
PİSTLERE SAKIN DOKUNMA

CHP İstanbul İl Başkanı Canan 
Kaftancıoğlu, Atatürk Havalimanı'nın

yıkımına tepki için çağrıda bulunmuştu. Dün
sabah havalimanına gelen Kaftancıoğlu ve
beraberindekilerin içeri girmesine izin veril-
medi. CHP'li milletvekillerinin de eşlik ettiği
Kaftancıoğlu, “Genel Başkanımız; ‘İktidara
geldiğimizde biz haksız hukuksuz yapılmış

bütün işletmeleri inceleyeceğiz, denetleyece-
ğiz, hak ettiklerinden bir kuruş fazlaya 
yapıldıysa alacağız’ demişti. Bunun korku-
sunu yaşadıkları için bir an önce İstanbul 
Havalimanı'nı Katarlı ve Suudi Arabistanlı 
işbirlikçilerine satmak istiyorlar. Millet Bah-
çesi yapacağız diyerek 84 milyonu kandırmayı
deniyorlar” iddiasında bulundu. 
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CHP HESAP
SORACAK!

Atatürk
Havalimanı'nın
yıkımına tepki

gösteren CHP İstanbul
İl Başkanı Canan

Kaftancıoğlu, “Millet
Bahçesi adı altında
Katarlılara peşkeş 

çekmek için
kapatıyorlar. CHP

olarak, hesap
soracağız” dedi

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu
Atatürk Havalimanı'na iş maki-

nelerinin girmesine sert tepki gösterdi.
Müteahhidi, “O makinelerin müteah-
hidi; sana ise özel ilgi göstereceğiz”
sözleriyle azarlayan Kılıçdaroğlu, “O
makinelerini çekeceksin oradan. Geli-

yoruz. Adalet,
hak, hukuk, fela-
ketleri önlemek
için geliyoruz.
Makineleri çek,
pistlere dokunma.
Bu işte bir damla
mürekkebi olan
herkes vatan 
hainidir” dedi.
I SAYFA 7
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Atatürk 

Havalimanı'nın yıkımına tepki
göstererek, “Siz bu milletin 
servetini yıkarken kime danıştı-
nız? Seçilmiş belediye başka-
nına sormadınız siyasetçisine
sormadınız, akademisyenine

sormadınız, sivil toplumuna
sormadınız. 16 milyona sor-
madınız. Kime sordunuz? 
İki dozer bir ekskavatörle hayat
pahalılığını, işsizliği, geçim 
derdini unutturmak, milleti
tahrik etmek ve kaos yaratmak
istiyorsunuz” dedi.

ç

Dahli olanlar
vatan hainidir!

48 ZABITA MEMURU GÖZALTINA ALINDI
Soruşturmanın, İstanbul
Emniyeti Mali Suçlarla

Mücadele Şube Müdürlüğü'ne
bir yıl önce gelen bir ihbarla baş-
ladığı öğrenildi. Kadıköy Beledi-
yesi'nde görevli zabıtaların rüşvet
aldığı içeriğindeki ihbarı araştı-
ran ekipler, teknik ve fiziki takip
çalışması yaptı. Elde edilen delil-

lerle dün sabah saat 06.00'da,
İstanbul merkezli, İzmir, Adana,
Kocaeli ve Şırnak'ta eş zamanlı
operasyon düzenledi. 224 şüp-
heli hakkında gözaltı kararı 
verildi belirtildi. Operasyonda
aralarında 6 gıda mühendisi ile
48 zabıta memurunun da bulun-
duğu 194 kişi gözaltına alındı.
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Kemal Kılıçdaroğlu

KAFTANCIOĞLU YORUMU

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
partisinin grup toplantısında

açıklamalarda bulundu. Bahçeli,
Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin 
verdiği kararla ilgili “Nihayet 
Türk yargısı hükmünü vermiş ve

konu kapanmış-
tır” dedi. Bahçeli,
İsveç ve Finlan-
diya'nın NATO
üyeliği sürecine
ilişkin ise “Terö-
ristleri ağırlayan
ülkelerle bir
araya gelemeyiz”
ifadelerini kul-
landı.  I SAYFA 7
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Hüküm verildi
konu kapandı!

Devlet Bahçeli

UÇUŞLARI RİSKE EDİYORDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu, millet

bahçesi yapılmak üzere yıkımına baş-
lanan Atatürk Havalimanı için açık-
lama yaptı. Karaismailoğlu,
havalimanındaki yıkım çalışmaları
için “Kuzey-Güney pistine hem ora-
daki acil durum hastanesi yapıldı hem
de İstanbul Havalimanı'ndaki uçuşları
riske ediyordu” dedi. Karaismailoğlu,

havalimanının yı-
kımını eleştirenler
için de “Bu eleşti-
riyi yapanlara 
Sabiha Gökçen
Havalimanı'nı
niye yaptınız, bu-
raya uçak mı ine-
cek diyen kişiler
değil mi?” 
diye sordu.
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Buraya uçak mı 
inecek dediler!

Adil Karaismailoğlu

SORMADINIZ

Kadıköy Belediyesi çalışanlarının da aralarında
olduğu kamu görevlilerine yönelik rüşvet operas-
yonunda gözaltı sayısı 194'e çıktı. Gözaltına alınan
şüphelilerden 6'sının denetim mühendisi, 48 kişinin de
zabıta görevlisi olduğu öğrenildi. Rüşvet parasını
'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam arkadaş' olarak
kodlayan şüphelilerin, rüşvet 
paralarını 2 banka hesabında 
topladığı ortaya çıktı

84 MİLYONU KANDIRMAYI DENİYORLAR

16 MiLYONA

Ekrem İmamoğlu

ASLA İMARA
AÇILMAYACAK

Çevre ve Şehircilik 
Bakanı Murat Kurum,

katıldığı bir canlı yayında 
Atatürk Havalimanı'na yapı-

lacak Millet Bahçesi'nin
hedef alınmasına tepki

gösterdi. Kurum,
“Hangi millet bahçe-

mizi sattık ki bunu da satalım?”
diye sordu. Kurum, “Ne konut
imarına, ne ticaret imarına aça-
cağız. Ne de bir yapılaşma ola-
cak. Atatürk Havalimanı'nı
yıkmıyoruz. Milletimize açıyo-
ruz. En büyük halkçılık bu değil
midir?” eleştirisinde bulundu. 
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Murat
Kurum ZUMBALI

19 MAYIS!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenle-

nen tekne turuna katılan Maltepeli gençler
spor, eğlence ve dans dolu bir gecede ken-
dinden geçti. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın
da katılıp gençleri selamladığı turda dans
ve zumba gösterisi yapıldı. Kılıç, “Bundan
yaklaşık 1 asır önce Mustafa Kemal’in
Bandırma Vapuru’na bindiği gibi gençler
de Adalar’a gitmek için başka vapura 
bindiler” dedi. I SAYFA 4
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KADIKÖY BELEDİYESİ PERSONELİNİN DE ARALARINDA OLDUĞU KAMU GÖREVLİLERİNE OPERASYON

ADI METRE
ASLI RuSVET!

KURULAN SİSTEM ŞAŞKINLIK YARATTI
Şüphelilerin rüşvet sistemi
ise şaşkınlık yarattı. 

Zabıta memurunun rüşvet 
alınacak esnafı belirlediği, bu es-
nafa telefon numarası bırakarak,
herhangi bir sorunda kendisini
araması istediği öğrenildi. Suç
ortakları olan diğer zabıta me-
muru ile gıda mühendisleri ise o

esnafa giderek denetim yaptığı ve
bir açık bulduğu belirtildi. Dene-
tim devam ederken esnafın tanış-
tığı zabıta memurunu arayarak
yardım istediği kayıtlara yansıdı.
Yardım istenen zabıtanın da 
tutanakları yırtacaklarını ancak
karşılığında verilen hesaba para
yatırmasını istediği ortaya çıktı.
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Rüşvet operasyonunda verilen
gözaltı kararlarına ilişkin açıkla-
mada bulunan Kadıköy Bele-
diye Başkanı Şerdil Dara
Odabaşı, “Kadıköy Beledi-
yesi’ne rüşvet operasyonu
olarak yansıyan haber apaçık
ki siyasi bir operasyonun bir
parçasıdır” dedi. “Mevcut ikti-
darın yeni bir ayak oyununa,
algı operasyonuna tanıklık edi-
yoruz” diyen Odabaşı, “Kadı-
köy Belediyesi’ne ne bir polis
girdi ne de arama yapıldı. Ama
medyaya öyle bir servis ya-
pıldı ki belediyenin bütün kad-
roları gözaltına alınmış gibi
haberler yayınlandı. Oysa ger-
çek başka.  Atatürk Havalima-
nı’nın yıkılma süreci ile oluşan
kamuoyu duyarlılığını farklı bir
yöne kaydırmak amaçlı bir algı
yönetimidir. Kadıköy, CHP’nin
kalesidir. Cumhuriyet değerleri-
nin en temel savunucusudur”
diye konuştu. 

Yapılan tespitlerde şüphelilerin, rüşvet parasına 'metre', rüşvet alacak kişiyi ise 'sağlam 
arkadaş' olarak kodladığı ortaya çıktı. Çete üyelerinin esnaftan aldıkları rüşveti 2 kişiye ait
hesaplarda topladığı, daha sonra bu paraları kendi aralarında paylaştığı belirlendi.
Öte yandan operasyon sırasında vardiya görevinde olan şüpheli zabıta memurlarının, 
durumdan haberdar olunca zabıta kıyafetlerini çıkarıp eve gittikleri öğrenildi. 

İKTİDARIN YENİ 
BİR AYAK OYUNU

PARALAR 
2 HESAPTA 
TOPLANDI

İBB MECLİSİ’NDE
YANGIN ÇIKTI!

İYİ Parti Grup Başkanvekili 
İbrahim Özkan'ın kardeşinin,

metrobüslerdeki yangın tüpleri 
ihalesini aldığının ortaya çıkması
İBB Meclisi'nde tartışma çıkardı. 
Konu hakkında soru önergesi veren
AK Partili Halit Cebeci, “Lafa geldi-
ğinde liyakat, şeffaflık diyenler, iş ti-
carete geldiğinde tüm etik değerleri
unutuyor” dedi. Kardeşinin İBB'den al-

dığı ihaleyi
savunan
Özkan ise
“Kardeşimin
şirketi 70 yıllık
bir marka.
Otomotiv sek-
törünün çoğu
bu markadan
satın alma
yapar” dedi. 
I SAYFA 4
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,
CHP İl Başkanı Canan Kaftan-

cıoğlu kararı hakkında, “Bir taraftan
6'lı masaya oturacaksınız, Siyasi Etik
Yasası ortaya koyacaksınız diğer yan-
dan Cumhurbaşkanı'na hakaret ede-
ceksiniz. Siz hangisiniz?” derken,
İstanbul Havalimanı'ndaki çalışmalar
için de "Osmangazi Köprüsü, Marmaray, Avrasya ol-
masa ne olurdu? Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı
olmasaydı size söyleyim İstanbul trafiği çekilmez bir hal
alırdı, insanlar saatlerce yolda kalınırdı" diye konuştu. 
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Hakaret edeceksin
etik diyeceksin!

Avukat Gök
herkesi üzdü

Çatalca'nın tanınmış avukatlarından merhum
Ahmet Gök'ün oğlu avukat Kemal Başar Gök

Beylikdüzü'nde bir otel odasında ölü bulundu. İntihar
ettiği iddia edilen 46 yaşındaki
genç avukat, sevenlerini yasa
boğdu. Aynı zamanda MHP
Çatalca İlçe Başkan Yardım-
cısı olan Gök hakkında İlçe
Başkanlığı tarafından taziye
mesajı yayımlandı. Avukat
Gök'ün naaşı, Çatalca Ferhat-
paşa Camii'nde ikindi nama-
zına müteakip kılınan cenaze
namazının ardından aile kab-
ristanlığına defnedildi. 
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İbrahim Özkan
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1800’lerde insanların günlük şeker kul-
lanımı 1 gram iken, günümüzde şeker
tüketimi kişi başına ortalama 10 ile 30

çay kaşığına yani 40-120 gram şekere ulaşmış
durumda. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Dr.
Natuk Birkan Ortaokulu öğrencileri, ailelerini ve
toplumu bilinçlendirmek için sağlığa faydalı
fonksiyonel şekerleme üretme projesi gerçekleş-
tirdi Beslenme düzeninin büyük ölçüde değiştiği
ve ilave şeker içeren tatlıların tüketiminin yaygın-
laştığı Ramazan ve bayramın ardından, şekerli
gıdaların tüketimini sınırlamak ve yeniden sağ-
lıklı sofra düzenini sağlamak için ailelere büyük
sorumluluk düşüyor. Şeker tüketiminin belli sı-
nırları aşması ve endüstriyel şekerlerin beslen-
mede fazla yer tutması obezite, erken yaşta şeker
hastalığı ve kalp rahatsızlıklarına davetiye çıkarı-
yor. İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları uzmanları bu
konuda ailelere yardımcı olacak bazı bilgileri
paylaşıyor.

Şekerli ürünlerden kaçının

Şeker, glikoz, galaktoz, fruktoz gibi monosakkarit-
leri ve disakkaritleri tanımlamak için kullanılan bir
terimdir. Bunların bir kısmı gıda endüstrisinde tat-
landırma, muhafaza etme veya koyulaştırma gibi
fonksiyonel amaçlarla kullanılan ilave şekerlerdir.
Raf ömrü uzun paketlenmiş gıdalar aracılığıyla
ilave şekerlerin aşırı tüketimi kilo alımına sebep
olur. Fazla kilo alımı ise, obezite, Tip 2 diyabet ve
kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarına yol açar. Ek-
lenmiş şekerlerin azaltılması bu hastalıklara ve
hastalıkların getirilerine karşı önemli bir etkiye sa-
hiptir. Çocukların şekerle ilk tanışması genellikle
meyveler, meyve suyu gibi içeceklerle veya kendile-
rine ödül olarak sunulan şekerlemelerle olur.
Sagl̆ıksız seçimler, çocukların sagl̆ıgı̆ için tehdit
olusţurmaktadır. 80 bin yıl önce insanların şekere
erişimi daha çok meyvelerin yetiştiği mevsimlerle
kısıtlıydı. 1800’lerde insanların günlük şeker kulla-
nımı 1 gram iken, günümüzde şeker tüketimi kişi
başına ortalama 10 ile 30 çay kaşığına yani 40-
120 gram şekere ulaşmış durumda. Doktorlara
göre; şekerin günlük kullanımı tüm gıdalar içinde
yüzde 5'i aşmamalı, çünkü vücut fazla şekeri to-
lere edemiyor ve zamanla birikerek birçok ciddi
sağlık sorunu yaşanıyor.

Çocuklara
şeker 
vermeyin!B ahar aylarında ağaçların yeşil-

lenmesi ve çiçeklerin açması ile
polenlerin yaygınlaşıp havada

uçuşması özellikle alerjik bünyeli kişi-
lerde birçok soruna yol açıyor. Gözlerde
kızarma, burun akıntısı ve tıkanıklığı,
geniz akıntısı, boğazda gıcık hissi, öksü-
rük hatta nefes darlığı ile kendini göste-
ren şikayetler çoğu zaman üst solunum
yolu enfeksiyonları ile karıştırılabiliyor.
Fonksiyonel Tıp çalışmaları yürüten Acı-
badem Fulya Hastanesi Uzmanı Dr.
Aynur Ketene “Bahar alerjisi polenler ile
tetiklenir yani hassas bireylerin burun
mukozası polenler ile temas edince vü-
cutlarında birtakım karışık mekanizma-
lar çalışmaya başlar ve semptomlar
ortaya çıkar. Alerjiden sorumlu olan ba-
ğışıklık sistemidir. Bağışıklık sistemimiz
polenleri tehlikeli olarak algılar ve anti-
kor adı verilen savunma sistemleri hare-
kete geçer. Alerjik reaksiyonlar başlar
histanamin salınımı olur. Histamin salı-
nımı sonucu da burun akıntısı, burun
kaşıntısı, hapşırık, gözlerde kızarıklık,
göz altında halkalanmalar ve öksürük
gibi şikayetler meydana gelir” diyor. Dr.
Aynur Ketene, alerjik şikayetlerin yaygın-
laştığı bugünlerde bahar alerjisine karşı
alınabilecek 8 etkili önlemi anlattı,
önemli uyarılar ve önerilerde bulundu. 

Yeterli su tüketin

Yeterli su tüketimi vücudun işleyişi ve
toksinlerin atılımında, bağışıklık sistemi-
nin dengelenmesinde önemlidir. Vücut
kilonuza göre, kilogram başına ortalama
40 ml su içmeye dikkat edilmelidir. Çay
ve kahve gibi içecekler ise sıvı alımı ye-
rine geçmez. Aksine vücuttaki sıvının
daha fazla atılımına yol açarak bedeni
olumsuz etkiler. 

Bağırsak dostu besinler tüketin

Alerjiden sorumlu olan bağışıklık sistemi-
dir. Bağışıklık sisteminin yüzde 80’inden
bağırsaklarımız sorumludur. Bağırsak
mikrobiyotasının bozulmasına yol açan
hazır, katkı maddeli endüstriyel beslenme-
den uzak durun. Bağırsak sisteminin güç-
lenmesini sağlayan bol lifli ve probiyotik

besinler tüketin. Örneğin; enginar, kefir,
turşu, yoğurt, havuç, kabak, ceviz, badem
gibi bağırsak dostu besinler alerjik reaksi-
yonlarla mücadeleyi güçlendirir. Soğan ve
sarımsak aşırı mukusun azaltılmasına
yardımcı olurken, C vitamini de alerji be-
lirtilerini azaltır.

Yeterli ve kaliteli uyuyun

Kaliteli ve yeterli uyku bağışıklık siste-
mini güçlendirirken, alerji gibi bağışıklık
sistemiyle ilgili problemlerde yardımcı
olur. Özellikle gece boyunca vücudu tok-
sinlerden uzaklaştırıp, kişiyi ertesi güne
hazırlayan en güçlü antioksidanlardan
olan melatonin hormonu 23.00-03.00
saatleri arasında salgılanır. Bu nedenle
bu saatlerde mutlaka uykuda olun. 

Toksinlerden uzaklaşın

Sigara, alkol, parfüm, sprey, egzoz du-
manı gibi toksinlerden uzak durmak vü-
cutta toksin birikimini, karaciğerin
yükünü azaltarak bağışıklık sistemine
katkıda bulunur. Alüminyumlu deodo-

rantlar, katkı maddeli gıdalar, saç boya-
ları, şampuanlar ve makyaj malzemeleri
gibi toksinler de vücutta ayrıca yük oluş-
turarak bağışıklık sistemini olumsuz etki-
leyip alerjiyi tetikler. Gereksiz kullanılan
antibiyotikler de bağırsak dostu bakteri-
leri yok ederek bağışıklık sistemini zayıf-
latır. Bu da alerji riskini artırır. 

Odada çamaşır kurutmayın

Alerjiyi tetiklediğinden çamaşırları bulun-
duğunuz odada ve dışarıda kurutmayın.
Aksi taktirde bulunduğunuz odada ça-
maşır kurutmak deterjan kokusuna
maruz kalmanıza ve alerjinin tetiklenme-
sine yol açacaktır. Özellikle bahar ayla-
rında dışarıda çamaşır kurutmak da
polenlerin çamaşırların üzerine yapışma-
sına ve bu yolla alerjik şikayetlerinizin
artmasına neden olur. Kurutucu yoksa
başka bir odaya asıp daha sonra odayı
mutlaka havalandırın.

Polenlere karşı maske takın

Polenler sabah 05:00-10:00 arası yayıl-

dığından bu saatlerde gerekmedikçe
dışarı çıkmayın. Polenlerin yoğun ol-
duğu zamanlarda evi havalandırma-
yın. Dışarı çıkarken ağzınıza ve
burnunuzu kapatmak için polen mas-
kesi takabilir, güneş gözlüğüyle de göz-
lerinizi koruyabilirsiniz. 

Odada fazla eşyadan kaçının

Özellikle de yattığınız odada fazla 
eşya bulundurmayın. Peluş oyuncak,
halı ve battaniye gibi toz tutabilen 
eşyalar da alerjiyi tetikleyerek alerjik
rahatsızlıkların artmasına yol açar.
Nevresim takımlarınızı her hafta 60
derecede yıkamaya özen gösterin. 
Evinizde kedi, köpek varsa yattığınız
odaya girmemesine dikkat edin. 
Evinizi sık sık süpürüp nemli bezle 
toz alın. Yüksek etkinlikte partikül 
yakalayıcı yani hepa filtreli klima kul-
lanın ve hepa filtreli süpürge ile evi
temizleyin. Eve gelir gelmez üzerinizi
değiştirin ve ellerinizi gün içerisinde 
sık yıkayın. 

ZEYNEP VURAL

BAHAR ALERJISINE 
KARSI 8 YONTEM!

Obezite, günümüzün en büyük
sağlık sorunlarından biri. Obezi-
tenin yol açtığı farklı hastalıklar

nedeniyle dünyada her yıl 3 milyondan
fazla ölüme yol açtığına dikkat çeken Acı-
badem Ankara Hastanesi Beslenme ve
Diyet Uzmanı Renan Güneş, obeziteyi ön-
lemeye yönelik beslenme önerileri sıraladı.
Halk arasında şişmanlık olarak bilinen obe-
zitenin, vücutta aşırı derecede yağ birikme-
siyle ortaya çıktığını ve mutlaka tedavi
edilmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen
Renan Güneş ”Obezite, besinlerle alınan
enerji miktarının, fiziksel aktivite ile ve
bazal metabolik hız ile tüketilen enerji mik-
tarını aştığı durumda ortaya çıkar. Dünya
Sağlık Örgütü, obeziteyi, sağlığı bozacak
ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi olarak
tanımlamaktadır”  dedi. 

Ciddi hastalıklara yol açabilir

Obezitenin başka hastalıklara da zemin ha-
zırladığına işaret eden Diyetisyen Güneş,
”Yüksek kolesterol ve trigliserid seviyelerin-
den dolayı, yüksek tansiyon, kalp krizi ve
inmelere neden olur. Vücut kitle endeksi
arttıkça hem yüksek tansiyon hem kötü ko-
lesterol hem trigiliserid seviyeleri artar. Kan
değerlerindeki bu değişim koroner arter,
felç ve kardiyovasküler hastalık riskini artı-
rır” diye konuştu. Obezitenin hipertansi-
yona da yol açabileceğini belirten
Diyetisyen Güneş ”Yüksek tansiyon, kısaca
kan basıncı yüksekliği olarak tanımlanabilir.
Kanın damar duvarlarına fazla basınç yap-
ması ile kendini belli eden yüksek tansiyon,
uzun süre belirti vermeden böbreklere,

beyne, kalp ve damarlara ciddi zararlar ve-
rebilir. Obezite hastalarında vücut ağırlığı-
nın fazla olmasına bağlı olarak hem kalp
basıncı yükselir hem de damarlardaki di-
renç artar ve sıvı tutulumunun artmasıyla
hipertansiyon oluşumu için uygun ortam
yaratılmış olur” ifadeleriyle durumun ciddi-
yetine dikkat çekti. 

Kanser oluşumuna etki edebilir

Tip 2 diyabetin de yine obeziteyle bağlantılı
olduğunu dile getiren Diyetisyen Güneş
”Tip 2 diyabet hastalarının büyük çoğun-
luğu fazla kiloludur. Özellikle bel çevre-
sinde depolanan yağ hücreleri, hormonlara
zarar verir ve enflamasyona neden olur. Bu
enflamasyon vücudun, yağları ve karbon-
hidratları metabolize etme şeklini değiştire-
rek kan şekeri yükselmesine kişinin diyabete
yakalanmasına yol açar” diye konuştu. İn-
sülin direnci (hiperinsülinemi), koroner
arter hastalığı, metabolik sendrom, safra
kesesi taşı ve hastalıkları, osteoartrit, uyku
apnesi, karaciğer yağlanması, astım ve solu-
num zorluğu, adet düzensizlikleri, aşırı kıl-
lanma ve hormon bozuklukları, ruhsal
sorunlar, kas iskelet sistemi sorunları, inferti-
lite ve reflü gibi ciddi hastalıkların obezite ile
bağlantılarına dikkat çeken Diyetisyen
Güneş ”Vücut kitle endeksinin artışına bağlı
olarak meydana gelen; yemek borusu kan-
seri, mide kanseri, kolon kanseri, safra kesesi
kanseri, rahim kanseri ile obezitenin önemli
ölçüde ilişkili olduğu bildirilmiştir. Obezite-
nin kanser oluşumunu tetikleyen dokuların
artışını hızlandırdığı ve vücuttaki serbest ra-
dikalleri artırdığı görülmektedir” dedi.

