-

rum. Bu sporda
yapabileceğim her
şeyi yaptım ve tüm
motivasyonum
bu. Bugünkü ne-
silde bana denk
atlet yok. Bu ne-
denle rekorlarımın
daha uzun yıllar
kırılamayacağına
inanıyorum." de-
ğerlendirmesinde
bulundu. 2017
Dünya Atletizm
Şampiyonası'nın
ardından emekliye
ayrılan Jamaikalı
atlet, erkekler 100
metrede 9.58 ve
200 metrede
19.19'luk derecele-
riyle dünya rekor-
larını elinde
tutuyor.

ŞAMPİYONLUK

YOLUNDA 

TEK

Göz Göz
toparlanıyor
Spor Toto Süper Lig'de pazartesi günü deplasmanda Yukatel Kayse-
rispor'un rakibi olacak Göztepe'de eksik futbolcuların takıma dönecek
olması teknik heyeti rahatlattı. Sarı-kırmızılılarda cezası sona eren
Nwobodo'nun yanı sıra sakatlıkları geçen Halil, Atınç ve Burekovic'in
görev verilmesi halinde oynayacak duruma geldiği bildirildi. İttifak
Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkan golcü
Jahovic ve sağ bek Kerim için de seferberlik ilan edildi. Jahovic'in her
geçen gün daha iyi duruma geldiği ve Makedon futbolcunun bir aksi-
lik olmazsa Kayserispor deplasmanında forma giyebileceği öğrenildi.
Kerim'in ise henüz durumunun netlik kazanmadığı ifade edildi.



Türkiye’nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan Kasımpaşa 
Spor’un yüzüncü yılı Beyoğlu’nda büyük bir coşkuyla kutlandı

S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-
tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu
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FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
S por Toto Süper Lig'in 30'uncu haf-

tasnda deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor'a 4-0 kaybeden Fraport 

TAV Antalyaspor'un 13 maçlk yenilmezlik 
serisi sona ererken, teknik direktör Ersun 
Yanal da 2021 ylndaki ilk yenilgisini ya-
şad. Akdeniz temsilcisi 2021 ylnda teknik 
direktör Yanal gözetiminde çktğ 14 
maçta 3 galibiyet, 10 beraberlik ve sadece 
1 yenilgi elde edip, 19 puan toplad. 

13 maçlk seri bitti 

Krmz beyazl takm 2020 ylnn son 
günlerinde sahasnda 6-0 kaybettiği Ata-
kaş Hatayspor maçnn ardndan oyna-
dğ 14 maçta 3 galibiyetin yan sra 10 
beraberlik alrken, 30'uncu haftada bir 
başka Antalya ekibi olan Aytemiz Alan-

yaspor'a deplasmanda 4-0 kaybetti. Akde-
niz ekibi 2021 ylnda Fatih Karagümrük, 
Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarn kaza-
nrken, Galatasaray, Trabzonspor, İH 
Konyaspor, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, 
BTC Türk Yeni Malatyaspor, Gaziantep 
FK, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve 
Kasmpaşa ile de berabere kald. Antal-
yaspor'un, ligde devam eden 13 maçlk 
yenilmezlik serisi ise bu hafta 4-0 kaybedi-
len Aytemiz Alanyaspor maçnda son 
buldu. 

Yanal'n 4'üncü yenilgisi 

Ligin 9'uncu haftasnda Fraport TAV An-
talyaspor'un başna geçen ve yakaladğ 
istikrarl performansla takmn üst sra-
lara taşayan Ersun Yanal, Alanyaspor 

maçnda bu sezonki 4'üncü yenilgisini 
elde etti. Tecrübeli teknik direktör Antal-
yaspor ile bu sezon Türkiye Kupas maç-
lar da dahil olmak üzere toplam 25 maça 
çkt. 21 lig maçnda 5 galibiyet, 12 bera-
berlik ve 4 yenilgi alan Yanal, Türkiye  
Kupas'nda oynanan 4 maçn tamamn 
kazanarak takmn yar finale çkartma 
başars yakalad. Teknik direktör Ersun 
Yanal, Süper Lig'de çalştrdğ hiçbir ta-
kmla Aytemiz Alanyaspor'a karş galip 
gelmeyi başaramad. 59 yaşndaki Yanal, 
9 kez rakip olarak karşlaştğ Aytemiz 
Alanyaspor'a karş 2 beraberlik ve 7 ye-
nilgi elde ederken hiçbir maçta galip gele-
medi. Yanal'n Süper Lig'de bulunan 
Atakaş Hatayspor'a karş da galibiyeti 
bulunmuyor.

SÜPER Lig'in 30. haftasnda son 
haftalarn formda iki takm Ankara-
gücü ile Göztepe Eryaman Sta-

d'nda karşlaşt. Hikmen Karaman ile iyi bir 
çkş yakalayan Ankaragücü, bu maç da kaza-
narak alt sralardan kurtuluş mücadelesini 
devam ettirmek istiyor. Son 5 haftada 4 galibi-
yet 1 beraberlik alarak iyi bir seri yakalayan 
Göztepe de üst sralara trmanmann peşinde...  

İlk yar 1-0 

Maçn ilk yarsna ev sahibi Ankaragücü etkili 
başlad. 14. dakikada sol kanattan ceza saha-
snn ön çizgisine kadar gelen Lobjanidze’nin 
sert şutunda kaleci İrfan Can Eğribayat, topu 
kornere tokatlad. Ankaragücü, Borven'in at-
tğ golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta Endri Çe-
kici topla rakiplerinden syrldktan sonra ceza 
sahasna ortasn gönderdi. Börven rakibinin 
önüne geçerek kafa vuruşunu yapt ve takmn 
1-0 öne geçirdi. 37. dakikada MKE Ankara-
gücü kontra atağnda Geraldo topun yönünü 
sağdan sol kanada çevirerek pasn Lobjanid-
ze’ye aktard. Bu oyuncunun ceza sahasna 
girmeden çektiği şutta top kaleci İrfan Can 
Eğribayat’n üzerine gitti. İlk yar bu skorla 
sona erdi. 

Net skor 

Maçn 61. dakikasnda Ankaragücü Börven'in 
attğ golle durumu 2-0'a getirdi. İkinci yarda 
oyuna giren Paintsil, topla birlikte ceza saha-
sna yaklaşt. Sağ kanattan bindirme yapan 
Kitsio tek pasla Börven'e gönderdi. Börven 
penalt noktasnn hemen ilerisinden şutunu 
att ve topu filelerle buluşturdu. 
 Ankaragücü bu golden 2 dakika sonra, dakika 
63'te fark 3'e çkard. Ceza sahasnn sağ çiz-
gisinde Kitsiou, dşardaki arkadaş Endri Çe-
kici'ye yerden pasn gönderdi. Endri, gelişine 
çok sert bir şut çekti ve topu ağlara gönderdi: 
3-0. MKE Ankaragücü, rakibini 3-0 yenerek 
bu sezon ilk kez üst üste 3. galibiyetini elde 
etti. Göztepe ise 5 maç sonra sahadan  
yenilgiyle ayrld. 

Ankaragücü 
3’te 3 yaptı

LİGDE attğ 18 golle bir 
anda dikkatleri üzerine 
çeken ve şimdiden transfe-

rin gözdesi haline gelen Boupendza 
konusunda da ilginç gelişme var. 
Hatayspor cephesinden geçtiğimiz 
haftalarda yaplan ‘Boupendza’y 
Türkiye’de kalacaksa Fenerbahçe’nin 
almasn isteriz’ açklamasndan 
sonra bu transferin gündemde ol-
duğu her platformda konuşulmaya 
başlamş, taraftarlar önümüzdeki 
yln kadrosunda Boupendza’y şim-
diden görmeye başlamşt. Özellikle 
önümüzdeki Milli maç arasnda Ha-
tayspor’un yeni stadnn açlşna Fe-
nerbahçe’nin katlmas ve açlş 
maçn Hatayspor Fenerbahçe’nin 
oynayacak olmas da bu transferin 
bitmesinin bir delili olarak görülm-
üştü. 

Önemli bir golcü 

Ancak görüşünü aldğmz Fener-
bahçeli bir yetkili “Buopendza ligi-
mize renk katan önemli bir golcü. 
Ancak biz Fenerbahçe olarak bu 
oyuncuyla kesinlikle ilgilenmiyoruz. 
Ayrca telaffuz edilen 8-10 milyon 

Euro gibi bir rakamlar hiçbir futbol-
cuya vermeyi düşünmeyen bir yap-
mz var. Bu nedenle milli arada 
oynanacak stat açlş maçnn fut-
bolcu transferiyle hiçbir alakas bu-
lunmamaktadr. Hatay’a iki kulüp 
arasndaki iyi ilişkilerin ve dostluğun 
pekişmesinden başka bir gidiş ama-
cmz yok" dedi.  

Hatayspor açklamşt 

Hatayspor Basn Sözcüsü Rahmi 
Vard, Fenerbahçe'nin ilgisini net bir 
şekilde doğrulamş ve ''Açkças 
oyuncumuzun Türkiye’de kalp, Tür-
kiye’de hizmet etmesini isteriz. Tabii 
ki burada kalmasn isteriz. Fener-
bahçe’nin almasn isteriz. Galatasa-
ray da alabilir. Ama futbolcumuzun 
aklnda böyle bir şey yok. Açk söylü-
yorum Hatayspor’da başarl olduk-
tan sonra yurt dşna gitmek 
istediğini belirtti. Yurtiçi ve yurtdşn-
dan 6-7 kulüp teklif getirdi. Kimisi 
takas önerdi, kimisi teklif. Rusya’dan 
bir kulüp var. Dinamo Kiev talip. 
Türkiye’den de Fenerbahçe açk açk 
oyuncuyu istiyor. Fenerbahçe iyi bir 
teklif yapt.'' sözlerini kullanmşt.

Boupendza ile ilgilenmiyoruz
Süper Lig'de Hatayspor formas ile frtna gibi esen Boupendza’nn ad Fenerbahçe 
ile anlrken sar lacivertli yetkililerinden “ilgilenmiyoruz” mesaj geldi

Fraport TAV Antalyaspor'a 55 yllk kulüp tarihinde ilk kez 13 maçlk yenilmezlik  
serisi yakalatan teknik direktör Ersun Yanal ve takm, 2021 ylndaki ilk yenilgisini bir 
başka Antalya ekibi Aytemiz Alanyaspor karşsnda ald. Krmz beyazl takm, Yanal  
yönetiminde ligde çktğ 21 maçta 5 galibiyet, 12 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti

2021 YILINDA  
TEK YENILGI 

TRABZONSPOR’DA 
her geçen sezon yükse-
len performansyla alkş 

toplayan Uğurcan Çakr, Avru-
pa’nn dev kulüpleri tarafndan iz-
leniyor. Son dönemde ise en ciddi 
takip İtalyan devi Juventus tara-
fndan başlatld. Juve’nin scout 
ekibi, yeni ve gelecek vaat eden bir 
kaleci arayşnda olduğu için 24 
yaşndaki Uğurcan’ listeye dahil 
etti. Sene başndan beri sürekli 
performansn artran Uğurcan, 
Juve yetkilileri tarafndan beğenili-
yor. Serie A ekibinin mevcut kad-
rosunda efsane eldiven Gianluigi 
Buffon’un 43 yaşna gelmesi ve 
artk veda zamannn yaklaşmas, 
30 yaşn aşan Wojciech 
Szczesny’ye alternatif aranmas 
nedeniyle Uğurcan Çakr bir anda 
liste başna çkt. 

Ugurcan Çakır’a 
Juventus talip  

Süper Lig'in 30. haftasnda Hikmet Ka-
raman'la birlikte çkşa geçen Ankara-
gücü, sahasnda son haftalarn forma 

takm Göztepe'yi 3-0 gibi net bir 
skorla mağlup ederek alt sralardan 
kurtulma adna önemli bir galibiyet 

daha elde etti. Sar lacivertliler, Hikmet 
Karaman yönetiminde çktğ 3. ma-

çnda 3. galibiyeti elde etti.

KAZAN Kremlin Cup'n finalinde 
Rus Zakharov'u yenen milli tenisçi-
miz Yank Erel profesyonel kariye-

rinin ilk ITF tekler şampiyonluğunu elde etti. 
Rusya'da sert zeminde düzenlenen toplamda 
15 bin dolar ödüllü ITF turnuvas Kazan 
Kremlin Cup'ta srasyla Moldoval, Rus, 
Özbek ve yar finalde de Rus rakibini yenen 
Yank Erel, finalde 1 numaral seri baş Alexey 
Zakharov'un rakibi oldu. 20 yaşndaki temsil-
cimiz, final mücadelesinde ev sahibi ülkeden 
Alexey Zakharov karşsnda 6-3, 3-0 öndeyken 
rakibinin maçtan çekilmesi ile şampiyonluğa 
ulaşt. Kariyerinin ilk profesyonel tekler zafe-
rini Rusya'da kazanan Yank Erel yaptğ açk-
lamada, "Umarm devam gelecek. Günün 
anlam ve önemine ithafen bu şampiyonluğu, 
canla başla pandemi ile savaşan sağlk çal-
şanlarmza armağan ediyorum. 14 Mart Tp 
Bayram kutlu olsun" dedi. DHA 