Obeziteden kurtulun

Dünyada her yıl 3 milyondan fazla insanın
obezite ve fazla kilolar yüzünden hayatını
kaybettiğini anımsatan Diyetisyen Güneş,
obeziteyi önlemek için beslenme düzeninde
uygulanması gerekenleri şöyle sıraladı:

- Günlük 2.5 -3 litre su tüketin.
- Hazır meyve suları, gazlı içecekler, şekerli

içecekler yerine sağlıklı içecekler tercih edin.
- Yiyecekleri hazırlarken kızartmak 

yerine, ızgara veya haşlama gibi sağlıklı
pişirme yöntemleri kullanın.

- Aşırı tuz tüketiminden kaçının.
- Hızlı ağırlık kaybına neden olan popüler

diyetler ve zayıflama ilaçları ve zayıflama
çayları tüketmeyin.

- Sıkıntılı, stresli ve öfkeli durumlarda
yemek yemeyin. 

- Öğün atlanmayın ve ara öğünleri ihmal
etmeyin- Besinleri ağzınızda yavaş yavaş ve
iyi çiğneyin. 

- Mutlaka egzersiz yapın. Fiziksel aktif
olmaya özen gösterin. 

- Beyaz ekmek yerine tam tahıllı, çavdar
gibi ekmekler tüketilin

- Beslenmenizde sebze ve meyveye ağırlık
verin. 

- Tereyağı, margarin, içyağı gibi katı yağ-
lar yerine, zeytinyağı gibi sıvıyağlar kullanın. 

- Prebiyotik besinler alın. Bu besinleri ye-
terli tüketemiyorsanız, probiyotik destekler
kullanın. 

Fonksiyonel Tıp ça-
lışmaları yürüten Dr.
Aynur Ketene “Dü-
zenli egzersiz sağ-
lıklı yaşam için her
açıdan son derece
önem taşımakta,
bağışıklık sisteminin
güçlenmesini sağla-
yarak alerjilerle
mücadelede destek
olmaktadır” diyor. 

Düzenli
egzersiz
yapın

Obeziteyi önlemek mümkün
Obezite, günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri. Obezitenin yol açtığı farklı hastalıklar
nedeniyle dünyada her yıl 3 milyondan fazla ölüme yol açtığına dikkat çeken Acıbadem Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Renan Güneş, obeziteyi önlemeye yönelik beslenme önerileri sıraladı

Dr. Aynur Ketene, alerjik şikayetlerin yaygınlaştığı
bugünlerde bahar alerjisine karşı alınabilecek 8 etkili
önlemi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu
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A rnavutköy Haraççı Hadımköy
Yolu Caddesi'nde bulunan plas-
tik fabrikasında dün saat 07.15

sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede tüm
fabrikayı alevlerin sardığı yangında id-
diaya göre patlamalar meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda it-
faiye, polis ve ambulans sevk edildi. Polis
cevrede geniş güvenlik önlemleri alırken,
itfaiye yangına müdahale etti. Patlamalar
nedeniyle alevler, yan tarafta bulunan ve
plastik üretimi yapan 3 fabrikaya daha
sıçradı. Alevlerin sardığı şeker fabrikası-
nın çalışanları teller üstünden atlayarak
yangına müdahale etmeye çalıştı. İtfaiye
ekipleri yangının sıçradığı ve içinde 3 fab-
rikanın bulunduğu binada yangını kont-
rol altına aldı. Yangının başladığı plastik
fabrikasındaki söndürme çalışmaları ise
devam ediyor. Ekipler, yangının devam
ettiği fabrikanın duvarlarını iş makinala-
rıyla yıkarak, yangın merdiveniyle ve yer-
den su sıkıyor. Yangına çevre ilçelerden
yaklaşık 70 itfaiye aracı ve 200 itfaiye
personeliyle müdahale ediliyor. Öte yan-

dan müdahale sırasında bir itfaiye erinin
başından yaralanarak Arnavutköy Devlet
Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Kontrol altına alındı

Arnavutköy Kaymakam Vekili Nail Anlar,
olay yerinde yangınla ilgili basın açıkla-
ması yaptı. Anlar, "5 bin metrekarelik
alanda yangın hala devam ediyor. İvedi-
likle AFAD ve İtfaiye ekiplerimiz intikal
ettiler. Gerekli müdahaleleri yaptılar. İs-
tanbul'un çeşitli mıntıkalarından 70 it-
faiye aracı ve yaklaşık 200 personel
katkıda bulundu. Aldığımız bilgilere göre
herhangi bir can kaybı yok. Sadece bir it-
faiye erimiz hafif derece yaralanma neti-
cesinde hastanede müşahede altında.
Onda da herhangi bir hayati tehlike söz
konusu değil. Çalışmalar bu minvalde
devam ediyor. Yangının çıkış nedeni hak-
kında bilgimiz söz konusu değil. Yangın
büyük ölçüde kontrol altına alındı" dedi
Çevre sakinlerinden Derhan Tuyuner,
"Saat 09.00 gibi geldiğimde yangın başla-
mıştı. İtfaiye buradaydı yollar kapalıydı.

3 tane patlama olduğunu söylediler. Yan-
gın, elektrik kontağından ya da sigaradan
çıkmış olabilir" şeklinde konuştu. 

Zararımız çok

Plastik fabrikasında çıkan yangının ça-
lıştıkları şeker fabrikasına da yayıldığını
söyleyen Erdem Çorbacı, "Sabah

07.30'da bize bir yangın olduğu haberi
geldi. Yanımızdaki plastik fabrikasında
yangın çıktığını söylediler. Hemen bu-
raya geldik. Çok şükür içeride çalışanla-
rımız yok. Ama zararımız yüzde 50 gibi
makinalarımız yandı. Yangının çıkış ne-
denini bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA

Fatih'te tekstil deposuna giren yüzleri
maskeli kişiler, depo içerisindeki malları
geldikleri minibüsün içine doldurarak kaçtı.
Güpegündüz gerçekleşen hırsızlıkta piyasa
değeri yaklaşık 75 bin lira olduğu belirtilen
tekstil ürünü çalındı. O anlar işyerinin
güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Olay, geçen pazar günü sabah erken saat-
lerinde Fatih Aksaray'da bulunan tekstil fir-
masının deposunda yaşandı. Kimliği

belirsiz yabancı uyruklu şüpheliler, geldikleri sahte
plakalı panelvan minibüsü depo önüne park etti. Çev-
reden geçenlere aldırmayan yüzleri maskeli şüpheliler,
kapı kilidini kırdıkları depoya girdi. Şüphelilerden biri,
yanda park halindeki kamyonetin üstüne çıkarak du-
vara monteli olan ve o sırada çalan alarmı söktü. Da-
kikalar içinde depodaki yaklaşık 75 bin lira
değerindeki malı minibüse yükleyen şüpheliler, bir
başka depodaki bekçinin kendilerine bağırması üze-
rine panikle olay yerinden kaçtı. Kaçmaya çalışan hır-
sızların kapısı açık minibüsten bazı çalıntı mallar
düştü. Sabah iş yerine hırsız girdiğini fark eden iş yeri
sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu. Güvenlik
kameralarını ve olay yerini inceleyen polis hırsızlıkla
ilgili soruşturma başlattı. Yaşanan hırsızlık anı bir iş
yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Artık dükkanda yatacağız

Esnaf Ömer Çelik, "Altlarındaki panelvan minibüsle
iki üç ayda bir bu sokağa gelip hırsızlık yapıyorlar.
Emniyete gittik her yere başvurduk ama engel ola-
madık. Bunlar yakalanmadığı için biz de esnaf 
olarak çok zorluk çekiyoruz. Artık geceleri, dükkan-
larımızda yatacağız. Bekçi olacağız dükkanımızda.
Bugün yaşanan soygunda 5 bin dolar değerinde ma-
lımız çalındı" dedi. DHA

kartal'Da sürücüsünün direksiyon haki-
miyetini kaybettiği otomobil, park halindeki
araca çarparak devrildi. Otomobil sürücü-

sünün kaçtığı öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamera-
sına yansıdı.Olay, önceki akşam saatlerinde Ankara
Caddesi Kartal istikametinde meydana geldi. Sürücü-
sünün bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini
kaybettiği 34 ELP 468 plakalı otomobil, park halin-
deki başka bir otomobile çarparak devrildi. Devrilen
otomobilin sürücüsünün kaçtığı öğrenilirken, kaza anı
güvenlik kamerasına yansıdı. Otomobilin çarptığı
araçta hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar
çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri kaçan sü-
rücüyü yakalamak için çalışma başlattı. 

Dakikalar içinde
soygun

Sancaktepe'de TIR, sokaktaki
elektrik tellerine takıldı. 

Kazada 2 direk devrilirken
elektrik kabloları ve 1 ağaç

zarar gördü. Kazada ölen ya
da yaralanan olmazken

cadde bir süre trafiğe kapandı

Olay, saat 12.00  sıralarında Emek Mahallesi
Ordu  Caddesi'nde meydana geldi. Bir market
zincirine ürün getiren Mehmet Özcanlı’nın kul-
landığı  81 DH 245  plakalı TIR, elektrik tellerine
takıldı. Durumu geç fark eden TIR şoförünün
bir süre ilerlemesi nedeniyle, direkler devrildi,
elektrik kabloları zarar gördü. İhbar üzerine olay
yerine itfaiye, polis ve elektrik ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası çevrede toplananlar, elektrik telleri-

nin tehlike yaratmaması için polis ve itfaiye ekip-
leri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. Kaza ne-
deniyle cadde bir süre  trafiğe kapatıldı. Ekipler,
caddedeki elektriği keserek, çalışma başlattı. TIR
şoförü Mehmet Özcanlı "Marketler zincirine yük
yükledik. Girerken sorun yoktu. Çıkarken kablo-
lara takıldı. Elektrik ve telefon direkleri devrildi.
Kablolar  takılı kaldığı için ağaçta zarar gördü.
Şu anda bir tehlike yok" diye konuştu.

TIR elektrik direklerini devirdi

Erol

Yılmaz 
ERSA YOL İnşaat 

San. ve Tic Ltd Şti.
Yönetim Kurulu Başkanı

PLASTIK FABRIKASI
ALEV ALEV
Arnavutköy'de plastik fabrikasında çıkan yangın, yanın-
daki fabrikalara da sıçradı. Alevlerin sardığı 3 fabrikadaki
yangını söndürme çalışmaları uzun süre devam etti

Olay, dün saat 06.30 sı-
ralarında, Kocasinan
Mahallesi'nde meydana

geldi. İddiaya göre, Kazım Kaya
kargoyla müşterisine yollamak
üzere 25 bin 200 çift çorabı cuma
günü 34 DTE 216 plakalı minibüse
yükledi. Rahatsızlanan Kaya, mal-
ları daha sonra götürmek üzere mi-
nibüsün kapılarını kilitledi. Kaya
dün sabah geldiğinde ise, bagaj kapı
kilidi kırılan minibüsten 44 bin lira
değerindeki çorapların çalındığını
gördü. Kaya'nın şikayeti üzerine ça-
lışma başlatan polis, güvenlik kame-
rası görüntülerinden şüphelilerin
kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Lütfen bana ulaşsınlar

Yaşanan hırsızlıktan dolayı zararı-
nın büyük olduğunu söyleyen

Kazım Kaya, "Aracımdaki tüm
ürünlerim çalındı 25 bin 200 çift
çorap vardı hepsini hırsız çaldı.
Herhalde beni tanıyan biri ben öyle
tahmin ediyorum. Sabah 06.00'da
gelip bütün sermayemi alıp gidiyor.
Güvenlik kameraları kaydetmiş ama
adamların yüzleri çıkmıyor. Plaka-
ları sökmüşler. Yan sokakta kasadan
bir çuval düşürüyor. İnip çuvalı tek-
rar kasaya koyuyor. Aracımda hiçbir
ürünüm kalmamış. Bu benim tanı-
dığım biri, çünkü kasadaki değersiz
ürünleri almamış. Ürünlerimin eti-
ketleri belli, pazarlarda esnaflarda
ürünlerimi gören olursa lütfen bana
ulaşsınlar" dedi. Konuşmasının de-
vamında çorapların kasada olma
nedenini anlatan Kaya, "Ben malla-
rımı cuma günü müşterime gönde-
recektim. Rahatsız olduğum için

pazartesi gününe kaldı. Pazartesi
günü sabah 06.30'da bu hırsızlar
gelip mallarımı çalıyorlar. Yoksa bu
malları müşterime gönderecektim
kargoyla. Mallarım bana kısmet ol-
madı, hırsızlara kısmet oldu" sözle-
riyle açıkladı.

Hırsızlar görüntülendi

Yaşanan hırsızlık anları çevrede bu-
lunan güvenlik kameralarına yan-
sıdı. Görüntülerde şüpheliler,
plakası sökülmüş, brandalı kamyo-
neti park halindeki panelvan mini-
büsün yanına yanaştırıyor. İki
şüpheli, malları yükledikleri kamyo-
netlerine binip uzaklaşıyor. Bir süre
gittikten sonra kamyonetten bir
çuval düştüğü ve bir şüphelinin o
çuvalı tekrar alıp yollarına devam
ettikleri görülüyor. DHA

Bahçelievler'de iki kişinin park halindeki minibüsten 44 bin lira değerinde çorap çaldıkları anlar
güvenlik kamerasına yansıdı. Minibüse yüklediği malları hastalandığı için müşteriye göndere-
mediğini söyleyen Kazım Kaya, "Mallarım bana kısmet olmadı, hırsızlara kısmet oldu" dedi

Çoraplar hırsızlara kısmet oldu!

DenizköşklerMahallesi'nde anne
ve babası ile aynı binada oturan Eyüp-
can A., iddiaya göre ailesinin evi kiraya

vererek buradan ayrılmasının ardından merdiven
boşluğunda kalmaya başladı. Eyüpcan A. geçen
cumartesi günü mesken tuttuğu merdiven boşlu-
ğundaki eşyaları ateşe verdi. Eyüpcan A. olayın
ardından kayıplara karışırken, apartmanda yaşa-
yanlar korku ve panikle sokağa çıktı. İtfaiye ekip-
leri yangına müzdahale ederek söndürdü.
Apartman sakinleri Avcılar Polis Merkezi'ne gi-
derek Eyüpcan A.'dan şikayetçi oldu.  Şikayetçi-
lerden Saliha İşleyen, "Herkesi tehdit ediyor.
Benim burada evim var. Bana kimse karışamaz
diyerek, binayı ateşe vereceğini söylüyor. Zaman
zaman buraya başkalarını da getiriyor" dedi.
Başka bir apartman sakini ise, kaçan şüphelinin
madde bağımlısı olduğunu iddia etti.

Apartmanı sokağa döktü
Avcılar'da merdiven boşluğundaki eşyaları ateşe veren kişi, itfaiyeyi
alarma geçirirken apartman sakinlerine de korku dolu dakikalar yaşattı

Otomobil devrildi:
1 yaralı



İ stanbul Büyükşehir Beledi-
yesi’nin mayıs ayı toplantı-
sında, AK Partili Meclis üyesi

Halit Cebeci, İstanbul'daki metro-
büslerdeki yangın tüpleri ihalesinin
İYİ Parti Grup Başkanvekili İbra-
him Özkan’ın kardeşinin şirketine
verilmesi ile ilgili soru önergesi
verdi. Cebeci, “Lafa geldiğinde liya-
kat, şeffaflık diyenler iş ticarete gel-
diğinde tüm etik değerleri
unutuyor” dedi. İBB tarafından İYİ
Parti Grup Başkanvekili İbrahim
Özkan’a makam aracı tahsis edildi-
ğini de hatırlatan Cebeci,  bu araçla
il il gezildiğini söyledi. Cebeci soru
önergesinde, “Yangın söndürme
tüpleri ile ilgili ihaleye toplam kaç
firma girmiştir? İhaleye giren firma-
ların yeterlilik belgeleri var mıdır?
İhale süreci ve sonuçlandırılması
aşamasında firmalar arasında eksik
evrakı (Banka teminat mektubu ve

benzeri) olan firma var mıdır? İBB
yönetimi tarafından metrobüslerde
kullanılmak üzere alınan yangın
tüplerinin ihalesinin İBB meclisinde
bulunan bir siyasi partinin grup
başkan vekilinin kardeşine verilme-
sini hangi siyasi etik ilkeleri ile izah
edebilirsiniz. Sosyal medyaya veya
kamuoyuna mal olmayan bu ve
bunun gibi benzeri ihaleler başka
hısım akrabalara da verilmiş
midir?” sorularına cevap istedi. 

8 bin civarında satılmış

Konuyla ilgili açıklama yapan
Özkan “Kardeşimin şirketi 70 yıllık
bir marka. Otomotiv sektörünün
yüzde 80'i bu markadan satın alma
yapar. 19 ülkeye ihracat yapıyor.
Son alınan metrobüsler Otokar ve
Akia firmalarından alındı. Yangın
tüpü otobüslerin bir aksamı. Bu
ürünleri İETT satın almıyor. Akia
başka bir firmadan satın almış.
Otokar firmasına 8 bin civarı cihaz

satılmış. Yıllardır satıyor. Merce-
des'in de tedarikçisi. Tanesi de 30
TL gibi bir şey. Sayın Cumhurbaş-
kanı'nın kullandığı zırhlı araçlarda
da kullanılıyor” dedi. Özkan, “Bah-
settiğimiz şirket, sene sonuna doğru
halka arz edilecek, anonim bir şir-
ketten bahsediyorsunuz. Bu ülkeye
döviz kazandıran bir firma” ifadele-
rini kullandı. Özkan, kendine tahsis
edilen araçla ilgili de “3 senedir aile
hayatımdan şirketlerime kadar her
tarafı inceliyorsunuz. Bulduğunuz
tek konu sadece bir hizmet aracı.
Gruplara verilen hizmet araçları
var. araçlar oluyor. Kamu hizmeti
için kullanıyoruz. Daha önce Pas-
sat seviyesindeki araçlar S500 idi.
Meclis başkanvekillerinde de aynı
araç var” açıklamasını yaptı. 

Meşrebiniz ne kadar geniş!

AK Parti Grup Sözcüsü Murat
Türkyılmaz ise konunun siyasi açı-
dan etik olmadığını söyleyerek “Bu

kadar normal algılayacak kadar si-
yasi meşrebiniz genişse arkada
neler çeviriyorsunuz?” dedi.
Türkyılmaz, “İbrahim Bey 30 met-
robüs alımı ile ilgili Twitter’da say-
falarca  reklam yaptı. Sıradan bir
İstanbullu vatandaşa, ‘bu metro-
büsteki yangın söndürme tüplerini
İbrahim Bey'in kardeşi satıyor'
desek nasıl bir algı oluşur?” tepki-
sini gösterdi. 
Türkyılmaz ayrıca Özkan'ın ilgili
ihale hakkında sahip olduğu bilgi-
nin anormal olduğunu belirtti. AK
Parti’nin anlatılanı anlamama gibi
bir özelliğinin olduğunu söyleyen
Özkan da İETT’nin aldığı bir ürün
olmadığını, Otokar firmasının aldı-
ğını belirterek, “İsterse AK Parti
genel merkezinin aldığı araçlarına
da takabilir. Beni kendi bakanlığına
dezenfektan satan bakanla karıştırı-
yor. Buradan nemalanmaya çalış-
mak siyasi etiğe uymaz asıl”
karşılığını verdi. 
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Ç iftçiler günü 14 Mayıs olarak kutlan-
makta, nedeni dünya çiftçiler günü
dünyada aynı gün kutlanmakta.

Atalarımız yılı 365 gün olarak belirlemiş-
ler, sonra yılı ilk, son bahar, yaz ve kış deyip
dörde ayırmışlar.

Sonra 2 ye ayırmışlar o günü adı 6 Mayıs
Hızır’ın toprağa İlyas’ın suya can verdiğine
inanmışlar o günü çeşitli etkinliklerle kutla-
mışlar,  sonunda dua etmişler, Evime, mutfa-
ğıma, gelirime, tıkanmış, yavaşlamış durmuş
işlerime Hızır eli değsin Bedenime, sağlığıma
kavuşmanın mutluluğu gelsin Dünyaya, mem-
leketime, hayatıma barış, sevgi huzur ve bere-
ket aksın. Diğeri 8 Kasım adı hak günü yani
yılı ikiye ayırmışlar.

İşe giren insanlar hangi tarihte işe girer-
lerse girsinler bitiş 8 Kasım o gün çalıştıran-
lar çalışanlarına hak edişlerini ödeyip
helalleştikleri gün, o günü adı hak günü.

Hak Allahın adıdır onun için istiklal marşı-
mızı yazan Mehmet Akif Allah bir daha bu

millete istiklal marşı yazdırmasın.      
Mehmet Akif'in doğduğu gün ebced hesa-

bına göre babası adını Mehmet Ragif koyar
ekmek ve pide anlamına geldiği için adını
Akif olarak değiştirir Akif Türkçe karşılığı(
Sebahat eden ibadet eden) anlamındadır.

Yılı dörde bölmüşler ilk 6 Mayıs Hızır
İlyas diğerine 8 Kasım diğer iki sinede yaz
doksanı kış doksanı demişler yaz doksanı
ağustos ayının ilk haftası kış doksanında
şubat ayının ilk haftası olarak belirlemişler

Çiftçiler günü olarak yaz doksanı belirle-
mişler gün kutlanacaksa hasat olması yani
gelir olması gerekir Ağustosun ilk haftası da
ürünlerin hasat olduğu alın ve akıl terlerinin
nakde döndüğü gündür.

Latin harflerine geçince alfabe 28 harften
oluşur bakarlar bir eksik var dini bayramlar-
dan önceki günü adı arife o gün bayram te-
mizlikleri, yapılır kabirler ziyaret edilir, saç
üzerinde lokmalar pişirilir sonra komşulara
dağıtılır,  bunun nedeni biz bayramda evdeyiz
bize bayramlaşmaya gelebilirsiniz.

Ondan önceki günü adı ’da buğday günü
işite alfabemize giren 29 harf buğday yaza-

mazlar ve (Ğ)  alfabeye girmiş
olur, Buğday nimet olduğu için saygıyı, besle-
yici olduğu için de sevgiyi ifade edermiş.

Çiftçiler gününüz bolluk bereket saygı ve
sevgi ile kutlanması dileğimdir. 

Çiftçiler günümüzde 1924 yılında çıkan
koruma kanunları ile yönetilmektedir.

I. Çiftçi Malları Koruma Başkanlığı II. Zi-
raatta kullanılan veya ziraatla alakalı olan
her nevi menkul ve gayrimenkul mallar III.
Su arkları, bentlerle hendek, çit, duvar ve em-
sali mânialar, tarla ve bahçe yollarının korun-
ması hususlarında çiftçilerin sorunlarını
çözmek.

Ben kendimi bildim bileli çiftçilikle meşgul
birisiyim. Toprağın ekilecek duruma getiril-
mesine tavlama denir ben toprağı da karşı
cinsimi de tavlamasını bilirim.

Tavlanmış toprağa hangi ürün ne zaman

ekilecek hangi derinlikte ekilecek ne zaman
gübre ilaç atılacak ne zaman hasat edilecek
bunları bilmezsen randıman alamazsın.

Avrupa uyum yasaları ile tarıma destek ve-
rilmeye başlandı çıkan kanun genel bütçenin
en az % I ne veriliyor% birinin % 40 gibi ne
zaman veriliyor.

Bu günlerde yağ bitkilerinin destekleri veri-
liyor TC. Kimlik numarasının son rakamına
göre öncelik veriyor benim son rakamım sıfır
veya sonu iki olanlar 13 Mayıs 2022 tari-
hinde saat 18 den sonra hesaplara yattı bere-
ket versin hani şükür edin diyorlar.

Biz bu ürünü ne zaman ektik canola 2020
Ekim ayında ayçiçeğini yerini 2020 hazırlayıp
2021 nisan ayında aspiride ayni tarihte 2021
ürünleri hasat ettik paralarını da aldık deste-
ğini 2022 bu ay veriyorlar.

Atasözlerimiz vardır elden gelen öğün
olmaz oda zamanında gelmez, siz hiçbir me-
murun maaşını zamanında almadığınıza şahit
oldunuz mu, yüz dönüm tarla eken dört nü-
fuslu bir çiftçi ailesi asgari ücretle çalışandan
daha az gelir elde etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti kuruldu kurulalı dört

kuvvetten oluşmuş Kara, Deniz Hava ve jan-
darma Genel Kurmay Başkanı hep karadan
seçilmiş demek karagüçlü gel gör ki Havada
Denizde özel tüketim vergisi yok sıra karaya
gelince ötelede ötele.

Bir vatandaş Aydın iline gezmeye gider
meyve satıcısına bana yemek için bir meyve
verir misin der, satıcı ona incir verir, aradan
bir yıl geçer ayni satıcıya arkadaş geçen sene
bana bir meyve vermiştin aynısından isterim
deyince, satıcı geçen sene ben sana ne verdi-
ğimi nerden bileyim onu bana tarif edebilir-
mişsin

Alıcı dışı deri gibi içi darı gibi deyince satı-
cıda ona patlıcanı verir alıcı ısırınca satıcıya
arkadaş sen bunun boyunu uzatmış tadını’ da
kaçırmışsın

Etkili ve yetkililere buradan sesleniyorum
her ne verecekseniz boyunu uzatmadan tadını
kaçırmadan veriniz yoksa köyleri terk edece-
ğiz, havanızı, suyunuzu eksilteceğiz ve yolu-
nuzda daraltıp kirleteceğiz.