Milli tenisçinin 
ilk şampiyonluğu

15SPOR 15 MART 2021 PAZARTESİwww.gazetedamga.com.tr

FRAPORT TAV Antalyaspor'un de-
neyimli teknik direktörü, kariyeri 
boyuncu 612 maçta görev ald. 
Yanal, bu maçlarda 273 galibiyet, 
153 beraberlik ve 186 yenilgi elde 
etti. Süper Lig'de ise 502 maçta tek-
nik adam olarak görev yapan teknik 
adam 213 galibiyet, 133 beraberlik 
ve 156 yenilgi ald. Ersun Yanal, 
Samet Aybaba, Şenol Güneş, Rza 
Çalmbay, Ylmaz Vural ve Aykut 
Kocaman ile birlikte Süper Lig'de 
500 maçta görev yapan 6 teknik di-
rektörden biri konumunda. Yanal, 
Denizlispor, MKE Ankaragücü, 
Gençlerbirliği, Manisaspor, Eskişe-
hirspor, Trabzonspor, Fenerbahçe 
ve Antalyaspor olmak üzere 8 ta-
km çalştrrken, A Milli Takmn 
başnda da yer ald. Deneyimli tek-
nik direktörün kariyerinde Fener-
bahçe ile de 1 Süper Lig 
şampiyonluğu bulunuyor. DHA 

YANAL’IN  
KARİYERİ

*
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1921 yılında Kasımpaşa’da 
kurulan Kasımpaşa Spor’un 
100. yılı, Beyoğlu’nda 

büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 
Beyoğlu’nun dört bir yanında 
Kasımpaşa Spor’un ve Türk 
bayraklarının yanı sıra Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın fotoğrafının altında 
“En Büyük Kasımpaşalı” yazan 
afişler asıldı. Sokaklara dökülen 
Beyoğlulular hep birlikte 100. 
Yıl coşkusunu yaşıyor. Beyoğlu 
Belediyesi de, Türkiye’nin sayılı 
spor kulüpleri arasında yer alan 
ve futboldan güreşe birçok 
branşta faaliyetlerini sürdüren 
Kasımpaşa Spor’un 100. Yılına 
özel otobüs hazırladı. Beyoğlu 
Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız, “Yüz Yıllık Semt Aşkı” 
sloganıyla giydirilen otobüsle 
Beyoğlu’nu mahalle mahalle, 
sokak sokak gezerek vatandaş-
ların coşkusuna ortak oldu.

Büyük bir coşku yaşandı
Kutlamalar Kızılay Meydanında 
düzenlenen etkinliklerle devam 
etti. Beyoğlu Belediyesi’nin 
Kasımpaşa Kızılay Meydanı’nda 
düzenlediği kutlama etkinliği-
ne Beyoğlu Belediye Başkanı 
Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa 
Başkan Vekili Hasan Hilmi 
Öksüz ve bazı futbolcular 
katıldı. Şarkıcı Zehra Gülüç’ün 
muhteşem konseriyle başlayan 
etkinlikte Ryan Donk ve Umut 
Bozok’un da aralarında olduğu 
futbolcular taraftarları selamla-
dı. Programda, Kasımpaşa’nın 
100. yıl pastası da kesildi. 
Renkli görüntülere sahne olan 
kutlamalarda vatandaşlar unu-
tulmaz bir 100’üncü yıl coşkusu 
yaşadı.

Kasımpaşa bir semt aşkıdır
Kutlama etkinliğinde açıklama-
larda bulunan Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız, 

“Kasımpaşa’mız 100 yaşına 
girdi. Bundan dolayı büyük bir 
heyecan içindeyiz. Bugün bütün 
Kasımpaşa’yı dolaştım. Aracı-
mızı lacivert-beyaz renklerle 
süsledik. Caddeleri, sokakları 
dolaşarak Kasımpaşalı hem-
şerilerimizin heyecanına ortak 
olduk. Bir sevdadır Kasımpaşa. 
Kasımpaşalı olmak 100 yıllık 
bir semt aşkını yaşamaktır. Biz 
diyoruz ki; Sevdamızla doğduk, 
adını paşa koyduk, hep birlikte 
yaşadık aşkı semtin kalbinde” 
dedi.

BURAK ZİHNİ

ATTILA Szala-
i’nin son dönemde 
formu düşmüş olsa 

da hâlâ transferin gözdesi 
halinde. Yaz döneminde 
adı Atletico Madrid ve 
Aston Villa ile anılan 23 
yaşındaki savunmacı için 
son haftalarda Chelsea de 
devreye girmişti. İngiliz 
basını, Maviler’in Szalai’yi 
yakından takip ettiğini ve 
kısa sürede teklif yapabi-
leceğini yazıyordu. İspan-
ya’dan çok daha iddialı bir 
haber geldi. AS Gazetesi, 
Chelsea ile sözleşmesi 
sezon sonunda bitecek 
olan Antonio Rüdiger’in 
Real Madrid ile el sıkış-
tığını duyurdu. Haberde, 
Chelsea’nin de Alman 
yıldızın yerini Attila 
Szalai ile doldur-
mak için nere-
deyse her konuda 
anlaşmaya vardığı 
belirtildi!

Ocak’ta istiyorlar
Real Madrid, 

Rüdiger ile yeni 
sezon için el sıkışsa 
da teknik direktör 
Ancelotti, başarılı 
stoperin Ocak 
ayında kadroya 
katılmasını isti-
yor. Chelsea’nin, 
Szalai’yi ara 
transfer döne-
minde takıma 

katma ihtimalinin yüksek 
olduğu, bu nedenle Ance-
lotti’nin isteğinin de yerine 
gelebileceği kaydedildi. 
İngiliz ekibinin Fenerbah-
çe ile transferi Ocak ayında 
bitirmek için orta yolu 
bulması halinde, Rüdiger 
de ara transfer döneminde 
Real Madrid’in yolunu 
tutacak.

2 milyon Euro’ya alındı
Chelsea ile Fenerbah-

çe’nin ne kadarlık bir 
bonservis bedeli üzerin-

den anlaşmaya vardığı 
belirtilmedi. Sarı-La-
civertliler, Szalai için 
geçen Ocak ayında 
Apollon’a 2 milyon 

Euro ödemişti. 
Resmi bir 

açıklama ya-
pılmasa da 
anlaşmada 
Güney 
Kıbrıs 
Rum 
Kesimi 

ekibinin 
sonraki satıştan 
yüzde 15 pay 
alacağı da 
iddia edilmiş-

ti. Yaz transfer 
döneminde Aston 
Villa’nın 23 ya-
şındaki stoper için 
25 milyon Euro’yu 
gözden çıkarttığı 

öne sürülmüştü

SZALAI ADA YOLCUSU

JOSEF DE SOUZA ILE
YOLA DEVAM

Boluspor karamsar değil

GALATASARAY ‘ın 
ara transferdeki yol 
haritası belli oldu. 

Ocak ayına daha uzun bir 
süre olmasına rağmen şimdi-
den kolları sıvayan ve birçok 
isimle görüşmeler yapan 
Sarı-Kırmızılılar, kadroyu 
en az 3 takviyeyle güçlen-
dirmeyi planlıyor. Bununla 
birlikte genç hücum oyun-
cusu Kerem Aktürkoğlu ile 
yeni kontrat görüşmelerinde 
sona gelindi. Tarafların 5 
yıllık sözleşme imzalaya-

cağı öğrenildi. Yönetim, 
Mostafa Mohamed ve Halil 
Dervişoğlu’nun bonservis-
lerini de almaya çalışıyor. 
Mohamed için Zamalek’e 4 
milyon Dolar ödenecek. Ha-
lil için talep edilen bonservis 
ise 10 milyon Euro civarın-
da. Bu ücretin düşürülmesi 
adına pazarlıklar yapılıyor.

Alternatifler de hazır
Yerli kaleci takviyesi doğ-
rultusunda Göztepe ‘den 
İrfan Can’a yeni bir teklif 

götüren Galatasaray Yö-
netimi, sağ beke de Antal-
yaspor’dan Bünyamin Bal-
cı’yı almaya çalışıyor. Orta 
sahada Gedson Fernandes 
transferinde ciddi adımlar 
atan Sarı-Kırmızılılar, ayrı-
ca Arsenal’den Mohamed 
Elneny ile anlaşmış durum-
da. Kanatlarda iki Rumen; 
Octavian Popescu veDennis 
Man için tüm şartlar zorla-
nacak. Listedeki alternatif 
isimler de her ihtimale 
karşın hazır tutuluyor.

ÇIZME HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
“GÖK-mavililer” 
olarak anılan İtalya 
Milli Takımı, C 

Grubu’ndaki son hafta ma-
çına lider girmesine karşın, 
Kuzey İrlanda ile golsüz 
berabere kalınca ve İsviçre 
de Bulgaristan’ı 4-0 yenin-
ce grubu ikinci basamakta 
tamamladı. Bu sonuçla 
Katar’daki Dünya Kupası 
finallerine doğrudan katı-
lım hakkını elde edemeyen 
İtalya, Mart 2022’de Dünya 
Kupası’na katılmak üzere 
son şans olan play-offlarda 
mücadele edecek

Mancini eleştirildi
Kovid-19 sebebiyle bu yıl 
yapılan 2020 Avrupa Şam-
piyonası’nı (EURO 2020) 
kazanan İtalya’nın, 2022 
Dünya Kupası’na doğru-
dan katılım hakkını elde 
edememesi İtalyan bası-
nında da geniş yankı buldu. 
La Gazzetta dello Sport’un 
bugünkü baskısında “Ne 
belirsizlik” manşetiyle 
okuyucularına dünkü maçı 
aktardı. Gazetede, 2017’de 
İtalya’nın 2018 Dünya Ku-
pası’na play-offlarda İsveç’e 
elenerek gidemediği hatır-

latılarak, “Gök-mavililer, 
ne hayal kırıklığı. Dünya 
Kupası’na doğrudan geçiş 
yok. Aynı 2017’deki gibi 
mart ayında yine play-off 
oynayacağız.” ifadeleri yer 
aldı. Gök-mavililerin, Ku-
zey İrlanda defansını aşa-
madığı kaydedilen haberde, 
“4 yıl aradan sonra elimizde 
yine son bir şans var, o da 
play-off. FIFA sıralamasın-
da 58. basamakta yer alan 
Kuzey İrlanda bir gol dahi 
atamadık. Bulgaristan’a 
4 atan İsviçre ise Katar’a 
gidiyor.” yorumu yapıldı.

KARA Kartal’ın 
tecrübeli ön liberosu 
Josef de Souza, teknik 

direktör Sergen Yalçın’ın 
son 2 sezondur takımında en 
çok güvendiği isimlerin ba-
şında yer alıyor. Geçen dö-
nem 38 karşılaşmaya çıkıp 3 
gol ve üç asistlik performans 

ortaya koyan Josef, hem is-
tikrarlı futbolu hem de lider 
özelliği sebebiyle Siyah-Be-
yazlılar’ın en ön plana çıkan 
oyuncusu konumunda. Alex 
Teixeira’nın Beşiktaş ’a 
transfer sürecinde de olduk-
ça etkili olan başarılı fut-
bolcu için yönetim, kararını 
verdi. Josef’in sezon sonun-
da bitecek olan kontratında 
yer alan opsiyon maddesini 
Ocak ayında aktive etmeyi 
planlayan idareciler, konuyu 
yıldız isimle de görüştü.

Olumlu yanıt verdi
Her fırsatta yaptığı açıkla-
mada kariyerine Beşiktaş’ta 
devam etmekten dolayı 
mutlu olduğunu belirten 
Josef’ten de olumlu yanıt 
alan Siyah-Beyazlılar, 32 
yaşındaki futbolcunun 
kontratını devre arasında 
2022-23 sezonu sonuna 
kadar uzatacak.

Beşiktaş Yönetimi, takımın en istikrarlı oyuncuları arasında 
yer alan Josef de Souza’nın sezon sonunda bitecek kontratını 

uzatmak için harekete geçti. Yönetim, tecrübeli ön liberonun 1 
yıllık opsiyonunu devre arasında aktif etme kararı aldı

Spor Toto 1’inci Lig ekibi Beypiliç Boluspor’un teknik direktörü 
Reha Erginer, “İlk 6 yada 8’in içerisinde olabilirdik. Bazı maçlarda 
oynadığımız oyunun karşılığını alamadık. Eğer oynadığımız oyun 

bize bir ışık vermese şu durumda daha karamsar bir bakış açısıyla 
bakabilirdik ama bizim öyle bir pozisyonumuz yok” dedi