Alın ve akıl teri ile topraktan elde edilen
ürünleri gece gündüz çalışıp üreten çiftçileri-
mizin 14 Mayıs çiftçiler gününü kutluyorum. 

Çiftçiler günü
BİLGENCE

Celal BİLGEN

celalbilgen@gmail.com

IBB MECLISI’NDE
YANGIN CIKTI!

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'ın
kardeşinin, metrobüslerdeki yangın tüpleri

ihalesini aldığının ortaya çıkması İBB
Meclisi'nde tartışma çıkardı. Konu hakkında
soru önergesi veren AK Partili Halit Cebeci,

“Lafa geldiğinde liyakat, şeffaflık diyenler, iş
ticarete geldiğinde tüm etik değerleri 

unutuyor” dedi. Kardeşi İBB'den aldığı ihaleyi
savunan Özkan ise “Kardeşimin şirketi 70 yıllık
bir marka. Otomotiv sektörünün yüzde 80'i bu

markadan satın alma yapar” diye konuştu

Iskat İşlemine
İlişkin İhtar,

Batı Yaşam Spor Turizm Yatçılık Sanayi
Anonim Şirketi unvanlı şirketimizin pay sahip-
lerinin sermaye taahhütlerini ödemelerine iliş-
kin çağrı ilanı 30.03.2022 tarih ve 10548 Sayılı
Türk Ticaret Sicili Gazetesi’ nin 146. Sayfa-
sında yayımlanmıştır.

Sermaye taahhütlerini yerine getirmeyen
mütemerrit pay sahibi olan Kazım Ersun
YANAL’ ın temerrüde konu olan 375 Hisse
Karşılığı 150.000TL tutarındaki sermaye
borçlarını bu ilanın yayımlanmasını müteakip
bir ay içerisinde Yapı Kredi Bankası Esen-
yurt/Hadımköy Yolu Şubesi TR31 0006 7010
0000 0045 6485 16 iban nolu Türk Lirası he-
sabına ödemesi, aksi takdirde 6102 sayılı Türk
Ticaret Kanunu’nun 482 inci maddesi hükmü
çerçevesinde işlem yapılacağı 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanunu’ nun 483. Maddesi gereğince
ilan olunur. 

Batı Yaşam Spor Tur. Tur. Yat. San. A.Ş.
Yönetim Kurulu

İmza

TÜP
İHALESİ 

TARTIŞMA 

ÇIKARDI

Çılgınca eğlendiler!
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tekne turuna katılan Maltepeli gençler spor, eğlence ve
dans dolu bir gecede kendinden geçti. Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da katılıp gençleri selamladığı turda dans ve zumba gösterisi yapıldı
MALTEPE Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü
tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü
nedeniyle Maltepeli gençler için Adalar Turu
düzenledi. Black Bruin ve HardLine Nutriti-
on’un sponsorluğunda düzenlenen tekne tu-
runda ışık gösterileri ve DJ performansı
eşliğinde dans ve zumba gösterileriyle gençler
eğlenceli bir gece geçirdi.

Birbirimizi seveceğiz

Geceye katılıp gençleri selamlayan Belediye
Başkanı Ali Kılıç, “Bundan yaklaşık 1 asır
önce Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru’na
bindiği gibi gençler de Adalar’a gitmek için
başka vapura bindiler. Yolculukların çok
önemli olduğunu düşünüyorum. İlk defa
Spor İşleri Müdürlüğümüzün organize ettiği
böyle bir organizasyonda bir araya geliyoruz.
Burada yeni yüzler, genç arkadaşlarım var.
Öncelikle zaman ayırıp geldiğiniz için canı gö-
nülden bir belediye başkanınız, arkadaşınız ve
abiniz olarak sizlere teşekkür ediyorum. Hoş
geldiniz, şeref verdiniz diyorum. Bir belediye
başkanınız, bir abiniz olarak sizin yanınızda
olduğumu anlatmak için buraya geldim. Yo-
lunuz açık olsun, geleceğiniz aydınlık olsun,
tam bağımsız Türkiye’de herkes kendi kimli-

ğiyle, kendi kişiliğiyle, kendi adıyla var olsun
diyorum. Dediğimiz bir slogan var, diyoruz ki
adlarımız farklı olabilir, soyadımız kocaman
bir Türkiye arkadaşlar. Ve koşullar ne olursa
olsun daima sevgi kazanacak. Sevginin olma-
dığı hiçbir yerde dostluk olmaz, kardeşlik
olmaz, birlik olmaz, beraberlik olmaz. Birbiri-
mizi seveceğiz, saygı duyacağız, kucaklayaca-
ğız. Farklı düşünebiliriz, farklı konuları dile
getirebiliriz. Zaten bizi farklı kılan budur. Ba-
ğımsız Türkiye Cumhuriyeti’nde gençlerimi-

zin başı dik yürüdüğü bir ülke temennisiyle
hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

Her şeyin başı inanmak

İngiltere'nin eski Başbakanlarından Winston
Churchill’den örnek vererek gençlere yönelik
yaptığı konuşmaya devam eden Başkan Ali
Kılıç şunları söyledi: “Her şeyin başı inan-
maktır. Önce inanacaksınız, zaten bir hedefe
kilitlenmiş iseniz onu yapmanın yüzde ellisi
inanmaktır, hayal etmektir. Sizler de mutlaka

hayal ediyorsunuzdur, hayalleriniz vardır ya-
rınla ilgili. Churcill’i bilir misiniz? Mustafa
Kemal Atatürk'e saygı duyan bir liderdir aynı
zamanda. ‘Dünyanın değişik orduları vardır
ama Anadolu’nun, Türkiye’nin Mustafa Ke-
mal’i vardır’ der. Churchill önemli görevlerde
bulunmuş bir isim ama bir gün geliyor görev-
den ayrılmak zorunda. Ancak görevden ayrıl-
madan, daha başbakanken Oxford
Üniversitesi’nden kendisine bir davetiye geli-
yor. O seneki mezuniyet törenine kendisini ko-
nuşmacı olarak çağırıyorlar. Başbakanlığı
bitince ‘ben ne konuşacağım’ diyor. Sonra-
sında düşünüyor ve davete katılıyor. Sizler
gibi gözleri pırıl pırıl parlayan gençlerin karşı-
sına çıkıyor. Mikrofonu eline alıyor. Gençlerin
gözlerinin içine bakıyor ve ‘Asla vazgeçmeyin’
diyor. ‘Koskoca başbakan bunu söylemeye mi
geldi’ diyorlar. ‘Asla ideallerinizden vazgeçme-
yin’ diyor. Alkış kopuyor ve bu konuşma
dünya siyaset literatürüne geçmiş en kısa ve
en etkili konuşmadır. Asla vazgeçmeyeceksi-
niz. Türkiye Cumhuriyeti’nin geleceğinden,
bağımsızlığımızdan vazgeçmeyeceğiz. Ne
diyor Mustafa Kemal, ‘Benim bir idealim var-
dır, Cumhuriyet. Bu Cumhuriyet’i gençlere bı-
rakıyorum’ diyor. Şükürler olsun asırlık çınar
oldu Cumhuriyetimiz, 100 yılı devirecek.”

Konuşma sonrası tekne hareket
ederek Adalar turu gerçekleştirirken
MadyDans Kursu ekipleri muhteşem
bir Bachata dans şovu gerçekleş-
tirdi. Gençlerin de eşlik ettiği dans
sonrası ışık gösterileri eşliğinde
müzik öğretmeni Serdar Yücel,
90’ların Türkçe pop şarkılarından
bir demet sundu. Dans ve şarkılarla
eğlenceye doyan gençler daha
sonra deneyimli zumba eğitmeni
Gülşah Aykaç’ın zumba şovuna da
katılarak felekten bir gün çaldı.

DANS VE ZUMBA!
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Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yılı kutlamaları, spor etkinlikleri ve
farklı aktivitelerle başladı. Kartal Meydanı’nda kurulan alanda üç gün
boyunca devam edecek kutlamalarda adeta bir spor şöleni yaşandı

KARTAL Belediyesi
Gençlik ve Spor Hiz-
metleri Müdürlüğü ta-

rafından hazırlanan “Spora Adım
At, Kartal’a Hareket Kat” sloga-
nıyla gerçekleştirilen etkinliklerin ilk
günü şehitler için saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla
başladı. Etkinliklere Kartal Bele-
diye Başkanı Gökhan Yüksel,
Ovacık Belediye Başkanı Mustafa
Sarıgül, Hozat Belediye Başkanı
Seyfi Geyik, Belediye Başkan Yar-
dımcıları, Belediye Meclis üyeleri,
Başkan Danışmanları, Kartal’daki
kamu ve özel eğitim kurumları,
spor kulüpleri ve vatandaşlar katı-
lım sağladı. 16-17-18 Mayıs tarih-
leri arasında Kartal Meydanı’nda
kurulan özel alanda plaj voleybolu,
basketbol, ayak tenisi, savunma
sporları gösterileri ve çeşitli simü-
lasyon etkinlikleri yapıldı.

Başarı diledi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik
ve Spor Bayramı’nın 103. yılı kut-
lamaları kapsamında gerçekleştiri-
len etkinlik alanını ziyaret eden
Kartal Belediye Başkanı Gökhan
Yüksel, okul takımlarının maçla-
rını izleyerek gençlere başarılar di-
ledi. Kartal Belediyesi olarak 19
Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve
Spor Bayramı’nı ruhuna uygun et-
kinlikler ile kutlamak istediklerini
belirten Başkan Gökhan Yüksel, 3
gün boyunca spor aktiviteleri ve
turnuvalar yapılacağını ifade etti.
Gençlere yönelik çalışmalara her
zaman öncelik verdiklerini sporu
ve sporcuları desteklediklerini be-
lirterek tüm Kartallıları etkinliklere
davet etti.

Bir haftalık
ÖZEL TATİL

KARTAL Belediyesi; İstanbul Bü-
yükşehir Belediyesi (İBB) ile bir-
likte her yıl 10-16 Mayıs tarihleri

arasında kutlanan ‘Engelliler Haftası’ dolayı-
sıyla özel bir etkinliğe imza attı. Söz konusu
etkinlik kapsamında Kartal’da yaşayan özel
gereksinimli bireyler ve aileleri Şile Engelliler
Kampı’na giderek bir hafta boyunca gönülle-
rince tatil yaptı. Kartal Belediyesi Sosyal Yar-
dım İşleri Müdürlüğü Engelliler Birimi ile
İBB’nin ortak gerçekleştirdiği organizasyonda
Kartallı 25 özel gereksinimli birey ve aileleri
olmak üzere yaklaşık 100 kişilik bir grup, Kar-
tal Belediyesi’nin araçları ile İBB Engelliler
Müdürlüğü’nün Şile’de bulunan Engelliler
Kampı’na gitti. Özel gereksinimi olan vatan-
daşların aktif olarak; sosyal, kültürel, sanat ve
spor alanlarındaki faaliyetlere katılımlarının
ve 82.000 metrekare alan içerisinde aileleri ile
birlikte tatil yapmalarının amaçlandığı etkin-
likte; özel gereksinimli bireyler ve aileleri, bir
hafta süresince bir yandan tatil köyü stan-
dartlarına sahip bir ortamda dinlenirken bir
yandan da birbirinden çeşitli ve eğlenceli et-
kinliklere katılarak doyumsuz zaman geçirdi.
117 kamera ile güvenliğin üst düzeyde tutul-
duğu kampta,
olası sağlık prob-
lemlerinde acil
müdahalelerin
yapılacağı ve ge-
rekli durumlarda
hastaları hasta-
neye sevk etmek
amacı ile kamp
alanında hazır
bulundurulan
revir de 24 saat
hizmet verdi.

İbrahim Özkan Halit Cebeci



Tülay HERGÜNLÜ

hergunlu@ttnet.net.tr

GÜNDEME BAKIŞ

Bakırköy Belediyesi Teknik Başkan Yardımcısı ve İBB’li Meclis Üyesi Cavit Ganiç, ilçe meclisinden oy birliği ile geçen fakat İBB Meclisi'nde aylardan
beri gündeme alınmayan imar planları hakkında açıklama yaptı. Ganiç, İBB İmar Komisyonu’nun tutumunu ’Siyasi bir tavır’ olarak değerlendirdi

BAKIRKÖY Belediye
Meclisi'nin son top-
lantısında kentsel dö-

nüşüm tartışması çıktı. Bakırköy
Belediyesi Teknik Başkan Yar-
dımcısı ve İBB’li Meclis Üyesi
Cavit Ganiç, merkez Bakırköy’ün
merkez 7 mahallesi ile ilgili yapı-
lan ve ilçe meclisinden ‘Oy Bir-
liği’ ile İBB’ye gönderilen 1/5
binlik planlarının İBB Planlama
Müdürlüğü’nde hazırlandığını,
Temmuz 2021’de de İmar ve Ba-
yındırlık Komisyonu’na gönderil-
diğini söyledi. Bu güne kadar
yapılan tüm görüşmelere rağ-
men, komisyon kararının bir
türlü İBB meclisinde görüşülme-
diğini belirten Ganiç, İBB’nin
İmar Komisyonu ile yaptıkları
görüşmelerde, Tuzla, Ümraniye
ve Beykoz’un da aynı şekilde dö-
nüşüm talebinin olduğunu ve
hepsinin birlikte değerlendirile-
ceği gerekçesinin kendilerine su-
nulduğunu söyleyerek, “Oysa
İstanbul’un 39 ilçesin kendi dina-
mikleri kendi içinde geçerli olma-
lıdır. Mayıs ayı İBB Meclisi'nde
bu konunun görüşüleceği tara-
fıma iletilmişti ancak geldiğimiz
noktada mayıs ayında da görü-
şülmeyeceği ortaya çıktı” dedi. 
3 teklifle gittim

İBB İmar Komisyonuna, “Plan-
lamadan geldiği şekliyle onaylan-
ması, planın ret edilmesi ve
planın revize edilerek kabulü”
şeklinde 3 farklı teklifle gittiğini
belirten Ganiç, “Olumlu yahut
olumsuz cevabın İBB’nin ‘Mayıs’

ayı içinde yapılacak görüşme-
lerde sonuçlanmasını, bu ay gö-
rüşülmezse bana gelen
Bakırköylü vatandaşları Ak Parti
İlçe ve il başkanlığına gönderip,
Ak Parti’nin destek vermediğini
söyleyerek şikayet edeceğimi de
ifade ettim” diyerek konuşmasını
sürdürdü. Yaptığı açıklamaların
salonda bulunan gazeteciler ara-
cılığı ile Bakırköylülere duyurmak
istediğini belirten Ganiç, “CHP’li
Meclis üyesi arkadaşlarm da
yaptığım konuşmayı sosyal
medya hesaplarından duyursun”
talebinde bulundu. 
Siyaset üstü bir konu

Ak Parti adına söz alan İmar Ko-
misyonu Üyesi Ömer Kaan Kara
ise konuyla bizzat kendisinin ilgi-
lendiğini, en kısa zamanda çık-
ması için çalıştıklarını ve kentsel
dönüşüm olayına siyaset üstü
baktıklarını söyleyerek, “Bundan
kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Gerek imar hak kayıpları, gerekse
kentsel dönüşümle ilgili destekle-
rinden dolayı Ak Parti ve MHP
grubuna her platformda teşekkür
ettiğini ancak, gelinen noktada
İBB İmar Komisyonu’nun tutu-
munu ’Siyasi bir tavır’ olarak de-
ğerlendirdiğini söyleyen Cavit
Ganiç de “Ben AK Partili meclis
üyesi arkadaşlarım çalışmıyor
demiyorum. Bazen insan çok ça-
lışır ama bir sonuca varamaz. Bu
karar tamamen siyasidir ve ko-
misyon görüşmelerimizde de bu
bize açıkça ifade edilmiştir”  kar-
şılığını verdi. 
Oldu bitti olmaz!

Ak Parti Grup Sözcüsü Halit Ce-
beci ise Ganiç’in konuşmalarını
eksik bulduğunu söyleyerek,
“Sanki her sene yapılan bir plan
gibi sunuluyor. Burada 20 yıldır
yapılmayan bir bölge planından
bahsediyoruz. Bakırköy’ün 20
yıldır yapılmamış bir bölge planı
ile ilgili İBB bürokratlarının yap-
mış olduğu bir çalışmadan söz
ediyoruz. İBB bürokratlarının
yaptığı çalışmayı bizzat gördük.
Bize göre iyi olan, değiştirilmesi,
olması ve olmaması gereken yer-
leri var. Dolayısı ile 20 yılda bir
kere yapılmış ve bir yirmi yıl daha
yapılmayacak bir plandan bahse-
diyoruz. Bunu olsun bitsinle yap-
mak olmaz. Evet Cavit başkan
üzerinde baskılar var ama bunu
her yıl yapılan bir planın bu sene
gecikmesi gibi anlatırsanız, bu
durum hakkaniyet ölçüsüne gir-
mez” dedi. SELVİ SARITAÇ
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Y azının başlığını bir kitaptan alıntıladım; 
Holografik Evren. Yazarı Michael Talbot.*
Kitaba göre holografik evren; zihnin paranor-

mal yeteneklerini, fizikteki en son keşifleri, beyin ve
bedenle ilgili çözümsüz bilmeceleri yeni bir teori ola-
rak açıklıyor. Kitap, bilimsel bir içeriğe sahip olduğu
için bazı yerleri bizlerin kolay anlayabileceği terimler
içermiyor ancak, hayal gücünü çalıştırmayı ve beyni-
mizde farklı ufuklara kapı aralamayı sağlayabiliyor.

Kitabın bir bölümü çok ilgimi çekti. Burada kan-
ser hastalığının tedavisinde kullanılan “İmgeleme
Teknikleri” nden bahsediliyor. İmge: Zihinde tasarla-
nan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya olarak
tarif edilmiş Türk Dil Kurumu’nda. Yani olmasını is-
tediğiniz bir şeyin hayalini/resmini beyninizde can-
landırıyorsunuz. İşte bu teknik, sağlık alanında
kullanılıyor. Hastalara bir dizi gevşeme ve zihinsel
imgeleme tekniği öğretiliyor ve sonuçlar büyük öl-
çüde olumlu çıkıyor. Elbette bunun için hastanın is-
tekli ve savaşçı bir karaktere sahip olması gerekiyor.
Kısa sürede öleceği söylenen hastalar arasında ölece-
ğine inanmayan, aynı inanç ve kararlılıkla kısa sü-
rede kanseri yenen hastalardan örnekler verilmiş.

“Aşk, Tıp ve Mucizeler” kitabının yazarı Bernie
Siegel’e göre “Tüm hastalıklar bir dereceye kadar zi-
hinden kaynaklanıyor ve bu durum büyük bir umut
ışığının doğmasına neden oluyor.” Siegel; “Kişi has-
talığı yaratma gücüne sahipse, iyileştirme gücüne de
sahiptir.” diyor.

Holografik Evren kitabından devam edelim…
Yazar; olumlu düşünmenin iyileştirme üzerindeki 
gücünden bahsederken şöyle bir uyarıda bulunuyor;
“Eğer kemoterapi alan birini tanıyorsanız, kendisine
beklentilerinde olumlu olmasını söyleyiniz. Zihin,
büyük bir güçtür.” 

Kitabı okurken, aklıma Covid-19 sürecinde yaşa-
nanlar geldi. Özellikle de 65 yaş üstü insanlara pom-
palanan “ölüm korkusu” senaryoları ve sürekli
“yaşlı ve hasta” olarak nitelendirilerek kendilerine
olan güvenlerinin yok edilmesi. Eğer virüse yakala-
nırlarsa kurtulma şanslarının olamayacağı; hele bir
de altta yatan başka hastalıkları varsa ölümün kaçı-
nılmaz olacağı ve bunun 24 saat ekranlardan daya-
tılması. Yine bu gruptaki insanların aylarca eve
hapsedilmesi… Aşı olayında ilk uygulamanın ileri
yaş grubuna yapılması…

Acaba 65 yaş üstü bu insanlardan kaçı psikolojik
çöküntü yaşadı? Kaçı bu nedenle hayata küstü ve
mücadeleden vazgeçti, bilen var mı?

Hele o hastanelerin yoğun bakım servislerindeki
karantina uygulamaları… İnsanların bir anda kendi-
lerini bir hastanenin yoğun bakım servisinde, kefen
misali beyazlar içindeki hastabakıcılar ve doktorların
ortasında bulmaları… Günlerce yoğun bakımlarda
sevdiklerinden uzakta kalmaları ve onlara hasret
içinde ölmeleri, ki bunlardan birisi de annemdir…
Bu insanlar acaba neler hissettiler?

Covid-19 hastası olmayanlara bile aynı zulüm uygu-
landığı için annem, yanında sevdikleri olmadan, korku-
tucu bir yoğun bakım servisinde hayata veda etti. Onu
on beş saniye bile görmemize izin vermediler. “Ben
niye buradayım, neden burada değilsiniz? Benim kötü
bir hastalığım mı var?” diye diye gitti benim annem…
Bir akrabamızın annesi de aynı şekilde…

Şimdi sormak istiyoruz; acaba bu insanlar da
annem gibi terk edildiği duygusunu yaşamış olabilir-
ler mi? Annemin doktora, “beni bırakıp gittiler” de-
diğini bizzat doktor söyledi. Bu durumda kendilerini
bırakıp yaşamaktan vazgeçmiş olabilirler mi? Bu 
soruların cevabını kim verecek?

İnsanları ailelerinden uzakta, cenaze namazları
bile kılınmadan, Covid-19 mezarlarına gömdüler;
üzerlerine kireç dökerek… Çoğu kişi sevdiklerinin
mezarına bile sokulmadı. Bu insanların yakınlarının
düştüğü psikolojik durumu düşünebilen var mı? Kaçı
ağır travmalar geçirdi? Kaçı yaşama sevincini kaybe-
dip hayata küstü, bilen var mı? Bu ailelere herhangi
bir destek sağlandı mı? Hiç sanmıyorum. 

Bugün hâlâ Covid-19’dan ölenler var. Ben merak
ediyorum bu hastaların yanına sevdikleri alınabildi
mi? Camilerden kaldırıldıklarını, korona mezarlıkla-
rına gömülmediklerini, üzerlerine kireç dökülmedi-
ğini biliyoruz. Peki, bugün ne değişti? 

Artık, yüksek moral ve inancın hastalıkların teda-
visinde büyük bir etkisinin olduğunu tıp dünyası da
kabul ediyor. Peki, neden bizim hastanelerimizde
buna önem verilmiyor? Biz, annemizin yanında on
beş saniye kalsaydık, elini tutabilseydik sonuç belki
de daha farklı olacaktı!

Korku; insanların bütün metabolizmasını altüst eder.
Ama elinizi tutan bir el olursa, yalnız olmadığınızı 
hissederseniz bu, durumu tersine çevirir, üşümezsiniz…

Bizim doktorlarımızın, sağlıkçılarımızın bile yüzü
gülmüyor… Özel hastanelere girdiğiniz zaman size
insan değil, müşteri muamelesi yapılıyor… Özellikle de
gece düşmeye görün; onca teste ve görüntüye rağmen
dört hastalığı sayıp, bir türlü teşhis koyamayan bir
doktorla ya da oksijen maskesi takmayı bilmeyen bir
hemşire ile baş başa kalmanız işten bile değil. Şikâyet-
lerin sonucu her zaman sağlık sisteminin lehine çıkıyor.
Şiddet gören sağlıkçılar her daim haklı ama şiddet uy-
gulayan hasta yakınının ruh durumu ile ilgilenen yok…
Neden bu yola başvurduğunun sorulduğunu hiç duyma-
dım. Elbette sağlıkçılarımız başımızın tâcı ama hata
hiçbir zaman tek taraflı olmuyor. Örnek olarak; oksijen
maskesini yanlış taktığı için annemin uzun süre oksijen
alamamasına neden olan hemşirenin boğazına sarılsay-
dım suçlu kim olacaktı?

Sonuç; insan zihni, olumlu düşünceler kadar,
olumlu dış etkenlerden de etkilenir. İçeriden ve dışa-
rıdan uygulanan olumlamaların insanın hastalığına
ya da sağlığına büyük ölçüde etki yaptığını bilim dün-
yası da kabul ettiğine göre, sağlık sistemimizin in-
sancıl boyutunun yeniden düzenlenmesinin büyük
yararı olacağı kanaatindeyim. Para ve ilaç her şey
demek değildir, bunu öğrenmiş bulunuyoruz. Gerisi
ise sistemleri yöneten vicdanlara kalmış.