Fenerbahçe’nin Macar yıldızı için ortaya atılan transferiddi-
aları bitmek bilmiyor. Son olarak İspanyol AS Gazetesi, Chel-
sea’nin, Real Madrid ile el sıkışan Rüdiger’in yerini Szalai ile 

doldurmak için anlaşmayı tamamladığını öne sürdü

Kerem için yeni sözleşmeKerem için yeni sözleşme

KASIMPASA KASIMPASA 
100 YASINDA100 YASINDA

BEYPILIÇ Boluspor 
Teknik Direktörü 
Reha Erginer, haftalık 

düzenlediği basın toplantısın-
da açıklamalarda bulundu. 
Erginer, milli maç araların-
dan çok memnun olmadığını 
belirterek, “Milli arayı geride 
bırakıyoruz. Ben bu aralardan 
çok memnun değilim. 
Takım çok bölünüyor. 
Milli takıma giden 
oyuncularımız var, 
sakat oyuncularımız 
var. Tam kadro olarak 
aslında ikinci haftanın 
son 1-2 günü çalışma 
imkanı buluyoruz. 
Ama genel olarak da 
bizim teknik heyet 

olarak beklediğimiz günler. 
Önümüzde çok yoğun bir 
buçuk aylık bir süreç var. Bu 
süreç öncesi artık son yoğun 
antrenmanlarımızı yaptık. Fi-
ziksel anlamda son yüklemele-
rimizi yaptık. İyi bir milli maç 
arası geçirdik. Oyuncularımın 
çalışmasından son derece 

memnunum. Sezon ba-
şından beri antrenman 
performansı olarak 
çok iyi bir performans 
gösteriyorlar. İki tane 
sakat oyuncumuz var. 
Onun dışında milli 
takımdan dönecek 
oyuncularla beraber 
yarından itibaren tam 
kadro çalışacağız” dedi.

KAYSERISPOR KAZANMAK ISTIYOR 
YUKATEL Kay-
serispor Teknik 
Direktörü Hikmet 

Karaman, Spor Toto Sü-
per Lig’in 13. haftasında 
Göztepe’yi ağırlayacakla-
rı müsabakanın kendileri 
için çok önemli olduğunu 
söyledi. Kulüp tesisle-
rinde antrenman öncesi 
basın mensuplarına 

açıklamalarda bulunan 
Hikmet Karaman, Göz-
tepe’nin iyi bir kadroya 
sahip olduğunu belirtti. 
Futbolda her türlü sonu-
cun mümkün olduğunu 
vurgulayan Karaman, 
“Kolay maç yok. Gözte-
pe evindeki 6 maçın 5’i 
kaybetmiş, deplasman-
daki 6 karşılaşmasının 

da 4’ünde puan almış. İyi 
bir takım. İçeride zorluk 
çeken ama deplasman-
da iyi top oynayan bir 
takım.” dedi. Galibiyete 
ihtiyaçlarının olduğunu 
aktaran Karaman, şun-
ları kaydetti: “Evimizde 
oynayacağımız maçtan 3 
puanla ayrılmak istiyo-
ruz. Her şeyimizi ortaya 

koyacağımız, perfor-
mansımızı yüzde 100’ün 
üzerine çıkarmamız 
gereken bir maç. Burada 
taraftarımıza çok büyük 
görev düşüyor. Son ana 
kadar takımla birlik-
te mücadele etmeleri 
gerekiyor. Bu maç çok 
önemli. Kazanırsak 18 
puana ulaşacağız.”

KASIMPAŞA Baş-
kan Vekili Hasan 
Hilmi Öksüz ise, 
“Kasımpaşa’mızın 
100 yılını bu coşkulu 
kalabalıkla kutlama-
nın sevinci içerisin-
deyim. Bu sevincin 
en büyük nedeni 
kulübümüzün uzun 
yıllar alt lig oyna-
masına rağmen 100. 
yılda Süper Lig’de 
mücadele ediyor 
olması” ifadelerini 
kullandı.

Büyük 
sevinç 

içindeyiz



GENÇ yaşta şöhreti yakalayan ve son dönem-
de çıkardığı İngilizce şarkılarla yurt dışına da 
açılan Aleyna Tilki sosyal medyada çok aktif 

değildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den ta-
şınan ve İngiltere’ye yerleşen genç popçu, 

annesi Havva Tilki ve kız kardeşi Ayça 
Tilki’yle tatil için Dubai’ye uçtu. Anne 

Havva Tilki şu sıralar cesur pozlarıyla 
ön plana çıksa da Aleyna, son payla-

şımlarıyla adeta “Ben buradayım” 
dedi. Çöl turuna çıkan genç şarkıcı 
Mavi tül elbisesiyle kızgın kumlar 
üzerinde birbirinden iddialı poz-
lar verdi. Düzgün fiziği ile hayran 

bırakan Tilki pozlarına “Çölün 
prensesi” notunu düştü. Tilki’nin çöl 
paylaşımları büyük ilgi gördü.

BEYKOZ Belediyesi 
tarafından ilçe sakinlerinin 
ücretsiz sanat eğitimi alabil-
diği merkezlerin niteliğini 
ve sayısını artırmak, sanatı 
ve sanatçıları teşvik etmek 
amacıyla kurulan mekân 
doğayla uyumlu otantik 
tasarımıyla sanatseverlere 
ilham veriyor. İstanbul’un 
fethinden önce barut 
üretimi yapılan Baruthane 
Parkı’ndaki tarihi değirmen 
binasının  modern bir üs-
lupla yenilenmesiyle ortaya 

çıkan mekân, sanatçılar ve 
kursiyerlerin üretimlerini 
desteklemek için estetik bir 
özenle tasarlandı.  
Güzel sanatlara hazırlık
Beykoz Belediyesi Sa-
nat ve Eğitim Merkezi 
(BEYSEM) çatısı altın-
da, doğal güzellikler içi 
içe eğitim veren mekân, 
ilçedeki diğer kurs mer-
kezlerinden farklı ola-
rak, tarihi atmosferi ve 
manzarasıyla öne çıkıyor.  

Sanatseverlerin ustalar 
eşliğinde yeteneklerini 
geliştireceği ve yeni işler 
üreteceği kursta profesyo-
nel sanatçılar da çalışma 
imkânı bulacak. İlçedeki 
kültür-sanat eğitimlerine 
yeni bir soluk getirecek 
merkezde bu sezon;  Hüs-
nühat, Ebru, Çini Desen 
Tasarımı, Kat’ı Sanatı, 
Kaligrafi, Minyatür, Güzel 
Sanatlara Hazırlık, Resim, 
Bilimsel Bitki Ressamlığı, 
Tezhip atölyeleri açıldı.