Sağlıklı ve sevgi dolu günler diliyorum.
*Michael Talbot. ”Holografik Evren” Omega 
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E ngelliler, Avcılar Belediyesi ve
Türkiye Sakatlar Derneği'nin
(TSD) birlikte düzenlediği "Siya-

sette Engelli Temsiliyeti" panelinde bir
araya geldi. Açılış konuşmasını yapan
Türkiye Sakatlar Derneği Başkanı Şükrü
Boyraz, “Engellilerin mecliste yeterince
olmayışı giden arkadaşların milletin vekili
olmak yerine ithal ettiği partinin ötesine
geçemeyişidir. İnsanca yaşama kavuşma-
nın tek yolu tüzüğüne güvendiğimiz si-
yasi partilerde söz ve karar sahibi
olmaktır. Bu yüzden siyasetin engelli
temsiliyeti budur. Biz buraya 100 kişi de
çağırabiliriz ama önemli olan nicelik
değil nitelik olmasıdır. Amacımız her
alanda engellilere yer verebilmektir. Bir
başkası bizi temsil edemez. Siyasi partile-
rin içerisinde mutlaka örgütlenmeliyiz”
ifadelerini kullandı.

Kota olması lazım

Moderatörlüğünü kendisi de bir engelli
annesi olan Bilgen Öniz’in yaptığı pa-
nelde, Avcılar Belediye Başkanı Turan
Hançerli, HDP Milletvekili Musa Pi-
roğlu, Deva Partisi GMYK Üyesi İlker
Çelik, Şişli Belediye Meclis Üyesi Güler
Dağıdır, önceki dönem Maltepe Belediye
Meclis Üyesi Tülay Düztaş tecrübelerini
paylaştı. Kendisi de bir engelli annesi
olan Şişli Belediye Meclis Üyesi Güler
Dağıdır, siyasette engelli temsiliyetinde
kadının ve ailenin etkisi konu başlığında
söz aldı. Engellilerin yaşardığı sorunlara
değinen Dağıdır, siyasi partilerde engelli
temsiliyetinin artması gerektiğini belirtti.
“Engelli meselesi siyaset üstü bir sorun
mu?” tartışmalarına cavap veren DEVA

Partisi GMYK Üyesi İlker Çelik, engelli-
ler siyasetin içinde bulunması gerektiğini
ve mevcut parti tüzüklerinde engelli 
kotası olması gerektiğini söyledi.

Direnç oluşturmalıyız

21 yaşında gözlerini kaybeden ve uzun
yıllar STK’lar da görev yapan önceki
dönem Maltepe Belediye Meclis Üyesi
Tülay Düztaş ise “Engelli ve bakım ma-
aşlarının kesilmesi, çıkarılan yasalar hep
siyaseti ilgilendiren konular ve bunları
aşmak için siyasi direnç oluşturmalıyız.
Söz ve karar sahibi olmamız gerekiyor”
dedi. Siyaseti sadece TBMM kürsüle-
rine sıkıştırmanın yanlış olduğunu belir-
ten HDP İstanbul Milletvekili Musa

Piroğlu da “Milletvekilleri mecliste en-
gellilerin sesi oluyor, ancak bu sesin
daha etkili olabilmesi için örgütlü ve de-
mokratik direnç oluşturulması gerek.
Sorunlarımızı gündeme getirmiyorsak
ve onun için mücadele etmiyorsak
çözüm bekleme şansımız kalmıyor” şek-
linde konuştu.

Daha çok yolumuz var

Avcılar’da etkinliğe ev sahipliği yapan
Türkiye’nin ilk ve tek engelli başkanı
Turan Hançerli erişilebilirlik ve siyasetle
ilgili konuda, “Engellilerin ayrı bir yerde
engellilerin sorunlarının çözümü için mü-
cadele etmek yerine toplumun topyekûn
mücadele etmesi sorunu kökten çözecek-

tir” dedi.  Engelliler ile ilgili çıkarılan ya-
salarda eksiklikler ve yanlışlar olduğuna
dikkat çeken Hançerli; “Yasaların yanlış
yorumlanması yanlış işlevsizleştirilmesi
gibi de bir sıkıntı var. Erişilebilirlik sorunu
çözülecek dendi, bununla ilgili mesafe kat
edildi ama daha çok yolumuz var. Avcılar
Belediyesi'nin erişilebilir göreviyle ilgili
sorumlulukları var ama problemler yaşı-
yoruz. Bu ülkede ağacın olması gereken
yerler parklar ve ormanlardır. Herhâlde
orda fazla kesildiği için yaya yollarının
üzerine dikilmiş bir yanda erişilebilirliği
sağlamak bir yandan da doğaya önem
veriyoruz. Yeni yaptığımızda yollarda
önemli ölçüde sorunları çözüyoruz” 
açıklamasını yaptı. 

Zihin, büyük bir güçtür

YAKUP TEZCAN

SORUN KOKTEN
COZULMELI!

İmar Komisyonu siyasi davranıyor

Engelli bireyler Avcılar’da düzenlenen "Siyasette Engelli Temsiliyeti" konulu panelde bir araya geldi. Avcılar Bele-
diyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği (TSD) işbiliğiyle düzenlenen etkinlikte engellilerin yaşadığı sorunlar ve siyasete
katılımı konuşuldu. Kendisi de bir engelli olan Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, “Sorunların çözümü için
sadece engellilerin gayreti, yetmez. Toplumun topyekûn mücadele etmesi sorunu kökten çözecektir” dedi

Yasalarda da engeller olduğunu belirten
Turan Hançerli, “Merkezi bir plan ve
bütçe ayırmayla çözülebilecek bir prob-
lem olduğunun altına çizmek isterim.

Siyasal erişilebilirlik dahil eğitim, sosyal ve
kültürel yaşam dahil tüm hayatı yakından
etkiliyor. Siyasete katılım sadece seçilmek
ve seçmek ilgili değil. Seçilmiş olan ku-

rumlara seçildikten sonrada katılmak ve
gerekirse müdahale etmeyi de içinde bu-
lundurmak önemlidir. Türkiye’de ilk defa
dijital katılımı da gerçekleştirdik. Güncel
meselelerle ilgili sorular soruyor cevaplar
alıyoruz. Herkesi aydınlatmak amacıyla
aktif görevler sunuyor, sivil toplumla ortak

şeyler yaparak maksimum düzeyde katı-
lımı sağlama için elimizden geleni yapıyo-
ruz. Ben herhâlde sivil toplumda siyasete
geçmiş ender kişilerden biriyim. Gönüllü
hizmetlerde bulundum. Oralarda aktif 
çalışmış olmak gerçek sorunları bilmek
açısından önemlidir” dedi.

YASALARDA ENGEL VAR!

TOPYEKÜN 
MÜCADELE

ŞART

Terzi Fikri unutulmadı
MALTEPE Beledi-
yesi, Ordu Fatsa’da
12 Eylül dönemi

öncesi belediye başkanlığı
yapmış, Fikri Sönmez’i 37.
ölüm yıldönümünde bir et-
kinlikle andı. “Fatsa Bir Doğ-
rudan Demokrasi Deneyimi”
adıyla düzenlenen etkinlik
kokteyl ve fotoğraf sergisiyle
başladı. Fikri Sönmez namı-
diğer Terzi Fikri’nin askeri
darbe öncesi Türk siyasetine
kattıkları, Fatsa’da hayata ge-
çirdiği devrimci duruş ve doğ-
rudan demokrasi denemesini
aktaran fotoğraflar katılımcı-
larla buluştu. Canlı müzik eş-
liğinde açılan fotoğraf sergisi,
davetlilerin yoğun ilgisiyle
karşılandı. Anma etkinliği
“Fatsa’da Yaşayanlar, Fatsa’yı
Yaşayanlar” adlı bölümle
devam etti. 1979-1980 yılla-
rında Fatsa’da belediye baş-
kanlığı görevini üstlenen Fikri
Sönmez’in Türkiye’nin siyasi
tarihine yön veren icraatları,
dönemin siyasi şartları,
Ahmet Özdemir, Aydın Ak-
yazı, Aynur Tandoğan Elibal,
Atıf Özgel’in yorumlarıyla ele
alındı.
Etkileri değerlendirildi

Program “Marinelada” adlı

belgesel gösterimi ile devam
etti. Belgeselin sonrasında
“Fatsa Deneyimine Bugün-
den Bakmak” adlı panele ge-
çildi. İlbay Kahraman’ın
moderatörlüğünü üstlendiği
panele Sol Parti Meclis Üyesi
Alper Taş, akademisyen Prof.
Dr. Doğan Kılıç ve Fındıklı
Belediye Başkanı Ercüment
Şahin Cervatoğlu katıldı.
Terzi Fikri’nin fikirlerinin
Türk siyasetine nasıl yön ver-
diği, Fatsa’daki deneyimden
çıkarılan derslerin günümüz
siyasetine etkileri değerlendi-
rildi. Maltepe Belediye Baş-
kanı Ali Kılıç, CHP Genel
Başkan Yardımcısı Seyit
Torun ve siyasiler ve Malte-
pelilerin takip ettiği anma tö-
reni, Mehmet Gümüş’ün
döneme ilişkin bestelerinin
yer aldığı konserle son buldu.



iStanbul’daki Ko-
şuyolu ve Basınekspres
‘Otomobilite’ merkez-

lerinin ardından İzmir’de yeni kon-
sept showroomunu devreye alan
Doğan Trend Otomotiv, otomo-
bilden, motosiklete, elektrikli araç-
lardan şehir içi mobilite
çözümlerine kadar birçok farklı ve
özel ürününü bir arada görücüye

çıkartacak. Açılışta konuşma
yapan Doğan Trend Otomotiv
CEO’su Kağan Dağtekin, “Yeni
trendleri takip ederek bir yandan
marka portföyümüzü, diğer yan-
dan da hizmet noktalarımızı geliş-
tiriyoruz. İçinden geçtiğimiz
dönemde yeni teknolojiler ve özel-
likle elektrikli mobilite, otomotiv
sektörünü yeniden tanımlamaya

başladı. Alışık olduğumuz bütün
doğrular yeniden tanımlanıyor. Biz
de geleceği olabildiğince öngöre-
rek tüm bu ihtiyaçlara çözüm bu-
labilecekleri bir konsept olarak
otomotiv ve mobiliteyi birleştirdik
ve ‘Otomobilite’ kavramını yarat-
tık. Grup olarak büyüme trendi-
mizi geleceğin ihtiyaçlarına yönelik
sürdürüyoruz” şeklinde konuştu. 

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SayaNEr, av. mustafa ENGİN
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U luslararası Zuchex Ev ve Mut-
fak Eşyaları Fuarı T.C.Ticaret
Bakanlığı, ZÜCDER, İMMİB

ve KOSGEB destekleriyle 32. kez dü-
zenlenecek. Türkiye Ev ve Mutfak Eş-
yaları Endüstrisi, 2022’de 7 milyar
doların üzerinde ihracat hedeflerken,
alanında dünyanın bu yılki en büyük
küresel buluşması olacak Zuchex’in,
yurt dışı satışlara yaklaşık 1,5 milyar
dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor.
2021’deki fuarda yabancı ziyaretçi sayı-
sını yüzde 35 artıran Zuchex, 15-18

Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan
32. organizasyonda 7 bini yurt dışından
olmak üzere 37 bin satın almacıyı ağır-
lamaya hazırlanıyor.   

Yurtdışından alıcılar gelecek

Tarsus Turkey tarafından 32.’si düzenle-
necek olan Zuchex’e, aralarında Türki-
ye’nin sektör liderleri ile dünya
markalarının da olduğu 650’den fazla
firma katılacak. “Bu yılki Zuchex’te yak-
laşık 1,5 milyar dolarlık ticarete ev sa-
hipliği yapmayı hedefliyoruz.” diyen

Tarsus Turkey Genel Müdürü Zekeriya
Aytemur, önceki fuarda başarıyla uygu-
ladıkları yurt dışı satın almacı programı
“Overseas Buyer” sayesinde Avrupa,
Kuzey ve Güney Amerika, Balkanlar,
Ortadoğu, Orta Asya ve Türki Cu mhu-
riyetler başta olmak üzere dünyanın
dört bir yanından gelecek yüksek bütçeli
binlerce satın almacıyı, katılımcı firma-
larla buluşturacaklarını ifade etti.

Burada olmalısınız

#buradaolmalısınız sloganıyla Tüyap

Beylikdüzü’nde 12 salon ve toplam 100
bin metrekare alanda gerçekleşecek
Zuchex 2022’de ziyaretçiler, ev ve mut-
fak eşyaları endüstrisinin geleceğini, bu-
günden görme fırsatı bulacak.
Fuarda “Sofra ve Mutfak Eşyaları”,
“Pişirme Ekipmanları”, “Plastik Ev Eş-
yaları / Bahçe Aksesuarları”, “Ev Eşya-
ları”, “Dekoratif Ev ve Mutfak Eşyaları”
ile “Elektrikli Ev Aletleri” kategorile-
rinde lider firmaların en yeni koleksi-
yonları ve 2023 tasarımları bir arada
sergilenecek. 
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tOplam tüketici notebook pazarındaki
yüksek pazar payı ile yıla lider başlayan
ASUS, zirveyi ilk çeyrek sonunda da

kaptırmadı. Şubat ve Mart aylarında da büyüme iv-
mesini koruyan ASUS, Notebook pazarında yüzde
25’in üzerinde pazar payına ulaşarak rakiplerini ge-
ride bıraktı. 2021 yılını hedeflediği yüzde 40 ban-
dındaki büyüme ile kapatan ve tüketici bilgisayarı
pazarında ilk iki markadan biri olan ASUS, yıla zir-
vede başladı. Araştırma şirketi GFK Türkiye’nin so-
nuçlarına göre Notebook pazarında, geride
bıraktığımız üç ayın lideri yüzde 25’in üzerinde
pazar payı ile ASUS oldu. 2022 yılına tüketici note-
book pazarında lider marka olarak başlayan ASUS,
Ocak ayını yüzde 26,8, Şubat ayını yüzde 25,7,
Mart ayını ise yüzde 25,1 pazar payı ile birinci ola-
rak tamamladı.

Doğan Trend 
Otomotiv Grubu 

yeni konsepti
‘Otomobilite’ ile

otomotiv ve 
mobiliteyi aynı çatı

altında buluşturuyor

‘OtOmObilite’ kOnsepti ile büyüyOr
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Ev ve Mutfak Eşyaları 
Fuarı start alıyor. 32. kez 

düzenlenecek fuar 7 bini yurt
dışından olmak üzere 37 bin
satın almacıyı ağırlayacak.
Etkinliğin yurt dışı satışlara

yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir
katkı sağlaması bekleniyor

peugeot’ta
mayıs fırsatları

PEUGEOT Türkiye,
Mayıs ayında

binek ve ticari araç
ürün yelpazesi için
çok özel fırsatlar

sunuyor

Yeni nesil i-Cockpit®, eAT8 8 ileri tam oto-
matik şanzıman ve yarı otonom sürüş seçe-
neklerine sahip segmentinin en çok tercih
edilen modeli PeUGeOT SUV 2008, 80.000
TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla
showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. Ta-
sarımı, üstün sürüş konforu ve  donanımıyla
SUV 3008, 115.000 TL için 12 ay vadeli sıfır
faizli kredi seçeneğiyle tercih edilebiliyor.
Yedi kişilik oturma kapasiteli PeUGeOT SUV

5008’de ise 120.000 TL için 12 ay vadeli sıfır
faizli kredi avantajı sağlanıyor. PeUGeOT,
sportif kimliği ve güçlü tarzıyla sedan sını-
fında öne çıkan PeUGeOT 508 için de müşte-
rilerine 80.000 TL için 12 ay vadeli sıfır faizli
avantajlar sunuyor. Ayrıca hatchback seg-
mentinin özgün tasarımlı sportif modeli PeU-
GeOT 208’i tercih edenler 35.000 TL için 
12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından 
yararlanabiliyor.  

eylülde Türkiye’de
SKYWELL HT-i, Eylül ayından itibaren Ulu Motor

güvencesi ile Türkiye yollarına çıkacak 
SkyWEll’in yeni hibrit modeli 130 kW
güç ve 300 Nm tork üreten bir elektrikli
motora sahip. 33 kW/h’lik batarya kapasi-
tesine sahip model, tamamen elektrik mo-
dunda 200 kilometreye varan bir yol
katedebiliyor. BYD’nin DM-i hibrit tekno-
lojisine sahip SKYWELL HT-i bu eşsiz
özelliğiyle toplamda 1.267 kilometreye
varan bir menzile sahip. SKYWELL Tür-
kiye CEO’su Mahmut Ulubaş, “Yüzde
100 elektrikli modelimiz ET5, Türkiye’de
çok yüksek bir ilgi gördü. Üstün teknolojik

özellikleri, yüksek menzili ve fiyatıyla dik-
katleri üzerine çeken modelimiz şimdiden
350 adetin üzerinde satış gerçekleştirdi.
Çip krizi gibi üretimi etkileyen etkenler ol-
masa bu rakam şu anda çok daha yuka-
rıda olabilirdi. Eylül ayında Türkiye
yollarına çıkacak yeni hibrit modelimiz
SKYWELL HT-i ile de marka olarak daha
da güç kazanacağız. Yüksek menzilli elek-
trikli güç üniteli modellerimizle Türkiye
pazarındaki büyümemizi sürdüreceğiz”
şeklinde konuştu. 

Karavan konseptiyle

yeni Jumper
citrOën, yepyeni bir konsept ile yeni
bir konfor seviyesini müşterilerine su-
nuyor. Citroën yetkili bayilerinden
Jumper modelini satın alan tüketiciler,
Jumper modelini zahmetsizce kara-
vana çevirebiliyor. Jumper, sunduğu
üst düzey konforu, kusursuz tasarımı,
geniş iç hacmi ve yüksek yükleme

alanı ile karavan hayatı için de ne
kadar uygun ve konforlu bir model ol-
duğunu böylece ortaya koyuyor. Cit-
roen müşterilerinin ofis ve ev ortamını
dilediği yere taşımasına olanak sağla-
yan Citroën Jumper’ın karavanlı versi-
yonu, İstanbul Karavan Festivali’nde
sergilenerek büyük ilgi topladı.

Liderin adı
aSUS

OlayinkOlayi.cOm sitesi, konut, araç
veya ihtiyaç kredisi kullanacak bireysel
müşterilere, Kredi Hayat Sigortası ürü-

nünü ortalama yüzde 40’a varan indirimle sunuyor.
Olayinkolayi.com adresini ziyaret edenler, farklı tür-
deki bireysel kredileri için kriterlerine özel olarak
hesaplanan Kredi Hayat Sigortası tekliflerini sadece
birkaç dakikada hesaplı ve pratik yoldan satın alabi-
liyor. Bu sayede müşteriler, kredi masraflarını ola-
yinkolayi.com avantajıyla çok da ucuza
kapatabiliyor.

60 günlük cayma hakkı var!

Kullanıcılarına her konuda fayda ve kolaylık sağ-
lama hedefiyle yola devam eden olayinkolayi.com,
Kredi Hayat Sigortası için sektörde 30 gün olarak
sunulan cayma hakkını, 60 güne çıkardı. Buna göre,
olayinkolayi.com’dan Kredi Hayat Sigortası satın
alan herkes, poliçe başlangıç tarihinden itibaren 60
gün içinde sigortadan cayma hakkını kullanıp ke-
sintisiz prim iadesi seçeneğinden faydalanabiliyor.

Sigortada ciddi
indirim imkanı

İhracata 
1,5 mİlyar
DOLAR KATKI



C HP Genel Başkanı Kemal Kılıç-
daroğlu partisinin TBMM’deki
grup toplantısında gündeme

ilişkin açıklamalarda bulundu. “Yeni bir
dönem başlamak üzere. Halkın iktidarı
güçlü olarak halka güven vermek zo-
rundadır” diyen Kılıçdaroğlu, “Her biri-
mizin tek tek sorumluluğu var. Her
birimiz bu ülkenin geleceğinden sorum-
luyuz. Bu ülkeyi haramilere ve harami-
lerin taşeronlarına teslim etmeyeceğiz.
Baskılar, engellemeler, yargı kararları
var biliyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar
inandığımız yolda kararlılıkla yürüyece-
ğiz” ifadelerini kullandı. Gezi mağdur-
larının ailelerini ziyaret ettiğini belirten
Kılıçdearoğlu, “Vera’yı ve Ege’yi kucak-
ladım. Onlar demokrasi talebinde bulu-
nan haksız yere hapse atılanların
aileleri. Sanıyorlar ki onlar yalnızlar,
asla onlar yalnız olmayacak. Onlarla,
aileleriyle, düşünceleriyle, idealleriyle
birlikte olacağız. Mücadelemiz insan
hakları, yargı bağımsızlığı, kadın-erkek
eşitliği, hakkı, hukuku inşa etme müca-
delesidir” diye konuştu. 

Türkiye ligden düşüyor

Toplumun samimiyetle ikna edilmesi
gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, “AK
Parti iktidarına kadar Türkiye’ye 57 hü-
kümet hizmet etti. Cumhuriyet’in kuru-
luşundan 2002’ye kadar. 57 hükümetin
harcadığı para 713 milyar dolar. Os-
manlı’nın borcunu son kuruşuna kadar
ödediler, Keban, Atatürk Barajı’nı yap-
tılar. Sümerbank’ları Etibank’ları yaptı-
lar. Gübre, şeker fabrikaları her şeyi
yaptılar.

Onurlu durdular, kimseye
gidip el avuç açmadılar
ve onların bir felsefesi
vardı, ‘Her fabrika
bizim için bir kale-
dir’ diyorlardı.
Ekonomik olarak
güçlenmek zo-
rundasınız. Onun
için fabrikaların
üretmesi, istih-
dam yaratması,
ihracat yapması
Türkiye’nin onu-
ruyla saygın devlet-
ler içinde yer alması
çalışma ve çabaya
bağlıydı. 713 milyar
dolar harcadılar ve Türki-
ye’yi 1990 yılında dünyanın
en gelişmiş 20 ekonomisinden
biri yaptılar. AK Parti iktidar oldu,
harcadığı para 2002’den günümüze
kadar 2 trilyon 631 milyar dolar. Cum-
huriyet’in kuruluşundan bu yana 713
milyar dolar para harcayarak Türkiye’yi
ve ekonomisini dünyanın 20 büyük eko-
nomisinden birisi haline getiren ve 1999
yılında da G20 ligine davet edilen Tür-
kiye var. 2002’de iktidar oluyorsunuz 2
trilyon harcıyorsunuz ve Türkiye G20
liginden düşüyor” eleştieisinde 
bulundu. 

Soygun düzeni başlattılar

“Bu paraları ne yaptılar? 2 trilyon 631
milyar doları ne yaptılar?” sorusunu
soran ve “Tarihimizde eşi görülmemiş
bir şekilde soygun düzeni başlattılar”

ce-
vabını

veren Kılıçda-
roğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni
borç batağıyla karşı karşıya getirdiler.
Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlı-
ğı’nın merkezi borcunun yüzde 67’si
döviz ve altın. Milliyetçi olduğunu söy-
leyen Bahçeli’de Türk Lirası’nın değeri
kalmadı diyor. Her kur arttığında hem
borcun hem faizin artıyor.
Çiftçiye her yıl verilen destek tam 3 kat
artırılabilirdi. 6.5 milyon emekçiden
sosyal güvenlik primini devlet olarak
ben ödeyeceğim deyip net asgari ücreti
5 bin liraya çıkarılabilirdi. Açlık sınırının
altında olan 4 milyon hanenin her bi-
rine 2022 yılında 5 bin lira turarında
gıda çeki 4 bin lira tutarında da enerji

çeki verebilirdiniz. Beşli çete ve
yandaşlarına sağlanan mali im-
kanların büyüklüğünü görüyor
musunuz? Milyonlar beşli çe-
teye çalışıyor” dedi. 

Bunun adı ihanettir

Atatürk Havalimanı'nın yerine
yapılacak millet bahçesine de

çok sert tepki gösteren Kılıçda-
roğlu, “Önce olayı manipüle

sonra provoke ederler. Doğru ile
yanlışı, iyiyle kötüyü, muhalif ile

yandaşı karıştırmamızı isterler. Dün
akşam bir tweet attım. Biliyorum beyler
çok rahatsız oldu. En çok rahatsız
olanlar paralarını yurtdışına kaçıranlar
ve kaçırmak için sıraya girenlerdir. Bun-
lar derhal psikolojik harp metodların-
dan birini devreye soktular. Neymiş ben
havalimanın tümüyle park yapılmasını
ve pistlerin hemen kırılmasını önermi-
şim. "Bu işte yer almış herkese son bir
lafım olsun: Bu iş 'Talimat aldım, mec-
burdum' diyeceğiniz bir iş değildir,
bunun adı vatana ihanettir. Siz de so-
rumlu olacaksınız. Bu işte bir damla
mürekkebi olan herkes vatan hainidir. O
makinelerin müteahhidi; sana ise özel
ilgi göstereceğiz!" O müteahhide sesle-
niyorum o makinelerini çekeceksin ora-
dan. Geliyoruz. Adalet, hak, hukuk,
felaketleri önlemek için geliyoruz. Ma-
kineleri çek, pistlere dokunma” tepkisini
gösterdi. 
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Atatürk
Havalimanı'na iş makinelerinin girmesine sert
tepki gösterdi. Müteahhidi, “O makinelerin
müteahhidi; sana ise özel ilgi göstereceğiz” 
sözleriyle azarlayan Kılıçdaroğlu, “O makinelerini
çekeceksin oradan. Geliyoruz. Adalet, hak, hukuk,
felaketleri önlemek için geliyoruz. Makineleri çek,
pistlere dokunma. Bu işte bir damla mürekkebi
olan herkes vatan hainidir” dedi. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de           Basın:(1622408)

ACIBADEM MEHMET 
ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ

MAL ALIMI İHALE İLANI

Adı: 2022-05 Yedekleme Sistemi ve 
Sunucu Mal Alımı İhalesi

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 3 Kalem 
Yedekleme Sistemi ve Sunucu Alımı

Yapılacağı yer: Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar 
ÜniversitesiKayışdağı Cad. No:32 
A102 Nolu Amfi 34752 Ataşehir/İstanbul

Tarihi ve saati: 26/05/2022 Perşembe 
Günü, Saat 11:30

İhale doküman bedeli: 100 TL’dir. Acıbadem Meh-
met Ali Aydınlar Üniversitesi’nin T.Garanti Bankası
A.Ş. Kozyatağı Kurumsal şubesi TR85 0006 2000
3830 0006 2945 16 nolu hesabına yatırılır. 
İhale dokümanı Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üni-
versitesi Satınalma Müdürlüğünde ve www.aciba-
dem.edu.tr web sitesinde bedelsiz olarak görülebilir. 
Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satı-
nalma Müdürlüğüne, ihale doküman bedeline ilişkin
ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim 
alması zorunludur.