OKULLAR ara tati-
le girmişken, Avcılarlı 
çocuklarda belediyenin 
düzenlediği etkinliklerle 
tatili iyi bir şekilde de-
ğerlendirme fırsatı buldu. 
Ünlü şair Sunay Akın’ın 
sahibi olduğu İstanbul 
Oyuncak Müzesi’ne giden 
çocuklar burada hem 
oyuncakları tanıdı hem 
de oyuncaklara dair bilgi 
sahibi olma fırsatı buldu. 
Ziyaret nedeniyle oldukça 
mutlu olduğunu kaydeden 
çocuklar, “Burada çok 
keyifli bir zaman geçirdik. 
Hem güzel bir yeri görmüş 
olduk hem de oyuncakları 
tanıdık. Buraya gelmemizi 
sağlayan herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

Çocukların hayalleri 
geleceğimizdir
Avcılarlı çocukların mü-
zeye yaptıkları ziyaretten 
dolayı mutluluğunu dile 
getiren Sunay Akın ise 
Belediye Başkanı Turan 
Hançerli’ye teşekkür ede-
rek; “Müzeler toplumların 
hafızasıdır. Bir toplumun 
ne kadar çok müzesi varsa, 
geleceğini aydınlatacak o 
kadar bilgi mabedi vardır. 
Buraya gelen çocuklar 
da bilgiye ulaşıyor. Ben 
bugün buraya gelen Avcı-
lar Belediyesi’nin değerli 
öğretmenlerine, Avcılarlı 
çocukları müzeyle buluştu-
ran herkese çok teşekkür 
ediyorum. Bir ülkenin ge-
leceği çocukların hayalle-
ridir” ifadelerini kullandı.

Her zaman
yanlarında olacağız
Çocukların her zaman 
yanlarında olacaklarını 
kaydeden Belediye Baş-
kanı Av. Turan Hançerli 
ise “Çocuklarımızın yüzü 
gülsün diye çalışıyoruz. Bu 
ara tatilde de çocuklarımı-
zın güzel bir vakit geçir-
mesi, eğlenirken bir şeyler 
de öğrenebilmesi adına 
müze etkinliği düzenledik. 
Benzer faaliyetlerimizi 
çoğaltarak, çocuklarımı-
zın daha değerli zaman 
geçirmesini sağlayacağız. 
Avcılar’daki her yurt-
taşımızın özellikle de 
çocuklarımızın mutluluğu 
bizim için çok değerli. 
Bu doğrultuda çalışmayı 
sürdüreceğiz” dedi.

Annesi ve kız kardeşi ile Dubai’ye tatile giden Aleyna 
Tilki, sosyal medya hesabından birbirinden iddialı pozları 

paylaştı. Mavi tül elbisesiyle boy boy poz veren Tilki 
paylaşımına “Çölün prensesi” notunu düştü

Tarihi Göksu Deresi’nın kıyısında, yeşillikler içinde huzurlu bir ortamda 
ustalarla yeteneklerini geliştirmek isteyen ilçe sakinleri ve sanat dostlarını 
ağırlayan “Baruthane Sanat” modern ve klasik atölyelerle kapılarını açtı

BARUTHANE’DEBARUTHANE’DE
SANAT VARSANAT VAR

Keşke kreşlerden
5 kuruş alınmasa

ANIL BODUÇ

COCUKLARIMIZINCOCUKLARIMIZIN
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7’DEN 70’E ANMA

D ünyanın en eski ve en görkemli ma-
betlerinden olan, İstanbul’un fethin-
den sonra insanlık ve inanç

tarihindeki müstesna yeri daha da kıymet-
lenen Ayasofya Camii, 1934 tarihinde iba-
dete kapatılmış ve yüz yıla yakın bir süre
ancak müze olarak ziyaret edilebilmişti.
Asırlarca ibadethane hüviyetiyle dünya ça-
pında bir inanç ve maneviyat sembolü
olan Ayasofya Camii, 86 yıl aradan sonra,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
kararı ve açıkladığı müjde neticesinde 24
Temmuz 2020’de yüzbinlerce Müslüma-
nın meydan ve sokakları doldurarak kıldığı
Cuma namazıyla yeniden Ayasofya-i
Kebir Camii Şerifi adıyla cami hüviyetine
kavuşmuştu. Ayasofya’nın geçmişten gü-
nümüze kültürel ve manevi değerini anla-
tan tarihi arşiv belgeleri, yorumlar, yazılar
ve şiirlerle birlikte yüce mabedin özellikle
son yüzyılda başından geçenleri basının
gözünden yansıtan bir kitap projesi başla-
tan Basın İlan Kurumu, bir yıllık bir çalış-
manın sonunda “Basının Gözünden
Ayasofya” kitabını okurların ilgisine
sundu.

Cumhurbaşkanı yazdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın
beklenen müjdeyi verdiği ve Ayasofya’nın
tarihimizdeki yerini anlatan şu satırları ki-
tapta yer aldı: "Ayasofya, 86 yıl aradan
sonra, Fatih SultanMehmet Han’ın vakfi-
yesinde belirttiği üzere, yeniden cami ola-
rak kapılarını insanlığa açmıştır. Bu
kararın milletimize, ümmete ve tüm insan-

lığa hayırlı olmasını diliyorum. Ayasofya
Camii’nin tarihsel serüveni hakikaten tüm
insanlık için ibret vesikası niteliğindedir. İlk
yapılışından defalarca harap olmasına, yı-
kılma tehlikesi geçirmesinden Fatih Sultan
Mehmed Han’ın İstanbul’u fethiyle ayağa
kaldırılarak Ayasofya Camii olmasına ve
yüzyıllarca cami olarak bütün dünyanın
ibadet merkezi olduktan sonra bir müzeye
dönüştürülmesine kadar yaşananlar, bu
kutlu mabedi nezdimizde daha da anlamlı
kılmıştır kuşkusuz. Allah’a şükrediyorum
ki yeniden cami olarak ibadete açılması da
bizlere nasip olmuştur."

Tek bir duygumuz vardı

Erdoğan yazısında, "Ayasofya Camii’nin
tekrar ibadete açılmasına yönelik attığımız
bu adımda gönüllerimizde tek bir duygu
vardı. Bu kutlu mabedin insanların Allah’a
yakarışının, ibadet edişinin yeniden mer-
kezi olmasını ve sembolik değeri çok
büyük olan bu girişimin, Müslümanların
günümüzde de yüksek değerlerin temsil-
cisi olduğunu tescil etmesiydi. İslam’ın ve
Müslümanların bugünün algı dünyasında
nasıl bir saldırıyla karşı karşıya olduğunu
düşündüğümüzde, medeniyet iddiamızın,
inanç ve hoşgörü sistemimizin ne kadar
köklü, sarsılmaz ve geleceğe dair umut ve-
rici olduğunu Ayasofya’yı tekrar ibadete
açarak göstermiş olduk. Bu açılış, mühür-
lenmiş kalplerin açılmasıdır. Esaret zinciri
altında olan Ayasofya’nın bu esaret zinci-
rinden kurtulmasıdır. Bu açılış, Müslü-
manların medeniyet inşa etmede ve

sürdürmedeki iddiasının bir yansımasıdır.
İşte bu noktada, Ayasofya Camii ile ilgili
her türlü çalışma, her eser ve her çaba çok
değerlidir. Bugün ve gelecek nesillere bu
kıymetli mabedi ve onun uğruna verilen
mücadeleleri anlatmak en az bu mabedi
açmak kadar önemlidir nazarımızda" dedi.

Kitaba övgü

Cumhurbaşkanı Erdoğan yazısnın so-
nunda, "Dolayısıyla güzide kuruluşları-
mızdan Basın İlan Kurumu’nun
hazırladığı bu nadide eser ile birlikte bu
çaba hayat bulmuş olacaktır. Ayasofya
Camiinin dünden bugüne nasıl geldiğini
ve hangi tartışmalara sahne olduğunu ta-
rihsel belgeler, makaleler ve o günün ga-
zetelerini kullanarak anlatan bu eser, çok
yoğun ve titiz bir çalışmanın sonucudur.
Bu eseri okuduğumuzda adeta o günleri
tekrar yaşıyor, tarihin akışına şahitlik ede-
biliyoruz. Ayasofya Camii’nin neden
önemli olduğunu bu kıymetli eseri oku-
duktan sonra bir kez daha anlayabiliyo-
ruz. Zira manasını bilmediğimiz,
anlamadığımız, yüreğimizde hissetmedi-
ğimiz hiçbir hadisenin, hiçbir olayın ve
hiçbir tarihi gelişmenin tamama erme ih-
timali yoktur. Bu kıymetli eseri hayata ge-
çiren Basın İlan Kurumu yöneticilerini ve
emek veren tüm çalışanlarını tebrik edi-
yor, hayırlara vesile olmasını diliyorum.
Türkiye’mizin tarihine çabalarıyla, özveri-
leriyle, çalışmalarıyla, inancıyla not düşen
herkesi yürekten selamlıyorum"
ifadelerini kullandı.

Fatih Belediyesi'nin 15 Temmuz De-
mokrasi veMilli Birlik günü dolayı-
sıyla düzenlediği anma programı
Saraçhane Parkı'da gerçekleşti. Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan'ın
ev sahipliğinde gerçekleşen anma
programına İstanbulMilletvekilleri
Halis Dalkılıç, Ahmet Hamdi Çamlı,
Mustafa Demir, Abdullah Güler,
Hasan Turan, Fatih Kaymakamı
Kaan Peker, AK Parti Fatih İlçe Baş-
kanı Orhan Narin, MHP Fatih İlçe
Başkanı Mehmet Celep, İHH Baş-
kanı Bülent Yıldırım, şehit yakınları,
gazilerimiz ve çok sayıda vatandaş
katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Mar-
şı'nın okunmasıyla başlayan program
Laleli Camii İmamHatibi Şaban
Caneroğlu'nun Kur'an tilavetiyle
devam etti.
Rahmetle anıyorum

Programda konuşma yapan Fatih
Belediye Başkanı M. Ergün Turan;
"Her yıl bugünü anlamına en uygun
şekilde idrak ediyoruz. Bugün burada
oluşumuzu kahraman şehit ve gazile-
rimize borçluyuz. Ölümsüz şehitleri-
mizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Sağına ve soluna bakmadan vatanı-
mızı savunan tüm gazilerimize ve
kahraman güvenlik güçlerimize şük-
ranlarımı sunuyorum.Meydanlarda

bekleyen anneler olmasaydı, her
farklı düşünceden insanı kenetleyen
birlik ve beraberlik ruhu olmasaydı
bugün karamsar bir tabloda olacak-
tık. Hamdolsun Rabbim bizi galip
eyledi. 15 Temmuz'un önemli simge
noktalarından biri Saraçhane'dir. Bu-

radaki direniş ve şahadet ruhunu
unutturmayacağız" dedi. Hep bir
ağızdan 15 Temmuzmarşlarının söy-
lendiği programda, şehit ve gazileri-
mizin hayatlarını anlatan sinevizyon
gösterisi esnasında duygusal anlar
yaşandı.DHA
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Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından, 86 yıl ibadete kapalı
kaldıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın

10 Temmuz 2020 tarihindeki müjdesiylemüze statüsünden
tekrar cami hüviyetine kavuşan Ayasofya hakkında; yayım-
lanmış yazı, yorum ve şiirlerle, gazetemanşetlerine yansı-
yan haberlerden derlenenmuhteşemmabedin yüz yılını
anlatan “Basının Gözünden Ayasofya” kitabı yayımlandı

CUMHURBAŞKANIMIZA ŞÜKRAN BORÇLUYUZ
BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran ise
Ayasofya’nın cami olarak ibadete açıl-
ması kararı için Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’a ülke olarak şükran
borcumuz olduğunu ifade ederek, "Fetih-
ten sonra şehrin en büyük mabedi olan
Hagia Sofia Kilisesi, Fatih Sultan Meh-
med tarafından Ayasofya adıyla fethin
sembolü olarak camiye çevrilmiş ve ilk
Cuma namazı da burada kılınmıştı. Ka-
dere bakın ki, Ayasofya müzesinin yine
bir Cuma günü Ayasofya-i Kebir Cami-i
Şerifi olarak ibadete açılacağı Cumhur-
başkanımız tarafından ilan edildi. Son-
raki ilk Cuma günü de binlerce
İstanbullunun Sultanahmet Meydanıyla
birlikte Ayasofya’ya çıkan bütün yolları
doldurarak hep beraber kıldığı Cuma na-
mazıyla tekrar dünyanın en büyük, en
güzel, en eski ibadethanelerinden biri
oldu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve
kararlılığı olmasa seksen altı yıllık hasre-
tin daha ne kadar süreceğini bilemezdik.
Basın İlan Kurumu olarak, başta gazete
ve dergiler olmak üzere yayımlanan ha-
berleri derleyerek bir basın tarihi arşivi
oluşturmak istedik. Sadece manşetleri bir
araya toplamak için başladığımız çalışma
kendi kendini genişletti, büyüttü. Alma-
nak niyetiyle başlanan eser, bu büyük
mabedin inşasından günümüze kadar ta-

rihini, özetin özeti halinde aktaran bir ki-
taba dönüştü. Ayasofya’nın camiden
müzeye, müzeden tekrar camiye dönüş-
mesi sürecini manşetlerle olduğu kadar,
tarihin bilgisine ve dönemin şahitliğine
sahip kalemlerin yazdıklarıyla da aktaran
bu eser, gönülden yaptığımız ve istifade-
nize sunduğumuz bir eserdir" dedi.