İsteklilerden talep edilen belgeler:
1.  Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon,
elektronik posta adresi ve varsa faks numarası 
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya 
Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi 
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza 
beyannamesi veya imza sirküleri 
4. Ticaret sicil gazetesi
5. Mali yeterlilik belgeleri
6. SGK Borcu yoktur yazısı
7. Vergi borcu yoktur yazısı
8. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif
mektubu
9. Geçici teminat
10. İhale dosyasının satın alındığına dair belge 
11. Teklif edilen ürün teknik dokümanları (İhale
kalem numaraları belirtilerek)

İhale dosyası teslim yeri: Acıbadem Mehmet Ali
Aydınlar Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,Kayış-
dağı Caddesi No:32, A Blok Kat:2 PK:34752 Ataşe-
hir /İstanbul

İhale dosyası SON teslim tarihi ve saati:
26/05/2022 Perşembe Günü, Saat 11:00

Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanması hakkında da açık-
lama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, “Geçen hafta Erdoğan'ın bir siyasi

intikamına tanık olduk. İstanbul İl Başkanımız Canan Hanım'ı mahkum
ettiler. Mahkum etmekle kalmadılar bir de siyasi yasak getirdiler. Yasak-
larla özellikle siyasi tutuklularla Türkiye asla yol almamıştır. Parti kapat-
makla, farklı düşündü diye hapse atmakla bir ülkeye demokrasi gelmez.
Canan Hanım'ın hapse atılmasını isteyenler, seçilmiş mahkemeler, ha-

kimler... O hakimler şunu unutmasın bu ülkeye demokrasiyi, özgür-
lüğü size rağmen getireceğiz. Bu ülkeye kardeşliği Saray'a rağmen

getireceğiz. Hak etmeyen bir kişiyi hapse atıyorsanız, çok kişiyi
öldüren IŞİD militanlarını da serbest bırakıyorsanız bu ül-

kede bir şeyler oluyor demektir. Bir adaletsizlik,
sorun var demektir. O sorunun üzerine ka-

rarlılıkla gitmek zorundayız”
dedi. 

İNTİKAM 
ALDILAR

PISTLERE 
DOKUNMADOKUNMADOKUNMADOKUNMADOKUNMADOKUNMADOKUNMADOKUNMA

Hüküm verildi
konu kapandı!
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisiningrup toplantısında
açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı
Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin verdiği kararla ilgili "Nihayet Türk
yargısı hükmünü vermiş ve konu kapanmıştır" dedi. Bahçeli, İsveç
ve Finlandiya'nın NATO üyeliği sürecine ilişkin ise "Teröristleri
ağırlayan ülkelerle bir araya gelemeyiz" ifadelerini kullandı

MHP Genel Başkanı
Devlet Bahçeli par-
tisinin grup toplan-

tısında önemliaçıklamalarda
bulundu. “Cumartesi günü ta-
rihe bir güne milletçe şahit
olduk” diyen Bahçeli, “Rize-Art-
vin Havalimanı önemli bir boş-
luğu doldurmakla kalmayacak
kucaklaşmanın saadetini de tak-
viye edecektir. 5 yılda 4.4 milyar
liralık yatırımla tamamlanan
Rize-Artvin Havalimanı'nın mil-
letimize hayırlı olmasını te-
menni ediyorum. Bu
havalimanının proje aşamasın-
dan yapımına kadar emeği
geçen başta Sayın Cumhurbaş-
kanımız olmak üzere emek
veren bütün işçi kardeşlerimize
gönülden teşekkür ediyorum.
Düzenlenen törene katılan
Azerbaycan Cumhurbaşkanı
Sayın İlham Aliyev'e de teşekkür
ediyorum. Türkiye-Azerbaycan
iki edebi kardeş, iki devlet tek
milletiz” ifadelerini kullandı. 

Türkiye hepimizindir

Siyaset yapanların ahlaklı ol-
ması gerektiğini savunan Bah-
çeli, “Milletimizin haklı
gururunu paylaşmaktan korkup
saklananlar sevimsizliğin tarafı-
dır. Sevincimiz aynı değilse acı-
mız nasıl aynı olacaktır. Türkiye
hepimizindir. Milletimizin yara-
rına çalışan, üreten, geliştiren,
kısacası taş üstüne taş koyan
kim olursa olsun şükran duy-
mak hem insani hem de vatan-
daşlık görevimizdir. Temelsiz
sızlanmalar makul ve mantıklı
değildir. Zillet ittifakı yıkmaktan,
bozmaktan, akıntıya karşı kürek
çekmekten başka bugüne kadar
ne yapmıştır, neyi önermiştir.
Köprü yapılır nefret saçıp sözde
yolsuzluktan dert yakınırlar.
Türkiye hakim muhalefet zihni-
yetinin dünyada eşi benzeri yok-
tur. Zillet ittifakı sert bir kayaya
çarpmış, istikametini ve irade-
sini kaybetmiştir” diye konuştu. 

Kılıçdaroğlu susma!

CHP İl Başkanı Kaftancıoğ-
lu'nun hapis cezasının bir kısmı-
nın Yargıtay tarafından
onanması konusuna da değinen
Bahçeli, “Nihayet Türk yargısı
hükmünü vermiş ve konu ka-
panmıştır. CHP Genel Başkanı
karar açıklanır açıklanmaz so-
luğu İstanbul'da almıştır.
CHP'nin İstanbul İl Başkanı
kamu görevlisine hakaret etmiş,

suç işlemiştir. Cumhurbaşka-
nına ağzımıza alamadığımız şe-
kilde hakaret ederek suç
işlemiştir. Sonuç itibariyle zanlı-
nın toplam 3 ayrı suçtan aldığı
hapis cezaları onanmıştır. CHP
Genel Başkanı bize açık açık
söylemelidir; Türk devletine seri
katil iftirasının yanında mıdır
karşısında mıdır? Sayın Kılıçda-
roğlu susma, sinme, saklanma,
çık karşımıza... Bu ihanete, me-
lanete, bu suça sen de ortak sa-
yılırsın” tepkisini gösterdi. 

Ses çıkarmayan alçaktır

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğ-
lu'na eleştirilerini sürdüren Bah-
çeli, “Sayın Kılıçdaroğlu şimdi
iyi dinle; bebek katilinin poster-
leri altında konser veren sözde
şarkıcı müsveddelerine sahip
çıkmak zulmün ta kendisidir.
Zulüm devlete katil demektir,
zalim ise buna ses çıkarmayan
alçaktır. Sayın Kılıçdaroğlu za-
limi görmek istersen, abartısız
ifade ediyorum ki Türkiye düş-
manlarıyla çekildiği aile fotoğ-
raflarına, aldığın talimat
listelerine dikkatle bakman ye-
terlidir. Türk milletinin her ferdi
onurludur, saygındır. CHP'nin
İstanbul İl Başkanı için siyaset
yolu kapanmıştır. Bu kapsamda
kesinleşen ceza 1 yıldan fazla ol-
duğu için tartışmaya mahal kal-
mamıştır. Kim suç işlemişse
bunun bedeline katlanmak du-
rumundadır. Tunceli'de HDP'li
bir milletvekilinin polisimize taş
atması da suçtur. Herkes had-
dini bilsin, hukukun sınırlarını
zorlamaya asla heves etmesin,
bunu aklından dahi geçirmesin.
Bu devlet sokakta bulunmadı,
hiçbir vatan evladı zillete boyun
eğmeyecektir” dedi. 

İstismardan 
vazgeçsinler

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bugün
yaşananlara bizim itirazımız, her yaşanan olayın
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilişkilendirilmesi.

Atatürk istismarından vazgeçsinler" dedi
BBP Genel 
Başkanı Mustafa
Destici,

TBMM'de basın toplantısı
düzenledi. Gündeme ilişkin
değerlendirmelerde bulunan
Destici, İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO'ya katılma ta-
leplerine ilişkin, Türkiye'nin,
birinci dereceden, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ve Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu'nun ifade
ettiği prensiplerinin, öncelikle
muhatapları ve NATO üye-
leri, sonra da dünya ka-
muoyu tarafından doğru

değerlendirilmesi gerektiğini
söyledi. Destici, Atatürk Ha-
valimanı arazisine yapılacak
millet bahçesiyle ilgili muha-
lefetin eleştirilerine yönelik
olarak, “Her siyasi parti, her
konuda fikirlerini, düşüncele-
rini söyler. Çok doğal şeyler.
Bugün yaşananlara bizim iti-
razımız, her yaşanan olayın
Gazi Mustafa Kemal Ata-
türk ile ilişkilendirilmesi. Me-
selenin Gazi Mustafa Kemal
Atatürk ile ilişkilendirilmesini
doğru bulmuyoruz. 'Ata-
türk'ün ismi bir yerden silindi'
diye Atatürk, Türkiye'den si-
linmiş mi olur, ya da Ata-
türk'ün Türk milletindeki
karşılığı bu kadar hafif
midir? Bunu dile getirenler,
Atatürk'e karşı saygısızlık ya-
pıyor. Atatürk istismarından
vazgeçsinler. Atatürk, Türk
milletinin her bir ferdinin
ortak değeridir" değerlendir-
mesinde bulundu. 

CHP Genel 
Başkanı Kemal

Kılıçdaroğlu

DOKUNMA
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İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  (  İSTANBUL – KOCAELİ İL/İLçELERİ )

Sıra 
No
1         341010047034   İstanbul     Adalar      Burgazada Köknar Sokak    Tarla      İkametgah Ve Bahçe   Eski:79 -      Eski: 6- 

Yeni: 107     Yeni: 8      56.298,68 2.000,00           2.160,00 ₺   02.06.2022   10:30

2        341010046002   İstanbul     Adalar       Burgazada       Levent 1          Sebze     İkametgah Ve Bahçe     Eski: 85-     Eski: 3 -     8.446,18 Krokisinde 3 Rakamı
Bahçesi  Yeni: 111      Yeni: 1 ile işaretli 540 m2 si 1.250,00         1.350,00 ₺    02.06.2022   10:30

3 İstanbul     Adalar     Büyükada Nakibey 21        Müştemil İkametgah
Maden Bahçe 18.898,53 1.000,00         1.080,00 ₺    02.06.2022   10:30

4 İstanbul   Kadıköy      Caferağa Yasa Caddesi 28 91 30 75,00    75,00 60.000,00        64.800,00 ₺   02.06.2022  10:30

5        341110245000    İstanbul    Kadıköy     Kozyatağı Korkut Daire     İkametgah (özel Şartlı) 3169           133            129,00  129,00 3.800,00  4.110,00 ₺   2.06.2022    10:30

6        341110222000    İstanbul    Kadıköy    Kozyatağı Kaya Sultan Daire     İkametgah (özel Şartlı) 3170            134           155,00  155,00 4.500,00         4.860,00 ₺     2.06.2022    10:30

7        341110289000    İstanbul    Kadıköy    Kozyatağı       Kaya Sultan Daire     İkametgah (özel Şartlı) 3170            134 139,00 139,00 3.800,00         4.110,00 ₺     2.06.2022   10:30

8        341171666000    İstanbul    Üsküdar    Ahmediye Dönme Dolap Çatıpiyesli İkametgah 273 2 163,14 163,14 6.000,00         6.480,00 ₺     2.06.2022   10:30
Daire

9        341171404000    İstanbul   Üsküdar       Ünalan Mektepyolu Arsa İkametgah 2476 4 213,74 100,00 1.534,00        1.660,00 ₺     2.06.2022   10:30
10      341171396002    İstanbul   Üsküdar       Ünalan Sincap Sokak Bina İkametgah 2409 10 108 108 1.750,00       1.890,00 ₺     2.06.2022   10:30

11      341171851000    İstanbul   Üsküdar     Selamiali Kozanoğlu Daire İkametgah 152 19 44,8 44,8 2.300,00         2.490,00 ₺    2.06.2022    10:30

12      341171450000    İstanbul   Üsküdar     Muratreis Selami Efendi 138/1    Dükkan Dükkan 2621 283 175 175 5.000,00         5.400,00 ₺    2.06.2022    10:30
13      342170184002    İstanbul   Üsküdar     Ahmediye    Dr.Fahri Atabey 64/2      Dükkan Dükkan 254 49 246,32 1.850,00          2.000,00 ₺    2.06.2022    10:30
14      341040191001   İstanbul    Beykoz        Merkez Espiri Çıkmazı Bina İkametgah 367         29 Ve 30 85 85 1.300,00          1.410,00 ₺    2.06.2022     10:30

15      341040138004   İstanbul    Beykoz     Ortaçeşme Akbaba Sokak   202/A Arsa Dükkan 516 13 105,00 105,00 9.000,00         9.720,00 ₺    2.06.2022    10:30
16      341040017002   İstanbul    Beykoz        Yalıköy 30/D     Dükkan İşyeri 456 1 36,00 36,00 500,00            540,00 ₺ 2.06.2022    10:30

17      411510060000    Kocaeli     Gebze Barış 1854. Sokak Daire İkametgah 1145 10 110 110 1.385,00          1.500,00 ₺    2.06.2022    10:30

18      YENİ VAKIF-5     Kocaeli   Karamürsel 4.Tem Büro İşyeri 92 68 21,50+21,50=43,00 920,00          1.000,00 ₺     2.06.2022    10:30

19      341010081000   İstanbul     Adalar      Büyükada Hanımeli 5 Arsa Arsa 189 9 238,95 238,95  335,00            370,00 ₺ 2.06.2022   10:30
Maden

20      341010082000   İstanbul     Adalar       Büyükada Arsa Arsa Eski:196      Eski:11       190,27                190,27 m2 550,00 600,00 ₺     2.06.2022    10:30
Yeni :295     Yeni :25

21      341010101000   İstanbul      Adalar      Kınalıada Teşrifiye Arsa Arsa 439,81 439,81 m2            500,00 540,00 ₺     2.06.2022    10:30

22      341010017000   İstanbul     Adalar        Kınalıada            Korkut Arsa Arsa 773,79 773,79 m2                       700,00 760,00 ₺      2.06.2022   10:30

23      341010015001   İstanbul      Adalar      Büyükada 7 Arsa 233,78 50,00               60,00 ₺ 2.06.2022   10:30

24      341010004000  İSTANBULADALAR   KINALIADA  Arsa Arsa- 1/8  Hissesi 571,91 m2 100,00            280,00 ₺ 2.06.2022    10:30

25      341110196000    İstanbul    Kadıköy     Caferağa Soner 27     Kargir Ev Arsa (özel Şartlı) 67 8 95 95 1.400,00          1.520,00 ₺     2.06.2022    10:30
26      341170023000  İSTANBUL ARSA ARSA 1330 20            593,00  593,00 1.500,00          4.140,00 ₺     2.06.2022    10:30

27      341171868000   İstanbul    Üsküdar   Mimar Sinan  Küçük Sarmaşık 5 Arsa Arsa 242 6 61,32 61,32 500,00           540,00 ₺ 2.06.2022   10:30
28      341171515002   İstanbul    Üsküdar      Burhaniye         Mefkure Arsa Arsa 721 10 150,00 300,00             330,00 ₺ 2.06.2022   10:30

29      341170645000   İstanbul     Üsküdar   Sultantepe Kuyulu Arsa 519 24 62,00 62,00 120,00            130,00 ₺ 2.06.2022   10:30

30      341170951000   İstanbul    Üsküdar     Çengelköy Ulvi Arsa Arsa 845 31 111,5 111,5 250,00            270,00 ₺ 2.06.2022    10:30
31      341171039000   İstanbul    Üsküdar      Karadere              Arsa Arsa Arsa 1900 4 194,00 700,00            760,00 ₺ 2.06.2022    10:30

32      341171037000   İstanbul    Üsküdar       Akçam Arsa Arsa Arsa 1899 5 158,00 158,00 590,00           640,00 ₺ 2.06.2022    10:30
33      341171134000   İstanbul    Üsküdar    Çengelköy Boğaziçi Caddesi Arsa Arsa 1151 32 2921,00 2.921,00 4.500,00        4.860,00 ₺     2.06.2022    10:30
34      341170716000   İstanbul    Üsküdar     Selamiali Hamam Arsa Arsa 132 10 88,00 88,00 350,00            380,00 ₺ 2.06.2022    10:30
35      341170698000   İstanbul    Üsküdar   Mimar Sinan    Oda Çıkmazı Arsa Arsa 253 18 85,15                         85,15 300,00            330,00 ₺      2.06.2022     10:30
36      341170626000   İstanbul    Üsküdar     Selamiali 100 Arsa Arsa 248 14 66,11 66,11 100,00            110,00 ₺      2.06.2022    10:30
37      341170909000   İstanbul    Üsküdar     Ahmediye Kabile Sokak 8 Arsa Arsa 275 4 112,20 112,20 300,00  330,00 ₺ 2.06.2022    10:30
38      341171794000   İstanbul    Üsküdar       Kandilli Kamer Sokak 1 Arsa Arsa 940 1           29.980,00 200,00          220,00 ₺ 2.06.2022    10:30

ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR:
1. İşbu listede özellikleri yazılı taşınmazlar karşılarında yazılı muhammen bedeller üzerinden Kira Dosyasın-
daki "Vakıf Taşınmazları Kira Genel Şartnamesi" dahilinde İhale listesindeki sıralamasına göre: 02/06/2022
günü saat 10:30 da Selamiali Mh. Cumhuriyet Cd. No:10 adresindeki İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü Hiz-
met Binasının -1. Kat İhale Salonunda yapılacaktır. İhale 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif
usulü ile yapılacaktır. Noter onaylı kira sözleşmesi Noter tasdik tarihinden itibaren  (Kiralar aylık peşin ödenir.
Kira kontratı 31.12.2022 tarihine kadara olup, ihalede oluşan rakamın üzerine 2023 dönemi aylık kira bedelle-
rine TÜFE  12 aylık ortalamaları oranında kira artışı yapılacak ve Teminat farkları tamamlanacaktır.)  Takip
eden yıllar için kira süresi sonunda İdare tarafından tebliğ edilecek kira bedelinin kabul edilmesi halinde söz-
leşme aynı şartlarla devam eder.
2. Devlet İhale Kanununun 6. maddesi uyarınca, ihaleye katılamayacak olanlardan (ihale yasaklısı) ve İdare-
miz ihalelerine katılıp sözleşme yapmamış olan gerçek/ tüzel kişiler, bilerek veya bilmeyerek ihaleye katılıp
üzerine ihale kalmış olsa dahi, bu ihale bozularak geçici teminatı, sözleşme yapılmışsa kesin teminatı ve kira
tahsilatları İdareye gelir kaydedilir.
3. 5737 sayılı Vakıflar Kanununun Muafiyet ve İstisnalar başlıklı 77. Maddesi gereğince Genel Müdürlüğe ve
mazbut vakıflara ait taşınmazlar her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç ve katılım payından istisnadır. Ancak
vakıf taşınmazlarda yapılacak iş, meslek, sanat, ikamet vb. için belediye ve/veya ilgili diğer kurum ve kuruluş-
lardan alınacak her türlü izinler ile ruhsat, elektrik, su, doğalgaz vb. abonelik işlemlerinden çıkabilecek her türlü
masraf, giderleri kiracıya aittir. Bu izin ve ruhsatların alınamaması halinde İdaremizin herhangi bir sorumluluğu
yoktur. Kira bedeline ayrıca KDV eklenmeyecek olup İdaremize ait taşınmazlar stopajdan muaftır.  Ancak
dosya numarasıYeni Vakıf ve  "MÜL/A" ile başlayan taşınmazlar mülhak vakıf statüsündeki olup stopaja tabidir.
mülhak vakıf statüsündeki taşınmazlar olup stopaja tabidir.
4. İHALEYE KATILACAKLARDAN İSTENİLEN BELGELER;
a-) GERÇEK KİŞİLER İÇİN; T.C. Vatandaşlık numarasını içeren kimlik, nüfus cüzdanı fotokopisi, yerleşik yeri
(İkametgah ve Nüfus Kayıt Örneği  ile banka dekontu.
b-) ŞİRKET OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; faaliyet belgesi, ticari sicil kaydı, imza sirküleri, adres bildirimi ile
banka dekontu.
c-) DERNEK/ KOOPERATİF OLARAK KATILACAKLAR İÇİN; Yönetim Kurulu kararı, faaliyet belgesi, yetki
belgesi, adres bildirimi ile banka dekontu.
d-) VEKALETEN İŞTİRAK ediliyor ise; vekaleten iştirak edenin noter tasdikli vekaletname ile noter tasdikli imza
sirküleri ve banka dekontu.
e-) ORTAK GİRİŞİMLERİN noterden tasdikli ortak girişim beyannamesi, banka dekontu;
f-) Banka teminat mektubu (Teminat mektubu ile müracaatta; teyit yazısının aslını da mektupla beraber elden
getirecektir.),
g-)Muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış (Şir-
ket veya şahıslardan istenen bütün belgelerin) aslı veya noter tasdikli sureti olması gerekmektedir.
5.İhaleye katılmak isteyen Kişi /Tüzel Kişi veya yetkilisinden istenen gerekli evraklar ile ihaleye katılacak her ta-
şınmazaayrı ayrı teminat yatırılacaktır. Yatırılan Geçici teminatın Banka dekontu dahil en geç 01/06/2022 günü
saat 16:30'a kadar Bölge Müdürlüğümüz İhale Bürosuna elden teslim etmesi gerekmektedir. Telgraf, faks, mail
yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.
6.İhaleye katılan her istekli kiralanacak yeri görmüş, ihalede imzaladığı şartnamedeki tüm şartları okumuş ve
bunların tamamını peşinen kabul etmiş sayılır.  İhale ve sözleşme ile ilgili gazete ilan ücreti, Noterlik giderleri,
Abonelikler, sigorta vb. bütün masraflar kiracıya aittir. Sözleşmeler 6 aydan önce devire konu edilemez.
7.Geçici kesin teminat olarak 2886 sayılı Kanunun 26. maddesinde öngörülen değerler kabul edilecek olup,
nakit olarak yatırılacak teminatlar İdaremizin, Vakıf Katılım Üsküdar Şubesindeki IBAN:
TR540021000000200034200001 numarasına ve Vakıflar Bankası Fıstık Ağacı Şubesi nezdinde bulunan
IBAN TR480001500158007309655820 numarasına masrafsız olarak yatırılabilecektir.) teminat mektuplarının
SÜRESİZ, LİMİT İÇİ olması gerekmektedir. 2886 sayılı yasanın 25. Maddesi gereği geçici teminat miktarı;  
%3 tür.
(Banka Dekontuna kiralık taşınmazın "Dosya No- Kapı No-Ada-Parsel-İhaleye girecek kişi adı/ unvanı/ (TC.

Kimlik No  ile Telefon Numarası " belirtilmelidir.)
8.İhalenin onaylanmasından sonra yasal süre içerisinde uhdesinde kalan talipli, İdaremiz ile sözleşmeye davet
yazısıyla belirtilen sürede noterden sözleşme yapmadığı takdirde ihaleye girerken ödediği GEÇİCİ  TEMİNATI
Bütçeye gelir kaydedilecektir. Ayrıca Devlet İhale Kanununun 84. maddesi uyarınca 1 yıl süre ile tüm kamu
ihalelerinden yasaklanır.
9. Sözleşmenin mali tutarına uygun olacak şekilde en az muteber iki kefil istenecektir.  Kira sözleşmesi düzen-
lenirken kefillerin mali durumu, sözleşmenin mali yükümlüğünü karşılayıp karşılamayacağının tespitini sağlaya-
cak belgeler istenilerek takdir edilecektir. Ancak Bir Yılık kira bedeli peşin, Bir Yılık kira bedeli karşılığı Banka
teminat mektubu ve teyit yazısı ile birlikte veya Vakıf Katılım Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasında DBS
Bankaya doğrudan borçlanma sistemi ile bankaya borçlanması halinde kefil istenmeyecektir.
10. İhale neticesinde noterden kira kontratı yapılmasına müteakiben tutanakla yer teslimi yapılacak olup kiracı
5 gün içinde yeri teslim almasa da yer teslim edilmiş sayılır. Kira tahakkuku yer teslimi tarihi itibarıyla
başlatılacaktır.
11. İhale listesinin 9. Sırasındaki konut nitelikli   taşınmaz mevcut   haliyle üzerinde işgalcı bulunmakta olup, 
taşınmazı yer teslimi itibarıyla kirası başlayacaktır.
a- İhale listesinde İkametgah ve konut nitelikli taşınmazların tadilat ve tamirat işleri kiracıya ait olmak şartıyla
kira ihalesine çıkarılmıştır. Taşınmazların tadilat tamirat işlemleri 1 yıl içerisinde tamamlanıp İdareye yazılı ola-
rak bilgi verilmesi gerekmektedir. Tadilat ve tamirat gerçekleşmemesi halinde yatırılan kati teminat bedelleri
İdaremizce irat kaydedilecektir. Tadilat tamiratın ayrıntılarını içeren özel şartı dosyasında mevcuttur.
b- İhale listesinin 4.12.13.15.16. ve 18 Sırasındaki taşınmaz ( işyeri ) nitelikli  taşınmaz ile 1.2.3.5.6.7.8.10.14.
ve 17 Sırasındaki taşınmaz Mesken  (konut) nitelikli taşınmazlar, hali hazır durumuyla ve varsa eksiklikleri ki-
racı tarafından karşılanması, kiracıya teslim edildikten sonra kirasının başlaması şartıyla kira ihalesine 
çıkarılmıştır.
c-  İhale listesinin 97. Sırasında bulunan taşınmaz  arsa veya açık depo vb. benzeri işlerde kullanılmak üzere
özel şartlı olarak kira ihalesine çıkarılmıştır. 
12.Açık teklif suretiyle 02 Haziran 2022 Perşembe  günü saat 10:30 da yapılacak ihalede istekli olmaması ha-
linde, 16 Haziran 2022 Perşembe günü saat 10:30 da Pazarlık İhalesi yapılacaktır. Pazarlık İhalesine kalan ta-
şınmazlar için ayrıca ilan yapılmayacak olup Vakıflar Genel Müdürlüğünün www.vgm.gov.tr web sitesinden
takip edilebilir. Bu hususta ayrıca İdareden de bilgi alınabilir. İlanlarımız Bölge Müdürlüğümüz Hizmet Binası
panosuna asılır.
13.Sözleşmeye müteakip; elektrik, su, doğalgaz aboneliklerini 1 ay içerisinde kiracı kendi üzerine alacaktır.
Bunlara tahakkuk edecek bedeli doğrudan ilgili kuruluşa kiracı yatırarak belgelerin birer nüshasını İdareye su-
nacaktır. (Geçici  teminat, tüm abonelik işlemleri tamamlandıktan sonra, 15 gün içerisinde iade edilecektir.) Ön-
ceki abone olan eski kiracının varsa elektrik, su ve Çevre Temizlik Vergisi vb. vergi ve gider borçlarından dolayı
İdarenin herhangi bir sorumluluğu yoktur ve yeni kiracı İdareden bu konuda hiçbir hak talep etmeyecektir.
14. İhale listesindeki taşınmazların her türlü tadilat ve onarım masrafları ile ilgili kurumlardan gerekli yasal izin-
lerin alınması kiracısına ait olup kiracı, her aşamada İdaremize yazılı olarak bilgi verilecektir.
15. İşbu listedeki tüm taşınmazlar mevcut haliyle kiraya verilecek olup vakıf taşınmazın İdare tarafından yatırım
programına alınması, onarım ve kurum hizmetlerinde kullanım kararı alınması halinde, kiracıya yazıyla bildirilir.
Kiracı taşınmazı en geç 1 ay içerisinde boş olarak İdareye teslim etmeyi peşinen kabul etmiştir.
16. “Arsa - Açık Depo” vasıflı taşınmazların üzerine   İdarenin yazılı izni ile çevresi tel çitle kapatılabilir, Ancak
İdarenin İzni dışında kalıcı taşınabilir, prefabrik yapı, bekçi kulübesi vb. veya seyyar hiçbir yapı yapılamaz . 
17. Vakıf Taşınmazlar Kira Şartnamesi ve özel şartnameler mesai gün ve saatlerinde Bölge Müdürlüğümüz Ki-
ralama Şube Müdürlüğü ve internet sitemizden temin edilebilir, incelenebilir. www.vgm.gov.tr/ İhale İlanları ve
İdaremizin (0216) 695 21 00 numarasından Kiralama birimi personellerinden telefon, (0216) 695 21 30 nolu
fax ve www.vgm.gov.tr e-posta adresi yoluyla detaylı bilgi alınabilir. Bu İlan dilekçe ile yapılan başvurulara
cevap niteliği de taşımakta olup ayrıca yazılı olarak cevap verilmeyecektir.
18.İhale, 2886 Sayılı Yasa’nın ilgili hükümleri gereğince yapılacak olup, İdaremiz ihaleyi yapıp yapmamakta ve
en uygun bedeli tespite serbesttir. Bu taşınmazların kiralanması ile ilgili her türlü vergi, harç ve ilan bedeli ile si-
gorta masrafları kiracıya aittir.
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Dosya No İli İlçesi Mahallesi Cad./Sk. Kapı
No: 

Cinsi Kullanım Şekli Aad Parsel Tapu Alanı
(M2)

Kullanım 
Alanı (M2)

Muhamen Bedeli
Aaylık (TL)

Geci 
Teminat 

İhale
Tarihi

İhale
Saatı

Krokisinde 19 İle İşaretli
Kısmın (B) İle İşaretli
135,00 m2.Si (Yaklaşık 
50 m2 si Bahçe)

Eski: 179-
Yeni: 290

Eski: 10 -
Yeni: 30

Krokisinde (H) İle 
İşaretli 105,00 m2 si

Kargir
Dükkan

2 Katlı Bina işyeri
Dükkan (özel Şartlı) 

341010085008

341110203000

No:19
Kat:5
D:14
B1 B Blok
72D - D18
C1/C Blok,
72-İ D:34
47/B Blok
Kat:3, D: 8

No:20 Kat:
2 D: 3
No:3 Zemin
Kat D: 3

No:3 Kat: 
2 D: 2

C Blok 
No:5 Kat:
1 Daire 5
2 Dış Kapı
1. Vakıf İş

Hanı Zemin
Kat 7 Ve 
8 Nolu

Saitpaşa Ve Acem
Köşkü Sokaklara

Cepheli

Orbay Çıkmazı So-
kağında Bulunan

TEŞRİFİYE SOKAK

ABDULLAHAĞA GÜMÜŞYOLU CAD. 5/19 
NUMARA-
NIN YANI

Bahçeli
Ahşap Ev

Arsa- 204/320  Hissesi Krokisinde (B) harfi ile işaretli
37,00 m2 Lik Kısmı  idaremizin his-
sesine takabül eden 23,31 m2 si 

571,91 m2 idaremizin 
hissesi oranında

150,00 m2 nin Krokisinde (A)
harfi ile işaretli  118,50 m2 si   

Krokisinde (A) Harfi İle 
İşaretli 161,00 M2 Lik Kısım

Atatürk Ve
Dik Demir

Medineli Hacı
Osman Akfırat

Krokisinde (B) İşaretli 58,00 M2 Kıımı

No:23 Kat 1

ski: 49-
Yeni :222
Eski: 49-
Yeni : 222 
Eski:182-
Yeni 298

Eski:96-
Yeni:199

Eski:3-
Yeni 6

Eski: 24-
Yeni: 87

Eski: 4-
Yeni : 13

Eski:14-
Yeni:3 

21,50+
21,50=
43,00

Selamiali Sokak

İdaremizin (531/59980 his-
sesi) oranında 265,41 m2 si

ÜSKÜDAR

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  (  İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ )   İHALE TARİHİ 02. 06.2022 SAAT:10:30   TAŞINMAZLARIN SIRASIYLA İHALESİ YAPILACAKTIR.  
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39 İstanbul     Üsküdar   Beylerbeyi 49 Arsa Arsa 1702 44           1.584,00 450,00  490,00 ₺      2.06.2022     10:30

40 İstanbul     Üsküdar   6           Arsa 216 14 187,76 187,76 500,00  540,00 ₺     2.06.2022     10:30

41 İstanbul     Üsküdar    İcadiye Arsa Arsa 562 4 151,54 300,00  330,00 ₺     2.06.2022     10:30

42 İstanbul    Üsküdar     Kısıklı Arsa      Arsa 478 4 3.950,00 300,00  330,00 ₺     2.06.2022     10:30

43 İstanbul     Üsküdar    Muratreis Topal Sokak 7           Arsa Arsa 2638            140 92,66 92,66 100,00  110,00 ₺      2.06.2022    10:30
44 İstanbul     Üsküdar    Muratreis Miroğlu Sokak Arsa Arsa 197              17 66 250,00  270,00 ₺      2.06.2022    10:30
45 İstanbul     Üsküdar   Kuzguncuk     Bahçesaray 31         Arsa Arsa  - 24/36 Hissesi       553             14 53,1 100,00  110,00 ₺      2.06.2022    10:30

46 İstanbul     Üsküdar   Valide-İ Atik     Miroğlu 57 Arsa Arsa 190 20 180,66 180,66 300,00  330,00 ₺      2.06.2022    10:30
47 İstanbul     Üsküdar    İcadiye Türk Kızı Koleji 27 Arsa Arsa 631 12 65,25 65,25 60,00  70,00 ₺ 2.06.2022    10:30
48 İstanbul     Üsküdar    İcadiye Sübyeci 64-66 Arsa Arsa 606 37 65,7 65,7 200,00  220,00 ₺      2.06.2022    10:30
49 İstanbul     Üsküdar    Ahmediye 49 Bahçe Arsa 403 44 75,82 150,00  170,00 ₺      2.06.2022    10:30

50 İstanbul     Üsküdar   Güzeltepe Arsa 881 12 7.200 100,00  110,00 ₺      2.06.2022     10:30

51 İstanbul     Üsküdar    36 Arsa Arsa 398 14 83,4 83,4 150,00  170,00 ₺     2.06.2022     10:30

52 İstanbul    Üsküdar    Kuzguncuk 5 Arsa Arsa 561 5 112,25 112,25 150,00  170,00 ₺     2.06.2022     10:30

53 İstanbul    Üsküdar   Sultantepe Kirişçi 20 Arsa Arsa 517 19 409,51 350,00  380,00 ₺     2.06.2022     10:30

54 İstanbul    Üsküdar      İcadiye Arsa Arsa 643 14 552,5 552,5 500,00  540,00 ₺     2.06.2022     10:30

55 İstanbul    Üsküdar      İcadiye Arsa Arsa 631 9 113,39 113,39 100,00  110,00 ₺     2.06.2022      10:30

56 İstanbul    Üsküdar      Selamiali Selanikliler 74 Arsa Arsa 138 10 68,52 100,00  110,00 ₺      2.06.2022      10:30

57 İstanbul    Üsküdar     Selamiali Kalpaklı 10 Arsa Arsa 2629 35 103,32 200,00  220,00 ₺      2.06.2022     10:30

58 İstanbul    Üsküdar    Murat Reis      Topal 13 Arsa Arsa 2638          135 92,00 92,00 124,00  140,00 ₺      2.06.2022     10:30
59 İstanbul    Üsküdar   Çengelköy Ulvi 37 Arsa Arsa-1/3 hissesi 845 13 40,00  13,33 50,00  140,00 ₺      2.06.2022     10:30
60 İstanbul    Üsküdar     İcadiye Arsa Arsa 644 1 495,72 200,00  220,00 ₺      2.06.2022     10:30

61 İstanbul    Üsküdar      Aşçıbaşı Arakiyeci 15 Arsa Arsa 1215 18 157,3 157,3 400,00  440,00 ₺      2.06.2022     10:30
62 İstanbul    Üsküdar    Valide-İ Atik    Karamanoğlu Arsa Arsa 196 1 194,25 250,00  270,00 ₺      2.06.2022     10:30

63 İstanbul     Üsküdar  39 Arsa 453 22 304,36 300,00  330,00 ₺ 2.06.2022     10:30

64 İstanbul    Üsküdar     İcadiye Hamursuz 10 Arsa Arsa 644 20 157,17 157,17 150,00  170,00 ₺ 2.06.2022     10:30
65 İstanbul    Üsküdar     Burhaniye Mefkure 35 Arsa 721 11 271,00 540,00  590,00 ₺ 2.06.2022     10:30

66      341170928010   İstanbul     Üsküdar    Çengelköy Çeşme Sokak Arsa 855 2 3.263,86 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022      10:30

67      341170928011   İstanbul     Üsküdar    Çengelköy    Çeşme Sokak Arsa 855 2 3.263,86 20,00  30,00 ₺ 2.06.2022      10:30

68      341170943000    İstanbul    Üsküdar    İcadiye Hacı Bakkal 14-16 Arsa Arsa 636 2+3 179,81 179,81 400,00  440,00 ₺ 2.06.2022     10:30
69      341171111000     İstanbul    Üsküdar    Selamiali 12 Arsa Arsa 2626 180 84,86 84,86 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022     10:30

70      341171232000    İstanbul    Üsküdar    Ahmediye Dönme Dolap 7 Arsa Arsa 274 3 145,32 250,00  270,00 ₺ 2.06.2022     10:30

71      341171330000    İstanbul    Üsküdar    Ünalan 3 Arsa Arsa 1109 36 110,65 110,65 250,00  270,00 ₺ 2.06.2022     10:30

72      341171391000    İstanbul    Üsküdar    Ünalan Mektepyolu 47 Arsa Arsa 2408 4 144,08 144,08 200,00  220,00 ₺ 2.06.2022     10:30
73      341171415000    İstanbul    Üsküdar    Selimiye 15 Arsa Arsa 320 46 40,9 40,9 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022     10:30

74      341171476000    İstanbul    Üsküdar  Zeynep Kamil Şair Zati 40 Arsa Arsa 265 3 66,05 250,00  270,00 ₺      2.06.2022     10:30

75      341171615000   İstanbul     Üsküdar   Kuzguncuk     Tomruk Ağası 26 Arsa Arsa 547 41 74,68 50,00  60,00 ₺ 2.06.2022     10:30

76      341171647000   İstanbul     Üsküdar    Selimiye 13 Arsa 320 44 42,55 42,55 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022     10:30

77      341171720000   İstanbul     Üsküdar    Mimarsinan    Hatmi 22 Arsa Arsa 236 66 50,00  60,00 ₺ 2.06.2022     10:30

78      341171723000   İstanbul     Üsküdar     İcadiye Arsa Arsa 631 11 74,72 74,72 70,00  80,00 ₺ 2.06.2022     10:30

79      341171739000    İstanbul    Üsküdar    Muratreis 3          Arsa 181 21 99,95 99,95 150,00  170,00 ₺ 2.06.2022     10:30

80      341171766000    İstanbul    Üsküdar   Mimar Sinan  43 Arsa Arsa 249 66 134,00 134,00 800,00  870,00 ₺      2.06.2022     10:30

81      341171768005    İstanbul    Üsküdar   Çengelköy Eski Ayvalık Arsa Arsa 1151 85 927 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022      10:30

82      341171820000    İstanbul    Üsküdar   Selamiali Mumhane 8 Arsa Arsa 135 5 60,6 60,6 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022      10:30
83      341171821000    İstanbul    Üsküdar   Selamiali Ethemağa 4 Arsa 134 2 70 70 100,00  110,00 ₺ 2.06.2022      10:30

84      341171849000    İstanbul    Üsküdar   Zeynep Kamil 11--1 Arsa Arsa 266 23 142 142 500,00  540,00 ₺ 2.06.2022      10:30
85      341171003000    İstanbul    Üsküdar   İcadiye Berberoğlu 26 Arsa 3/8 Hissesi 654 22 73,76 200,00  220,00 ₺ 2.06.2022      10:30

86      341040196005    İstanbul    Beykoz    Paşabahçe Çalı Çıkmazı 5 Arsa Arsa 215 7 915 425,00  460,00 ₺ 2.06.2022     10:30

87      341040229000    İstanbul    Beykoz     Ortaçeşme     28 Arsa Arsa 513 5 331 140,00  160,00 ₺ 2.06.2022     10:30

88      341040317000    İstanbul    Beykoz     Sine Ve Şişli 29 Arsa Arsa 86 4 41 41 50,00  60,00 ₺ 2.06.2022     10:30
89      341040319000    İstanbul    Beykoz     Merkez Zindeler Yurdu 6 Arsa Arsa 352              84 182 250,00  270,00 ₺ 2.06.2022     10:30

90      341040321000    İstanbul    Beykoz     Yalıköy           Arsa Arsa 450 23 176,2 176,2 110,00  120,00 ₺ 2.06.2022     10:30

91      341040246000   İstanbul    Beykoz      Çubuklu         Rıfat Paşa Arsa Arsa 158 12 83,5 83,5 50,00  60,00 ₺ 2.06.2022      10:30
92      341120031008   İstanbul    Kartal        Gümüşpınar   Arsa Arsa 21 6.364,00 600,00  650,00 ₺ 2.06.2022      10:30

93       341120031010   İstanbul    Kartal       Gümüşpınar   Arsa Arsa 21 6.364,00 850,00  920,00 ₺ 2.06.2022      10:30

94      341170739001    İstanbul   Reşadiye Tarla Arsa 81 4120,00 2.400,00  2.600,00 ₺    2.06.2022     10:30
95      341150006000    İstanbul    Şile           Çavuş Ece Arsa Arsa 98 168 783,00 783 1.000,00  1.080,00 ₺    2.06.2022     10:30
96      341150014000    İstanbul    Şile           Çavuş              Nayip Arsa 1018 2 2,983,62 1.000,00  1.080,00 ₺    2.06.2022     10:30

97      341490002000   İstanbul  İnönü Arsa Arsa 478 8 2.076,91 2.076,91 M2 3.000,00  3.240,00 ₺    2.06.2022     10:30

Dosya No İli İlçesi Mahallesi Cad./Sk. Kapı
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341171548005 Çamlıca Sokak Krokisinde ( C ) ile
işaretli 253,00  m2 si

341171098000 Valide-İ Atik Çınarlı Tekke
Sokak

Bahçeli
Ev

341170584000 Behlül Aralığı
Sokak

Krokisinde (A) ile işaretli
45,00 m2 si

341170185000 Hanımseti
Sokak

Krokisinde ( C) işr.
2.900,00 m2 sahalı 
kısmının 3/72 hissemize
düşen 120,83 m2 si

341170662000
342170133000 Krokisinde ( C ) 53,16 m2 si
341170743000 İdaremizin hissesine 

takabül eden 35,40 m2 si 
341170756000
341170759000
341170880000
341171182000 Gündoğumu

Cad /İskender
Baba Çıkmazı

Krokisinde (B) harfi
ile işaretli 49,82 m2 si

341171017004 Namazgah
Caddesi

40/2-
Nin
Yanı

Arsa - 61271/80000
Hissesi

Krokisinde   -B1-
410,00 m²  si idaremizin
hissesine takabül eden
304 m2 si

341170069000 Tavaşi
Hasan Ağa 

Büyük 
Selimpaşa

341170637000 Yapraklı
Çınar Sokak

341170121000 Krokisinde  (A+B) Harfleri
ile İşaretli 346,51M2

341170207000 Parçalı Ve
Yazmacı

Parçalı-
16 
Yazmacı
29

341170225000 Palalı Ahmet
Ve Türk Kızı

Palalı
Ahmet-
16 Türk
Kızı - 21

341170325000 Krokisinde  (B) ile
işaretli 53,25m2'si

341170350001 Krokisinde (A) ile
işaretli 43,32m2'si

341170362000
341170439000
341170457000 Parçalı Ve

Hamursuz
Parçalı -
11 Hamur-
suz -12

Krokisinde (A) ile işaretli
300,72m2'si

341170498000
341170534001 36 

Nümaranın
Arkası

Krokisinde (B) Harfi ile
işaretli  141,75M2

341170754002 Mimar
Sinan

Katibim
Azizbey

Bahçeli
Beş Ev

Krokisinde  ( D)  ile
işaretli 132 m2 si

341170913000
341170927000 Bahçeli

Kargir Ev
274,00 M2 Sahalı 
taşınmazın 224,00  m2 si

Arsa -684 /
9216 Hisseli

Krokisinde (C ) ile işa-
retli  412 m2 idaremizin
hissesine takabül eden
30,00 m2 sisi

Arsa -684 /
9216 Hisseli

Krokisinde  (Ş) ile ilaretli
276 m2idaremizin 
hissesine takabül eden
20,48 m2 si

Odalar 
Çıkmazı

Krokisinde ( B) harfi ile
işaretli 119,32 m2 si

Şehit Temur
Aktemur Ve
Sincap Sokak

Agah Paşa
Çıkmazı

krokisinde (B) ile
işaretli 64,52m2'si
Krokisinde (B) ile işaretli
44,68 m2 lik kısım.

34,00 M2 NİN KROKİDE
(B) HARFİ İLE İŞARETLİ
21,00M2

Krokisinde  (F) Harfi ile
işaretli  55,01M2 

Agahpaşa
Çıkmazı

Bahçeli
Ahşap
Ev

Palalı Ahmet
Ve Türk Kız
Koleji

Palalı
Ahmet -
20 Türk
Kız 
Koleji 25

Köprülü
Fazıl Paşa

Bahçeli
Ev

Bahçeli
Ahşap Ev

Bahçeli
Ahşap
Ev

Şair Ruhi
Sokak

İnadiye Mezarlık
İdaremizin hissesine 
takabül eden 27.66 m2 si

Krokisinde ( C) harfi ile
işaretli  425 m2 si
Krokisinde ( A+B) harfi
ile işaretli 279 m2  si 

4. Berk (Gürensel)

Anadolu Hisarı
Krokisinde ( C) harfi ile
işaretli 159 m2 lik kısmı

Medineli
Hacı Osman
Akfırat

44 Nu-
maranın
Arkası

Birikim Ve Şehit
Erdal Engin

23 Ve
25 Yanı

Eski:1061-
Yeni 12647
Eski:1061-
Yeni 12647

krokisinde (I) ile
işaretli 683m2'si

Şehit Erdal
Engin Sokak

Krokisinde (A1) 
İşaretli 550,00 m2 si

Çekmeköy
Şehit Murat
Demir

Krokisinde (A) Harfi İle
İşaretli 2.650,00 M2

Arsa (92717/99454 Hisse) İdaremizin hissesine taka-
bül eden 2.780,58  m2 si

Sancaktepe Sultangazi
Sokak



aZerbaycan’da olmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getiren Başkan Şentop, şunları
kaydetti:“Azerbaycan Milli Meclisi’nin değerli
başkanı; bugün Ekonomik İş Birliği Teşkilatı
Parlamenter Asamblesi Toplantısı için Ba-
kü’ye geldik. Çok teşekkür ediyorum. Bura-
sını biz de şüphesiz evimiz gibi hissediyoruz.
Türkiye’nin herhangi bir yerine gittiğimizde
aynı hisleri Bakü’ye geldiğimizde de yaşıyo-
ruz. Türkiye-Azerbaycan arasındaki ilişkiler

dünyada başka iki ülke arasında benzeri ol-
mayan ilişkiler mahiyetinde. “Tek Millet İki
Devlet” bir soyut slogandan ibaret değil. Bu
bizim iki ülke arasındaki ilişkilerin de somut
olarak ortaya çıkarttığı bir temel ilkemiz. İki
gün önce Rize-Artvin Havalimanı açılışında
kıymetli Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev Türki-
ye’deydi. Cumhurbaşkanımız da sık sık ziya-
ret ediyor, ben de aynı şekilde. Uluslararası
platformlarda da daima beraberiz. İnşallah

bu ziyaret vesilesiyle de ilişkilerimiz daha da
geliştirecek görüşmeler yapacağız. Parlamen-
tolarımız arasındaki ilişkiler de çok güçlü
hatta bunları komşu başka ülkeleri de dahil
ederek geliştirmeye çalışıyoruz. Yakın za-
manda dış ilişkileri komisyonlarımız, Gürcis-
tan Dış İlişkileri de dahil olmak üzere
yapacakları üçlü toplantılar, en kısa zamanda
da biz yine Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan
toplantılarımızı inşallah gerçekleştiririz.”