YENİ UFUKLAR AÇACAK
Basın İlanKurumuYönetimKurulu Baş-
kanı Prof. Dr.M. Zahid Sobacı, eser hak-
kında “İstanbul’un fethi nasıl tüm insanlık
için bir dönümnoktası olmuş ise
FethiyeCamii olarak anılan Ayasof-
ya’nın 10 Temmuz 2020 tarihinde
yeniden ibadete açılarak, aslına rücu
etmesi de tarihin kırılma anlarından
biri olarak kayıtlara geçmiştir. Basın
İlanKurumumuzca hazırlanan bu
kitap, AyasofyaCamii’nin tarihine
basının gözünden bakmanızı sağla-
yacak. NitekimAyasofyaCamii her

dönemulusal ve uluslararası basının temel
konularından biri olmuş, üzerine sayısız ha-
berler yapılmış, değerlendirmeler ve yorum-

lar yayımlanmıştır. Konuyla ilgili
atılanmanşetlerin, yayımlanan ha-
berlerin ve arşiv belgelerinin derlen-
diği bu eser, bu büyük hikâyeyi basın
perspektifinden ortaya koymayı
amaçlamıştır. Emeği geçenlere şük-
ranlarımı sunuyor, kitabımızın zihin-
lerde tarihi tefekkürle farkındalık
oluşturmasını ve yeni ufuklar açma-
sını diliyorum" açıklamasında bu-

ARŞİVLİK SATIRLAR VAR
Ayasofya hakkında yayımlanan haberlerin derlendiği, yerli ve yabancı medyada müzeden ca-
miye dönüşün öncesi ve sonrasına dair manşetlerin yer aldığı “Basının Gözünden Ayasofya”da;
İbni Battuta, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, İbnülemin Mahmut Kemal İnal, Samiha Ayverdi, Peyami
Safa, Feridun Fazıl Tülbentçi, Yunus Nadi, Osman Yüksel Serdengeçti, Ahmet Kabaklı, Necip
Fazıl Kısakürek, Nihal Atsız, Mehmed Şevket Eygi, Prof. Dr. Semavi Eyice, Prof. Dr. Halil İnalcık,
Prof. Dr. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı, Prof. Dr. Feridun M. Emecen, Stefanos Yerasimos, Prof.
Dr. A. Haluk Dursun gibi isimlerin eserlerinden yazı ve yorumların yanı sıra, Nazım Hikmet,
Nuri Pakdil, İlhan Berk, Sezai Karakoç ve Arif Nihat Asya’nın şiirleri de bulunuyor.

BİK Genel
Müdürü

Rıdvan Duran

M. Zahid Sobacı
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Çekmeköy&Avrupa el ele

GENÇ yaşta şöhreti yakalayan ve son dönem-
de çıkardığı İngilizce şarkılarla yurt dışına da 
açılan Aleyna Tilki sosyal medyada çok aktif 

değildi. Geçtiğimiz aylarda Türkiye’den ta-
şınan ve İngiltere’ye yerleşen genç popçu, 

annesi Havva Tilki ve kız kardeşi Ayça 
Tilki’yle tatil için Dubai’ye uçtu. Anne 

Havva Tilki şu sıralar cesur pozlarıyla 
ön plana çıksa da Aleyna, son payla-

şımlarıyla adeta “Ben buradayım” 
dedi. Çöl turuna çıkan genç şarkıcı 
Mavi tül elbisesiyle kızgın kumlar 
üzerinde birbirinden iddialı poz-
lar verdi. Düzgün fiziği ile hayran 

bırakan Tilki pozlarına “Çölün 
prensesi” notunu düştü. Tilki’nin çöl 
paylaşımları büyük ilgi gördü.

Annesi ve kız kardeşi ile Dubai’ye tatile giden Aleyna 
Tilki, sosyal medya hesabından birbirinden iddialı pozları 

paylaştı. Mavi tül elbisesiyle boy boy poz veren Tilki 
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ÇÖLÜN PRENSESİ
ALEYNA TİLKİ

İstanbul Oyuncak Müzesi’ni ziyaret eden Avcılarlı çocuklar keyifli bir 
zaman geçirme fırsatı buldu. Çocukların her zaman yanlarında olacakla-
rını kaydeden Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Biz her zaman 
onların yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Benzer etkinlerimizin sayısını ço-
ğaltacak. Çocuklarımızın güzel vakit geçirmesini sağlayacağız” dedi

ESENYURT Belediye Başkanı 
Kemal Deniz Bozkurt, belediyenin 
kreşlerden ücret aldığını söyleyen 
AK Partili meclis üyelerine yanıt ver-
di. Bozkurt, “Benim gönlüm kreşler-
den beş kuruş para alınmamasından 
yana ama ücret alınıp alınmamasına 
TBMM karar veriyor. Keşke beş 
kuruş alınmasa” dedi. Esenyurt 
Belediye Meclisi’nin Kasım ayı 
toplantısına kreşler damgasını vurdu. 
Esenyurt’taki kreşlerden belediyenin 
ücret aldığını, vatandaşların ücretsiz 
bir şekilde çocuklarını kreşe bıraka-
madığını kaydeden AK Partililere 
yanıt ise Belediye Başkanı Kemal 
Deniz Bozkurt’tan geldi. Kreş ücret-

lerini kendilerinin talep etmediğini, 
ücret zorunluluğunu TBMM’nin 
mümkün kıldığını anlatan Bozkurt, 
“Biraz da çuvaldızı kendinize batı-
rın” değerlendirmesinde bulundu. 
Bozkurt, “Kreş ücretlerinin alınıp, 
alınmayacağına biz karar vermiyo-
ruz. TBMM kanun yapıcı olarak 
buna karar veriyor. Yıllardır orada 
çoğunluktasınız. Benim gönlüm beş 
kuruş para alınmamasından yana. 
Bu ülkede sağlığında, güvenliğinde, 
adaletinde, eğitiminde ücretsiz ol-
masından yanayım. O yüzden sosyal 
demokratım, solcuyum. Dolayısıyla 
buyurun elinizi tutan yok. ” ifadeleri-
ni kullandı. 

ÇEKMEKÖY Belediyesi’nin Avrupa 
Birliği tarafından finanse edilen viz-
yon projesi Crea Centers ile yaratıcı 
endüstriler alanında faaliyet gösteren 
girişimcilere yepyeni bir kapı açıyor. 
Proje Türkiye’nin liderliğinde 5 ülke-
de aynı anda hayata geçiriliyor. Seçici 

kurulun gerçekleştirdiği ilk “Danışma 
Kurulu” toplantısı Çekmeköy Bele-
diyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. 
Teknik bir toplantı gerçekleştiren 
proje ekibi ve seçici kurul üyeleri şef-
faf seçim süreçleri, başvuru rehberi, 
katılım şartları gibi konuları ele aldı.