Teşekkürler
TUrkıye!
Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus
Meyer-Landrut, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler Yardım
Yükleme Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezin aktarma çalışmaları
hakkında bilgi aldı. Landrut, “Türkiye, Suriye'deki insanlara ciddi
yardımda bulunuyor, onlara yürekten teşekkür ediyoruz” dedi

A B Delegasyonu Başkanı Büyükelçi
Nikolaus Meyer-Landrut, bir dizi zi-
yaret gerçekleştirmek üzere Hatay'a

geldi. Büyükelçi Meyer-Landrut ve berabe-
rindeki heyet, Reyhanlı ilçesinde bulunan
Birleşmiş Milletler Yardım Yükleme Merke-
zi'ni gezip, bilgi aldı. Ziyaret sonunda açık-
lama yapan Meyer-Landrut, 6’ncı Suriye
Konferansı’nın Avrupa Birliği tarafından
Brüksel’de düzenlendiğini anımsatarak, top-
lantıda Suriye’deki meseleye çözüm bulun-
ması yönündeki desteklerinin yanı sıra,
sürdürülen insani yardım çalışmalarına des-
teklerine vurgu yapıldığını söyledi. 

İnsani yardım gönderiliyor

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı
doğrultusunda meseleye siyasi bir çözüm
bulunması doğrultusundaki kararlılıklarını
yinelemek istediğini belirten Meyer-Landrut,
"Bununla birlikte yine Birleşmiş Milletler'in
özel temsilcisi tarafından bu doğrultuda ya-
pılan çalışmalara desteğimizi de ifade etmek
istiyorum. Yalnız ne yazık ki şu anda rejim
ve rejimin uluslararası destekçilerinin takın-
mış oldukları tavır dolayısıyla bu alanda
hızlı bir ilerleme kaydedilemiyor. Bugüne
kadar insani yardım ve diğer destekler kap-
samında 27 milyar euroluk bir destek verildi
Suriye’ye ve komşu ülkelere. Geçtiğimiz haf-
talarda düzenlenen Suriye Konferansı’nda
yeniden bir 6,5 milyar euroluk destek sözü
verildi. 6,5 milyar euroluk desteğin 4 milyar
eurosundan fazlası Avrupa Birliği tarafından
gelecek olan destekleri kapsıyor. Bu insani
desteklerin büyük bir kısmı Suriye'deki ope-
rasyonlara, yani yapılmakta olan çalışma-
lara yönelik olarak sağlanıyor. Aynı
zamanda İdlib ve Suriye'nin kuzeybatısın-
daki çalışmalara yönelik veriliyor. Bu insani
yardımların çok büyük bir kısmı bu içinde
bulunmuş olduğumuz merkez aracılığıyla
sınır ötesine iletiliyor. Bu destekler gerçekten
sınırın öte yakasındaki Suriyeliler için hayata
tutunabilecekleri bir dal ve bu Suriyeliler için
çok büyük bir önem arz ediyor. Sınırın öte
yakasında yaşanmakta olan Suriyeliler için
bu kadar büyük yaşamsal önem taşıyan bu
desteklerin devam ettirilmesi doğrultusunda
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı-
nın yeniden uzatılması için AB, Türkiye ve
uluslararası partnerler tam bir angajman
içinde. Suriye'ye gitmekte olan yardımların
3’te 1’i buradan geçiyor. Bu fırsatla bir kez
daha göstermiş oldukları kararlılık ve çaba-
lar dolayısıyla burada Birleşmiş Milletler ai-
lesine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.
Son 8 yılda buradan 50 bin kamyon insani
yardım taşındı ve bu gerçekten çok önemli,
bunun devam etmesini temenni ediyorum”
diye konuştu. 

Sivillerin desteğe ihtiyacı var

Ziyarette ayrıca bir konuşma yapan BM İn-
sani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA)
Türkiye Ülke Direktörü Sanjana Quazi, sını-
rın öte tarafında desteğe ihtiyacı olan pek
çok sivil olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Bu insanlar yıkımla karşılaştılar, acılarla
karşılaştılar, kayıplarla karşılaştılar ve her
gün devam eden bombalamalar yine siville-

rin hayatını almaya devam ediyor. Geride bı-
raktığımız yıl, Türkiye'nin sınırından 400
kadar kamyon Suriye'nin kuzeyine geçti ve
burada başta çocuklar, kadınlar ve en kırıl-
gan durumdaki insanlar olmak üzere mil-
yonlarca Suriyeliye ulaştı her ay. Geçtiğimiz
Temmuz ayında Güvenlik Konseyi üyeleri,
birlikteliğin bir sembolü olarak bir araya gel-
diler ve Suriye’nin kuzeyinde zor durumda
olan insanların acılara dikkat çektiler. O za-
manda bu güne kadar geçen süre zarfında
insani ihtiyaçlarda artış oldu şu an 4,1 mil-
yon insan sağlanacak olan yardıma muhtaç
durumda ve bunlardan bir milyonu risk al-
tındaki çocuklar. Birleşmiş Milletler tarafın-
dan bu sınır ötesi insani yardımların
suresinin uzatılmasında yaşanacak olan bir
sıkıntı, ülkenin kuzeyine yönelik olarak sağ-
lanan yardımları da aksatacak ve bunun ne-
ticesinde aslında önlenebilir olacak ölümler
ne yazık ki meydana gelebilecektir. Bu iti-
barla biz, Güvenlik Konseyi'ni bu temmuz
ayında bu kararı tekrar onaylamaya, tekrar
yenilemesine ve bizim de insanların hayatla-
rını kurtarma yönünde yaptığımız çalışma-
lara destek vermeye çağırıyoruz. Suriyelileri
unutamayız ve unutmamalıyız."   DHA

Zelenski para istiyor!
Günlük ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, bu hafta da
katılacağı çok sayıda uluslararası etkinlik olacağını ve bunların temelinde Ukrayna için silah ve
mali destek yer alacağını belirterek, “Şimdi sadece istikrarı korumak için değil, aynı zamanda
Rusya’nın yıktığını yeniden inşa etmeye başlamak için de finansman gerekiyor” dedi

ZeLenski, Ukrayna hak-
kında daha fazla bilgi sağ-
lamak ve siyasi destek

amacıyla bugün önde gelen Ameri-
kan üniversitelerinin öğrencilerine
hitap edeceğini ifade ederek, “Bunlar,
yüz binlerce öğrenciyi bir araya geti-
ren ve büyük bir uzman ve araştırma
topluluğu olan 63 ABD ve 2 Kanada
üniversitesi. Onların sesi kesinlikle ye-
teneklerimizi güçlendirecek. Ayrıca,
mayıs sonunda Stanford Üniversitesi
öğrencilerine ayrı bir hitap planlanı-
yor” dedi. Ukrayna’nın önde gelen
üniversitelerinden Ukraynalı öğrenci-
lerle de hitap edeceğini ifade eden
Zelenski, hitabında bazı önemli ve
zor soruları cevaplayacağını ve öğ-
rencilerden de derin sorular bekledi-
ğini belirtti.

Coğrafya genişlemeli

Öte yandan Ukrayna’nın Avru-
pa’daki ortaklarının parlamentola-
rına hitap etmeye devam edeceğini,
bu tür hitapların coğrafyasını Afrika
ve Asya parlamentolarına genişlet-
mek için de çalıştıklarını söyleyen Ze-

lenski, “Görevimiz, Ukrayna için AB
üyeliği adayı statüsü ve daha sonra
hızlandırılmış prosedür kapsamında
Avrupa Birliği'ne katılım. Her devlet
önemlidir. Her oy önemlidir. Rus-
ya'ya yönelik yaptırımların güçlendi-
rilmesi konusunda Avrupa ülkelerinin
azami ölçüde rıza göstermesi de aynı
derecede önemlidir. Bu nedenle yakın
gelecekte Lüksemburg Parlamento-
su'na hitap edeceğim” dedi. 23 Ma-
yıs’ta Davos Forum katılımcılarına
da bir hitabın planlandığını belirten
Zelenski, bu yıl konferansın özellikle
Ukrayna için önemli olduğunu ve

savaş sonrası yeniden yapılanmanın
tartışılacağını ifade etti.

Ruslar başarısızlığa uğradı

Mariupol’den, Azovstal’dan insan-
ları kurtarmak için ‘çok karmaşık’ ve
‘hassas’ müzakerelere devam ettikle-
rini ifade eden Zelenki, “Bu konuyla
günlük olarak ilgileniyoruz. Ve asıl
mesele, anlaşmaların yerine getiril-
mesidir” dedi. Rusya’nın, Ukray-
na’nın güneyindeki hareketini bir
şekilde yoğunlaştırmak için Don-
bas’a saldırmak için yeni girişimle-
rine hazırlandıklarını belirten
Zelenski, “İşgalciler hala çıkmazda
olduklarını ve sözde ‘özel harekatın’
çoktan başarısızlığa uğradığını 
kabul etmek istemiyorlar. Ancak 
Ukrayna halkının, işgalcileri, gerçeği
tam olarak tanımaya zorlayacağı an
kesinlikle gelecek. Herson ve Melito-
pol'da ne kadar ‘yaratıcı’ olurlarsa
olsunlar, işgal altındaki Pryazovia ve
Donbas bölgelerinde sözde ‘güçle-
rini’ nasıl tasvir ederlerse etsinler, ge-
çici olarak oradalar” açıklamasında
bulundu. DHA

30 yıl sonra
kadın başbakan
Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, başbakanlık makamına
Çalışma Bakanı Elisabeth Borne'u
atadı. Borne, 1992'den beri bu göreve
atanan ilk kadın siyasetçi oldu

Fransa'nın
yeni Başba-
kanı Elisabeth

Borne oldu. Cumhurbaş-
kanı Emmanuel Macron,
Jean Castex'in istifasının
ardından boşalan koltuğa
Çalışma Bakanı Borne'u
atadı. Macron'un yeniden
cumhurbaşkanı seçilme-
sinin ardından görevden
ayrılması beklenen Cas-
tex, bugün Elysee Sara-
yı'na giderek resmen istifasını sunmuştu. Kabinede
ciddi değişikliklere gideceği tahmin edilen Macron
da Castex'in istifasını kabul etmişti.

Sürpriz olmadı

Başbakanlık görevi için en büyük aday olarak 61 ya-
şındaki Borne görülüyordu. 2020'de Çalışma Bakanı
olan Borne, daha önce yine Macron hükümetlerinde
Ulaştırma Bakanı ve Ekolojik Geçiş Bakanı olarak
görev yapmıştı. Edith Cresson, Mayıs 1991'den
Nisan 1992'ye kadar başbakanlık yapmıştı.Edith
Cresson, Mayıs 1991'den Nisan 1992'ye kadar baş-
bakanlık yapmıştı. Borne, Fransa tarihinin ikinci
kadın başbakanı olacak. Daha önce Sosyalist Cum-
hurbaşkanı François Mitterrand döneminde Edith
Cresson Mayıs 1991'den Nisan 1992'ye kadar baş-
bakanlık yapmıştı. Macron ve yeni Başbakan Bor-
ne'un hükümette yer alacak diğer isimleri
önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor. Yeni
Başbakan'ın ilk görevi, partisini gelecek ay yapılacak
parlamento seçimlerine hazırlamak olacak.

Libya'da iktidar
savaşı kızıştı
Libya'da geçici hükümetin başbakanı
Fethi Başağa'nın başkent Trablus'a 
gelerek yönetimi devralmak istemesi
üzerine çatışmalar çıktı. Başağa bunun
üzerine gün içinde kenti terk etti

Libya'da Temsilciler Meclisi tarafından
atanan geçici hükümetin başbakanı Fethi
Başağa'nın Salı gece yarısı, uluslararası

toplum tarafından tanınan Ulusal Birlik Hükümeti'nin
bulunduğu başkent Trablus'a gelerek hükümet çalış-
malarını devralacağını açıklaması üzerine çatışmalar
çıktı.  Reuters ve AFP ajansları kentte silahlı çatışmalar
meydana geldiğini duyuyurken, televizyonlarda şehir
merkezi ve limanlardaki çatışmalara ait görüntüler ya-
yınlandı. Şiddet eylemlerinin tırmanması üzerine
kentte okullar tatil edildi. Gerginliğin tırmanması 2020
yılında önü alınan iç savaşın yeniden alevlenmesi en-
deşine yol açtı. Bu gelişmeler üzerine Başağa başkent-
ten ayrıldığını açıkladı. 

İki başlı yönetim krizi

Temsilciler Meclisi, 10 Şubat'ta ülkenin doğusunda
bulunan Tobruk şehrinde geçici hükümetin başına Ba-
şağı'yı atamıştı. Başağa, 2019 yılında Trablus'u ele ge-
çirmek için girişimde bulunan, ancak başarılı
olamayan General Halife Haftar tarafından destekle-
niyor. Başağa'nın, 2020'den beri Trablus hükümetini
yöneten Abdulhamid Dibeybe'nin yerini alması hedef-
leniyor. Ancak Dibeybe iktidarı halk tarafından seçilen
bir hükümete devretmek istiyor. Kaddafi'nin 2011'de
devrilmesinden sonra Libya'da siyasi istikrar sağlana-
madıKaddafi'nin 2011'de devrilmesinden sonra Lib-
ya'da siyasi istikrar sağlanamadı Birleşmiş Milletler
(BM) ve Batılı devletler Dibeybe'nin misyonunu yerine
getirmesi ve geçen yılın Aralık ayında yapılması planla-
nan, ancak süresiz olarak ertelenen seçimlerin yapıla-
bilmesi için gerekli ortamı hazırlamasında ısrar ediyor. 

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  (  İSTANBUL – KOCAELİ İL/İLçELERİ )

Dosya No İli İlçesi Mahallesi Cad./Sk. Kapı
No: 

Cinsi Kullanım Şekli Aad Parsel Tapu Alanı
(M2)

Kullanım 
Alanı (M2)

Muhamen Bedeli
Aaylık (TL)

Geci 
Teminat 

İhale
Tarihi

İhale
Saatı

Sıra 
No

98      411510023000    Kocaeli     Gebze       Eskihisar Arsa Arsa 111 1 38,93 38,93 750,00  810,00 ₺     2.06.2022     10:30

99      411580002000    Kocaeli     Darıca      Arsa Arsa 237 20 732 732 700,00  760,00 ₺     2.06.2022     10:30

3027 
Sokağında
Bulunan

3024.
Soka-
ğın -12
Numa-
ranın
Arkası

Kazım 
Karabekir

Miraç 8. 
Numa-
ranın
Yanı

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1622689)

Tek milleT
iki devleT
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Vatan Partisi İstanbul 
İl Başkan Yardımcısı

durmuş şAHİn
CHP Beylikdüzü

Belediye Meclis Üyesi

Gürsel İLGüz 
İstanbul Kars Ardahan Iğdır

Dernekler Federasyonu

CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı

CHP Avcılar İlçe Başkanı

Cemrem Makine İnş.
San. Tic. Ltd. Şti. 

Yönetim Kurulu Başkanı

Mülayim dEMİrTAş
Beylikdüzü Belediye Başkan yardımcısı

Cevdet 
EroğLu

Ak Parti Büyükçekmece
İlçe Başkanı

Erdal nAs CHP İstanbul İl
Başkan Yardımcısı

ufuk İnAn

BEYLİKDÜZÜ SİVASLILAR
DERNEK BAŞKANI

İyi Parti Beylikdüzü 
İlçe Başkanı

Erol
KArApınAr

İyi Parti Esenyurt
Belediye Meclis Üyesi

Enver dEMİr

dr. barbaros
bAHçELİoğLu

Hüseyin remzi
GÖKbuLAK

Murat çELİK

Eyüp GünayTogay çobAn
AK Parti Esenyurt

Belediye Meclis Üyesi

Aytekin durİç 
CHP Beylikdüzü

belediye meclis üyesi

19 Mayıs
Atatürk’ü

Anma
Gençlik ve

Spor
Bayramı

Kutlu Olsun

19 Mayıs
Atatürk’ü

Anma
Gençlik ve

Spor
Bayramı

Kutlu Olsun
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Z.Aleksia Kayar
bulmacaci@gmail.com
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Tekirdağ yazı konserle karşıladı
Yahya Kemal Beyatlı Kültür Mer-
kezi’nde TRT İstanbul Radyosu
Ses Sanatçısı Nusret Yılmaz’ın ka-
tılımı ile düzenlenen konserde Şef
Nevzat Avcı yönetimindeki Tekir-
dağ Musiki Derneği Türk Sanat
Müziği Korosu birbirinden kıy-
metli eserleri seslendirdi. Konser

bitiminde Şef Nevzat Avcı ve Sa-
natçı Nusret Yılmaz’a çiçek takdim
eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye
Başkanı Kadir Albayrak, “Büyük-
şehir Belediyesi olarak kültür ve
sanat alanındaki çalışmalara
büyük önem ve değer veriyoruz.
Bu akşam burada Yaza Merhaba

Konserini hemşerilerimizle birlikte
büyük bir keyifle dinledik. Bu güzel
konser için başta Şef Nevzat Avcı
olmak üzere Ses Sanatçısı Nusret
Yılmaz ve Tekirdağ Musiki Der-
neği Türk Sanat Müziği Koro-
su’nu tebrik ediyor, tüm
hemşerilerimize katılımlarından

dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
Yaza Merhaba konserine Başkan
Kadir Albayrak’ın yanı sıra Tekir-
dağ Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Fatih Ünsal, Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler
Dairesi Başkanı İsa Karadağ ve
çok sayıda vatandaş katıldı. 

Pınar tarafından çocukların sanatsal gelişimle-
rine katkı sağlamak amacıyla 41 yıldır aralıksız
düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Ya-
rışması’na bu yıl Türkiye’nin 7 bölgesi, Özel eği-
tim ve uygulama okulları ile Almanya,
Azerbaycan, K.K.T.C. ve Birleşik Arap Emirlikle-
ri’nden toplam 9.105 başvuru alındı. Yarışmanın
asil ve yedek kazanan eserleri, jürinin gerçekleş-
tirdiği değerlendirmenin ardından belirlendi.
Ödül almaya hak kazanan minik ressamlar 16
Haziran 2022 tarihinde Eskişehir Atatürk Kültür
Sanat ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek Ödül
Töreninde bir araya gelecek.

Çevre bilinci oluşsun istedik

Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’na
katılan tüm çocukları kutlayan Pınar Süt Yöne-
tim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı; “Pınar olarak
resim sanatının çocukların hayal güçlerinin geli-
şiminde en önemli etkenlerden biri olduğunu bili-
yoruz. Bu bilinçle, sürdürülebilirlik
hedeflerimizden yola çıkarak belirlediğimiz
“Benim Gözümden Dünya” teması çerçevesinde
çocuklarımızın dünyayı nasıl gördüklerini ya da
nasıl bir dünya görmek istediklerini öğrenmek is-
tedik. Anlıyoruz ki çocuklarımız daha sevgi dolu,
çevreyle barışık ve huzurlu bir dünyada yaşamak
istiyor. Bu doğrultuda Pınar olarak kendi payı-
mıza düşen sürdürülebilirlik adımlarını atmaya
devam edeceğiz, belirlediğimiz hedeflerimize ula-
şarak çocuklarımıza arzuladıkları gibi bir dünya
bırakmak için çalışacağız” dedi. 

Maltepe’nin
FESTIVALI
GUlhane’de Çocukların

gözünden
dünya

İl genelinde hayata geçirdiği kültür-sanat etkinlikleri ile vatandaşları tiyatrodan sinemaya konserden sosyal aktivitelere kadar
birçok etkinlik ile buluşturan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Süleymanpaşa ilçesinde “Yaza Merhaba” konseri düzenledi

Maltepe Belediyesi’nce
bu yıl ilk kez düzenle-

nen, suluboya sanatında
dünyaca isim yapmış 
sanatçıları bir araya 

getiren “Uluslararası 
İstanbul Suluboya Festi-
vali”, İstanbul’un tarihi

mekânlarından Gülhane
Parkı’nda sanatçıların

suluboya resim 
çalışmalarıyla başladı

F estivalin açılışında konuşan Mal-
tepe Belediye Başkanı Ali Kılıç,
Maltepe’den sanatın gücüyle dost-

luk köprüleri kurmaya devam ettiklerine
dikkat çekerek “5 ülkeden dünyaca ünlü
ressamları İstanbul’da buluşturmuş ol-
maktan dolayı mutluyuz. Sanat sınırları
olmayan güçlü bir olgudur. Sanatın gü-
cüyle kültürel kaynaşmaya, dostluğa, ba-
rışa ve kardeşliğe katkı sunmaya devam
edeceğiz.” dedi. Kılıç, sanatçılarla resmet-
tikleri eserler hakkında bilgi alarak sohbet
etti. 16-18 Mayıs tarihlerinde düzenlenen
festivale Almanya’dan katılan Rabi
Alieva, Irina Lupyania, Rusya’dan Igor
Dugovay, Hindistan’dan Bijay Biswaal,
Amit Kapoor, İtalya’dan Massimiliano
Locco, Türkiye’den Tatiana Kaporan,
Sinan Balta ve Can Ersal eserlerini 
hazırladı.

Eserler beğeni topladı

Sanatçıların üç kıtaya başkentlik yapan,
tarihin kalbinin attığı İstanbul’da açık ha-
vadaki resim çalışmalarına, Gülhane Par-
kı’nı ziyaret eden İstanbullular, sanat
öğrencileri, Maltepe’den sanata ilgi duyan
vatandaşlar, İstanbul’un farklı noktaların-
dan resme ilgi duyan vatandaşlar katıldı.
Sanatçıların Topkapı Sarayı’nın dış bah-
çesinde suluboya tekniğiyle yaptıkları
eserleri beğeni topladı. Festivalle tarihi ya-

pıların içinde, sanatçıyla halkın buluşma-
sının sağlandığına işaret eden ressam ve
mimar Can Ersal “Bu festivalle halkı res-
min mutfağına soktuk. Yurt dışında bir-
çok şehirde eserler yaptım. Hiçbir şehrin

tarihi, kültürel zenginliği İstanbul gibi
değil. İstanbul’da nereye dönersen ayrı bir
kültürü, tarihi, imparatorluğu görüyor-
sun. Bu festival benim hayalimdi. Bu fes-
tivalin bir ilçe belediyesince düzenlenmesi

çok önemli. Maltepe Belediye Başkanı Ali
Kılıç sorumluluğu çok ağır bir işte bizlere
her türlü kolaylığı sağladı. Özgür bir or-
tamda çalıştım. Ali Kılıç olmasaydı bu
festival olmazdı.” dedi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN

1981 yılından bu yana aralıksız
düzenlenen ve bu sene sürdürüle-
bilirlik vurgusu yaparak “Benim
Gözümden Dünya” temasıyla 
çocukları hayallerindeki dünyayı
resmetmeye çağıran 41. Uluslar-
arası Pınar Çocuk Resim Yarışma-
sı’nın kazananları belirlendi

İlk kez 2017 yılında Comikon -
İstanbul Festivali ile başlayan
Cos-Play etkinliği pandemi son-
rasında Müze Gazhane’de yeni-
den sahne aldı. 15 Mayıs Pazar
günü Müze Gazhane Prof. Dr.
Sevda Şener Sahnesi’nde başla-
yan etkinlikler gün boyu devam
etti.  Etkinlikler, Comicon İstan-
bul Festivali Kurucusu Dr. Erdal
Küçükyalçın’ın “YOKAİ- Japon
Kültüründe Fantastik Canavar-
lar” başlıklı konuşmasıyla baş-
ladı. Japon kültürünün
geleneğinde var olan fantastik
karakterlerin Manga figürlerine
dönüşüm öyküsünü anlatan Kü-
çükyalçın, Anadolu ve Doğu kül-
türünün fantastik karakterlerine
de dikkat çekti. Mehmet Siyah-
kalem’in çizimlerinin kendi kül-
türümüzün geleneğinde önemli
bir yer edindiğinden bahseden
Küçükyalçın, Manga çizimleri ve
ekonomisi üzerinden bir çıkarım
yaparak, kendi kültürümüzün
fantastik ögelerinin değerlendiril-
mesi gerektiğini, “Kendi gelene-
ğimizi bilmemiz gerekiyor”
diyerek özetledi. JSM Manga

Academy’den Merve Çay ve
Güneş Sargüney “Japonya’da
Bir Anime Yolculuğu” adlı söy-
leşilerinde Japonya deneyimle-
rini paylaştılar. Japonya
gezisine dair ipuçlarını kendi
deneyimlerinden yola çıkarak
anlatan konuşmacılar, Manga
üzerinden gezi rotaları da pay-
laştı. Oğuz Karaman’ın “Cosp-
lay Hayatımı Değiştirdi”
söyleşisinde, tamamen başka
bir sektörde çalışırken manga
çizimlerine başlama hikâyesini
anlatarak, sonraki yıllarda bu
dikkat ve yeteneğinin işi haline
gelmesinin öyküsünü paylaştı.
Genç Manga çizerlerine dene-
yimlerini anlatan İBB Şehir Ti-
yatroları kostüm tasarımcıları
Almila Altunsoy ve Onur
Uğurlu, fantastik kahramanlarla
ilgili düşüncelerini ve meslekle-
rinin püf noktalarını katılımcılar
ile paylaştı.  İBB Şehir Tiyatro-
ları tasarımcıları Hülya Genç ve
Elif Erdal, heykel ve şapka yapı-
mına dair mesleki serüvenlerini
ve yaptıkları işin inceliklerini an-
lattı. TÜRKAN ERVAN

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu
yıl 56’ncısı düzenlenecek olan Uluslar-
arası Tekirdağ Kiraz Festivali ile ilgili il-
çede faaliyet gösteren kurumlar arasında
koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından dü-
zenlenen ve bu yıl 56’ncısı yapılacak olan
Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali, 9-12
Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Festival kapsamında düzenlenecek olan etkin-
liklerin belirlenmesi ve kurumlar arasındaki
görev paylaşımının belirlenmesi amacıyla,
paydaş kurum temsilcilerinin katılımlarıyla
İcra Kurulu Koordinasyon Toplantısı yapıldı.
Başkan Yüksel’in ev sahipliğinde gerçekleştiri-
len toplantıya Süleymanpaşa Kaymakamı
Harun Kaya başkanlık etti. Toplantıda ilgili
kurumların temsilcileri ile kurumlar arası iş-
birliği ve planlama çalışmaları yürütülerek
fikir alışverişinde bulunuldu.

2 buçuk milyon insan gelecek

Toplantı sonrası açıklamada bulunan Süley-
manpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,

festival programı ile ilgili sürprizi bozmak iste-
mediğini ifade ederek, “Süleymanpaşa’mızda
bu yıl, 9-12 Haziran tarihleri arasında gerçek-
leştireceğimiz Uluslararası Tekirdağ 56. Kiraz
Festivali’mizin icra kurulu toplantısını gerçek-
leştirdik. Kaymakamımız Sayın Harun Kaya
başkanlığında ve ilgili kurumlarımızın temsil-
cilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda,
festival programı kapsamında kurumlar arası
işbirliği ve planlama çalışmaları yürüttük. Fes-
tival programı büyük ölçüde netleşti ancak
kıymetli hemşehrilerimizden biraz daha sabır
rica ediyoruz, şimdi açıklama yapıp sürprizi
bozmak istemiyoruz. Kiraz Festivali’nde bu yıl
2 buçuk milyon misafir ağırlamayı planlıyo-
ruz. Özellikle Bulgaristan ve Yunanistan’dan
turist akını olacağını ön görüyor ve buna göre
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toplantımızın
hayırlı olmasını dilerim,” diye konuştu.

Kiraz Festivali
için geri sayım

Fantastik kahramanlar
sahne aldı
36. Gençlik Günleri kapsamında Japon Sanat Merkezi ve İBB Şehir
Tiyatroları işbirliği ile düzenlenen Büyük Cos-Power Buluşması,
Müze Gazhane’de her yaştan anime tutkunu genci ağırladı
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Nuri Şahin yıldızlaşıyor

Larin geri
adım attı!

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto
Süper Lig 'de deplasmanda Kasımpa-
şa'yı 4-2 mağlup ederek yenilmezlik seri-
sini 15 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, ligde
37 hafta sonunda 58 puanla 7'nci sırada
bulunuyor. Futbol sorumlusu Nuri Şa-
hin'in takımın başına gelmesiyle alt sıra-
lardan kurtulan Fraport TAV
Antalyaspor, yakaladığı 15 maçlık yenil-
mezlik serisiyle Avrupa'da kendine yer
bulmayı başardı. 17 maçlık yenilmezlik
serisi bulunan İngiltere Premier Lig ta-
kımlarından Liverpool ilk sırada yer alır-
ken; Antalyaspor, İtalya Seri A Ligi
takımlarından Milan (15) ile ikinciliği
paylaşıyor. Antalyaspor, Premier Lig'den
Manchester City (11), Hollanda Eredi-
visie takımlarından PSV Eindhoven
(13), Ajax (10), Fransa Ligue 1 takımla-
rından Monaco (9), Paris Saint-Ger-
main (8), Almanya Bundesliga

ekiplerinden Bayern München (2), Bo-
russia Dortmund (2) takımlarının
önünde yer almayı başardı. İspanya La
Liga'da Sevilla, Getafe ve Granada 4
maçlık yenilmezlik serilerine sahipken;
Barcelona (3) ve Real Madrid'in (1) seri-
leri yer alıyor. Portekiz liginde Braga'nın
7, Süper Lig'de ise Fenerbahçe 'nin 13
maçlık serisi bulunuyor.

Deplasmanda da başarılı

Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın
önde gelen 7 liginde deplasmandaki
yenilmezlik serisinde ise 8 maçla Li-
verpool ile birlikte 7 takımdan biri ko-
numunda. Akdeniz temsilcisi, 18
maçla zirvede yer alan Manchester
City, Barcelona (14), PSV Eindhoven
(12), Milan (11), Fenerbahçe ve
Sportin CP'nin (9) ardında kendine
yer buldu.

Sezon başında Beşiktaş’ın yeni
sözleşme için 1.7 milyon Eu-
ro’luk teklifini kabul etmeyen
Cyle Larin, görüştüğü diğer ta-
kımlardan da istediğini alama-
yınca geri adım attı. Takımda
kalmak isteyen oyuncu için top,
Valerien Ismael’de

S arı-Lacivertliler’de gelecek ve
gidecek oyuncular kadar, ta-
kımda sözleşmesi yenilecek

isimlerle ilgili gelişmeler de merakla
bekleniyor. Yönetim en son Ferdi
Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed
Gümüşkaya, Ertuğrul Çetin ve
Melih Bostan’ın kontratlarını uzat-
mıştı. Sıra Serdar Aziz’e geldi. Milli
stoper, 2018-19 sezonunun devre
arasında Galatasaray ’dan transfer
edilmişti. 31 yaşındaki oyuncu, en
iyi dönemini bu sezon yaşadı. Ser-

dar, özellikle İsmail Kartal döne-
minde takımın vazgeçilmezi oldu.
Takımda kalmayı çok isteyen dene-
yimli savunmacı, yönetimle yeni
sözleşme için her konuda anlaş-
maya vardı. Serdar Aziz ile 2+1 yıl-
lık yeni mukavele yapılacağı
öğrenildi. Konuyla ilgili resmi duyu-
runun, lig bittikten sonra geleceği
kaydedildi.

Altay da uzatacak

Fenerbahçe ’de yeni sözleşmeye

imza atmaya hazırlanan bir diğer
isim de Altay Bayındır. 24 yaşındaki
file bekçisinin kontratı önümüzdeki
sezonun sonunda bitecek. Ancak
yönetim, bir an önce Altay’ın kont-
ratını uzatmayı planlıyor. Kaptan-
lığa kadar yükselen ve Sarı-Lacivertli
forma altında şampiyonluk yaşa-
mayı çok isteyen Milli kaleci, Ajax’ın
ilgisine rağmen en az 1 sezon daha
kalmayı planlıyor. Altay Bayındır,
kulübe olan bağlılığını göstermek
için sözleşme uzatmaya hazır. DHA

Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan Serdar, haziran ayında bitecek
sözleşmesini uzatmak için yönetimle her konuda anlaşmaya vardı. 3
yıllık yeni kontratla ilgili açıklamanın kısa sürede yapılması bekleniyor

Djaniniy gidebilir

TrABzonSpor 'un 2020-21 sezonu
başında Al Ahli'den transfer ettiği
Djaniny Semedo, Bordo-Mavililere
veda edebilir. Bordo-Mavililer tecrü-
beli golcü için astronomik bir teklif
aldı. Sezon başında Trabzonspor'dan
ayrılması önlenen Djaniny Semedo
bu kez kulübüne müthiş bir para ka-
zandırarak ayrılıyor. uğurcan Çakır,
Abdülkadir Ömür gibi isimleri hatırı
sayılır bir bedelle göndermesi bekle-

nen Trabzonspor'da sürpriz bir ge-
lişme yaşandı. Suudi Arabistan ekibi
Al Hilal, Djaniny Semedo için Trab-
zonspor'a tam 6 milyon euroluk teklif
yaptı. Djaniny Semedo'ya gelen teklif
karşısında mest olan Trabzonspor,
teknik direktör Abdullah Avcı'nın ka-
rarını bekliyor. Avcı'nın onay vermesi
halinde Djaniny Semedo'nun trans-
feri resmiyet kazanacak. Teknik di-
rektör Abdullah Avcı geçtiğimiz gün

yaptığı açıklamada Djaniny Seme-
do'nun sezon başında ayrılmak iste-
diğini ancak doğru iletişimle
oyuncuyu ikna ettiğini açıklamıştı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm
kulvarlarda 35 maça çıkan Djaniny
11 gol, 5 asistlik performans sergi-
ledi. Bordo-Mavililerle 2023 yılına
kadar sözleşmesi bulunan 31 yaşın-
daki forvetin güncel piyasa değeri
5,5 milyon euro.

Djaniny Semedo yeni sezon öncesi Trabzonspor'dan ayrılabilir. Sezon
başında ayrılığın kapısından dönen başarılı futbolcu, Bordo-Mavililere
hatırı sayılır bir bonservis kazandırmaya hazırlanıyor. Al Hilal'in Djaniny
Semedo için Trabzonspor'a 6 milyon euroluk teklif yaptığı öne sürüldü

Süper Lig'de oynadığı son 15 maçta yenilgi yüzü görme-
yen Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen lig-
lerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte
ilk sırada ise 17 maçtır yenilgi yüzü görmeyen İngiltere
Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor Fraport TAV Antalyaspor,

yakaladığı 15 maçlık yenil-
mezlik serisiyle Avrupa'da
kendine yer bulmayı ba-
şardı. 17 maçlık yenilmezlik
serisi bulunan İngiltere Pre-
mier Lig takımlarından Li-
verpool ilk sırada yer
alırken; Antalyaspor, İtalya
Seri A Ligi takımlarından
Milan (15) ile ikinciliği pay-
laşıyor. Antalyaspor, Pre-
mier Lig'den Manchester
City (11), Hollanda Eredivi-
sie takımlarından PSV Eind-
hoven (13), Ajax (10),
Fransa Ligue 1 takımların-
dan Monaco (9), Paris Saint-
Germain (8), Almanya
Bundesliga ekiplerinden Ba-
yern München (2), Borussia
Dortmund (2) takımlarının
önünde yer almayı başardı. 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1620491)

Aşağıda özellikleri, şartları belirtilen 2 (iki) adet natamam dükkân, 2886 Sayılı Yasanın 45. maddesi gereğince
“Açık Teklif Usulü” ihale edilerek kiraya verilecektir.
Sıra No Ada-Parsel Adres        Yüzölçümü     Aylık Muhammen Kira Bedeli    Geçici Teminat Kiralama Süresi
1 Güzelce Mahallesi, 

Geçit Caddesi, Talat 
Sokak, No:2/8 
adresindeki dükkan

2 Güzelce Mahallesi, 
Geçit Caddesi, Talat 
Sokak, No:2/12 
adresindeki dükkan
(Pazar içinde bulunan)

1-İhale sonucu belirlenecek kira bedellerine KDV uygulanacaktır.
2-İhale Şartnamesi; Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Büyükçek-
mece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok 1. Katında bulunan Emlak ve İstimlâk
Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir ve 400,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir.
3-İhale 31.05.2022 Salı günü saat 10:00’da Büyükçekmece İlçesi, Fatih Mahallesi, Şehremini Sokak, No:1 Bü-
yükçekmece/İSTANBUL adresinde bulunan Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası C Blok 2. Kat Encümen
Salonu’nda yapılacaktır.
4-İhaleye iştirak etmek isteyenler;

Özel Kişiler: Nüfus cüzdan fotokopisi,  Adres Yerleşim Belgesi,  Geçici Teminat Makbuzu,  Belediye-
mize Emlak, Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait
makbuzu getireceklerdir.                            

Tüzel Kişiler: Faaliyet Belgesi, İmza sirküleri, İhaleye katılacak kişinin noter onaylı yetki belgesi, Ticaret
Sicil Gazetesi, Ortak Katılım olması halinde ortaklık belgesi, Geçici teminat makbuzu, Belediyemize Emlak,
Çevre Temizlik Vergisi, Kira, Ecrimisil vb. borcu bulunmadığına dair belge ile Şartname bedeline ait makbuzu 
getireceklerdir.                         
5-İhaleye iştirak etmek isteyen kişiler ihaleye katılmak istediklerini belirten dilekçe ile yukarıdaki belgelerle birlikte
30.05.2022 Pazartesi günü mesai bitimine (17:00) Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, Fatih Mahallesi, Şehre-
mini Sokak, No:1 Büyükçekmece/İstanbul adresinde, Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası, C Blok Giriş
Katında bulunan Yazı İşleri Müdürlüğü’ne sıra numaralı alındılar karşılığında vererek müracaat edeceklerdir.
6-Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
7-İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

40,00 m2 1.900,00 TL 4.788,00 TL 7 Yıl

85,20 m2 2.000,00 TL 5.040,00 TL 7 Yıl

Serdar aziz

iCin imza vakti

Suudi Arabistan ekibi 
Al Hilal, Djaniny Semedo
için Trabzonspor'a tam 
6 milyon euroluk teklif
yaptı. Djaniny Semedo'ya
gelen teklif karşısında
mest olan Trabzonspor,
teknik direktör Abdullah
Avcı'nın kararını bekliyor.

Siyah-Beyazlı formayla geçen sezon 38 lig maçında
19 gol ve 5 asistlik performans sergileyerek şampi-
yonlukta önemli pay sahibi olan Cyle Larin, bu dö-
nemde ise büyük düşüş yaşamıştı. Yeni sözleşme
konusunda yönetimden istediği teklifi alamamasının
ardından formunda büyük düşüş gözlenen Larin,
adeta sınıfta kalmıştı. Beşiktaş ’ın 1.7 milyon Eu-
ro’luk teklifini geri çevirip 2.5 milyon Euro isteyen
Kanadalı futbolcu, menajeri aracılığıyla istediği şart-
larda bir takım bulamayınca fikrini değiştirdi. Ligde
bitime günler kala kulüp yetkilileriyle görüşme yapan
27 yaşındaki futbolcu, kariyerine Beşiktaş’ta devam
etmek istediğini söyledi. Bu gelişme sonrasında yö-
netimin, Larin’e 1.2 milyon Euro’dan 3 yıllık teklifte
bulunmaya hazırlandığı, lig bitiminde Valerien Isma-
el’in bu oyuncuyla ilgili olarak kararını vermesi son-
rasında tecrübeli isme bu önerinin sunulacağı ifade
edildi. Son olarak önceki gün Göztepe filelerini sar-
san Cyle Larin’in bu sezon Kara Kartal’da 28 lig
maçında 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, sezon sonu 
sözleşmesinin bittiğini anımsatarak, “Yine de Galatasaray'da kalmak, 

burada devam etmek istiyorum. Neler olacağını birlikte göreceğiz” dedi

Galatasaray’da
kalmak
İsterİm

Saha dışındaki hayatında çok duygusal ve
sevgi dolu bir insan olduğunu söyleyen
Ryan Babel, ''Ben, hassas ve duygusalım

ama futbol içinde tabii ki bunu göstermemek gerekiyor,
her zaman güçlü bir izlenim uyandırmalıyız. Çünkü eğer
gösterirseniz insanlar bunu bir zayıflık olarak algılayabili-
yor ama tabii ki günün sonunda bizler de insanız, tabii ki
de bizim de duygularımız ve hislerimiz var. Ben normalde
duygusal ve sevgi dolu bir insanım'' dedi. Galatasaray 'ın
bu sezonki performansını değerlendiren 35 yaşındaki fut-
bolcu, ''Asıl önemli olan şey takım açısından süreklilik, bu
sezon takım açısından maalesef şanssız bir sezon oldu.
Fakat son 3 senedir tamamen farklı takımlarla sahaya çı-
kıyoruz ve bu durum bazen şanssız sezonlar geçirmemize
neden olabiliyor'' ifadelerini kullandı. 

Fatih Terim'i çok severdim

Fatih Terim'in gidişiyle ilgili olarak ise Babel, ''Torrent ile
çok daha fazla süre aldım ve neredeyse her maçta oyna-
yabilme şansı yakaladım ama Fatih Terim'i çok severdim,
fakat bu bir kulüp politikası sonuçta. Biz Galatasaray'ın
oyuncusu olarak hocaların ne kadar baskı altında oldukla-
rını biliyoruz, her zaman istedikleri şeyleri yapamıyorlar.
Bizler de oyuncular olarak medyadan, taraftarlardan ya da
kulüp içerisinden duyuyoruz, nelerle uğraştıklarını biliyo-
ruz. Dolayısıyla ben de her zaman profesyonel olmaya ça-
lışıyorum ve sürekli kendimi adayarak çalışıyorum ve son
maçıma kadar bu böyle olacak'' dedi.

Seçim kötü zamanda oldu

Galatasaray'da başkanlık seçimlerinin kulüp açısından
kötü zamanlarda gerçekleştiğini ve kulübün istikrara ihti-
yacı olduğunu söyleyen Hollandalı futbolcu, DHA'ya yaptığı
açıklamada, ''Kulüp açısından baktığımızda zamanlama
olarak hem geçen sezon hem bu sezon seçimler çok kötü
zamanlarda gerçekleşti. Örneğin geçen sene Şampiyonlar
Ligi eleme turunda oynadığımız PSV Eindhoven maçının 2
hafta öncesine kadar eksik oyuncularımız vardı, hocamız
yoktu. Bu tarz durumlar gecikmelere neden oluyor. Bu
sezon içinde son haftalarda hocalarda dahil olmak üzere
kimse bu sürenin nasıl gelişeceğini bilmiyor, herkesi etki-
leyen bir sürecin içerisindeyiz. Eğer istikrar istiyorsak
böyle şeylerden kaçınmalıyız'' ifadelerini kullandı.

En önemli şey doğru bir temel

Bir kulüpte en önemli şeyin futbolcu transferinden ziyade
doğru bir yapı oluşturmak olduğuna değinen tecrübeli
oyuncu, ''Aslında böyle bir şey üzerine konuşursam takım
arkadaşlarıma saygısızlık olur ama şunu söyleyebilirim;
en önemli şey yapı, bir temel olmadan bir şeyler inşa edi-
lemez. Bu hem yönetim tarafından hocayı etkiler, hem de
hoca tarafından oyuncuları etkiler. Böylece tüm merdive-
nin basamakları etkilenmiş olur. Mesela biz geçen sezon
başı 3 hafta boyunca sadece 9 oyuncuyla antrenman ya-
pabildik, ayrıca hocamız yoktu ve bazı Avrupa maçlarına
eksik oyuncularla çıktık. Dolayısıyla bu tarz şeyler sezon
öncesinin sağlıklı geçirilmemesine neden olup, sezonun
devamında takımın toparlanmasını zorlaştırıyor. Ben
Ajax'ta, Liverpool'da oynamış tecrübeli bir oyuncu olarak
bunu gerçekten çok iyi biliyorum. Sonuçta bu işin temelini
iyi oturtmak gerekiyor. Bu sezonun bu şekilde geçmesinin
sebebinin de bu olduğunu düşünüyorum'' diye konuştu.   

Hedefe birlikte ulaşalım

Bu sezonki sonuçların faturasını birilerine kesme-

nin doğru olmadığını söyleyen yıldız futbolcu, ''Bence ilk
sormamız gereken şey biz kulüp olarak neyi temsil edi-
yoruz? Çünkü biz bir çok farklı şeyi temsil ediyor olabili-
riz. Bence oyuncular, hocalar, yönetim, saygısızlık olarak
algılamasınlar ama taraftarlar da buna dahil. Çünkü biz
hep birlikte Galatasaray'ın bir parçasıyız. Taraftar iste-
mediğinde başkan değişebiliyor. Birbirimizi suçlamak ye-
rine hep birlikte hedefe doğru hareket etmeliyiz'' dedi.

Yorumlara takılmıyorum

Babel, teknik direktör Domenec Torrent döneminde çok
fazla forma şansı bulmasıyla ilgili olarak taraftarlar tara-
fından yapılan olumsuz yorumlarla ilgili de şunları söy-
ledi; ''Türkçe anlamadığım için yorumlara takılmıyorum.
Hoca günün sonunda hak eden kişileri oynatarak karar
veriyor, öncelikle fit olman gerekiyor, fazla kilon olma-
ması gerekiyor, antrenmanları güzel bir şekilde çıkartabi-
liyor olman gerekiyor. Ben bunun dışında oyuna belli bir
kalite de katabiliyorum. Bu hocanın verdiği adil bir
karar'.'

Çok iyi oyuncularla oynadım

Galatasaray'ın formasını giydiği son 3 sezonda çok iyi
futbolcularla oynama şansı yakaladığını belirten Babel,
''Gedson Fernandes, Nagatomo, Mariano çok iyi oyuncu-
lardı, gönderilme şeklini düşündüğümüzde Belhanda da
daha iyisini hakkediyordu. Çok iyi oyuncularla oynama
fırsatı yakaladım. Örneğin Falcao buraya geldiğinde ciddi
bir sakatlık yaşıyordu. Yüksek maaşı hakkında insanların
fikirleri olabilir, buna saygı duymak lazım. Fakat o sakat-
lığa göre daha hızlı tedavi olmak zorunda kaldı ve zor bir
dönem geçirdi Falcao. Büyük oyuncularla oynadık ama
her sezon farklı oyuncuların gelmesi sürekli değişiklikle-
rin olması biraz sıkıntılı bir durum aslında. İstikrarlı bir
takımın devam etmesi benim için önemli bir şey, ben
buna inanıyorum'' diye konuştu.

Gedson bize iyi gelebilirdi

Gedson Fernandes'in çok iyi bir futbolcu olduğunu ve
onunla iyi ilişkileri olduğunu söyleyen Babel, ''Gedson
Fernandes takıma katkı sağlayabilirdi. O gerçekten çok
iyi bir insan ve bu çok önemli bir özellik. Hangi takıma gi-
derse gitsin katkı verebilecek kalitede bir oyuncu. Bu
sezon bize gelseydi gerçekten çok yardımcı olurdu'' dedi.
İstanbul'da ailesiyle birlikte çok mutlu olduğunu söyleyen
Babel, ''Bana kalırsa Galatasaray ile devam etmek iste-
rim ama şu an bunu bilmiyoruz. Benimle bunu görüşe-
cek olan yeni yönetim bile gelmedi. Ortada bilmediğim
bir durum söz konusu ama ben İstanbul'u seviyorum,
büyük bir kulüpte oynamayı seviyorum yine söylüyorum
bana kalsa ben oynamak isterdim tabii ki'' şeklinde 
konuştu.

Maaşımın konuşulması saygısızlık

Maaşının konuşulmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan
tecrübeli futbolcu, şöyle konuştu; ''Benim geldiğim bir
yerde birinin maaşından bahsetmek hoş bir şey değildir
ve bu saygısızlıktır. Biz oyuncular arasında bile birbiri-
mize ne kadar maaş aldığımızı sormayız, bu kibar bir
davranış değildir. Benim kontratım üzerinden değil teknik
açıdan yorumlanmam gerektiğini düşünüyorum. Sahada
nasıl oynadım, bunun üzerinden yorumlanmam gerekti-
ğini düşünüyorum. Ben o kontratı kazanmışım ve hakket-
tiğim kontratı almışım. Bu konuda benim bir suçum yok,
bu durum kulüple benim aramda bir şey.''

2-3 yıl daha futbol oynayabilirim

Yurt dışından gelen tekliflere hazırlıklı olduğunu söyleyen
Babel, ''Ailem İstanbul'da ve burada devam etmek iste-
rim. Ama herhangi bir teklif gelirse bunu da düşünebili-
rim, maceraya hazırım. 2-3 yıl daha oynayabileceğimi
düşünüyorum. İstanbul'da mutluyum ve burada kalmak
isterim'' dedi. Adının Hull City ve MLS Ligi ekipleriyle
anılmasıyla ilgili olarak ise Hollandalı, ''Bununla ilgili her-
hangi bir bilgim yok ve yorum yapamam'' ifadelerini kul-
landı.

Bu sezon özel golü yok

Galatasaray formasıyla unutamadığı bir maç olup olma-
dığıyla ilgili gelen soruya ise Babel, ''Şu an benim için
özel bir gol gerçekten yok. Mesela Marsilya maçında at-
tığım gol güzeldi ama maçı kazandıran gol değildi. Eğer
şampiyonluk kazandıran bir maçta olsaydı unutulmaz
olurdu. Mesela geçen sezon şampiyonluğu maalesef kıl
payı kaçırdık ve dolayısıyla benim için şu ana kadar çok
özel unutulmaz bir maç olduğunu düşünmüyorum'' diye
konuştu.

Morutan'ın yanındayız

Medyada çıkan 'Morutan'ın takım içinde yalnız kaldığı' id-
dialarının doğru olmadığını dile getiren tecrübeli oyuncu,
''Onun yalnız bırakıldığı yanlış lanse ediliyor. Biz Moru-
tan'ın her zaman yanındayız. O kendini yalnız hissediyor
diye düşünürseniz eğer, biz sürekli ona yardımcı olmaya
çalışıyoruz ama günün sonunda İngilizce öğrenmesi ge-
rekiyor ve bu onun kendi sorumluluğu. Futbol dünyası
böyle, burası Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisi.
Galatasaray'a gelen her oyuncu bunun farkında ve so-
rumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Bence Moru-
tan'ın kendini hazır hissetmesi ve buna odaklanması
gerekiyor. Eksikleri olan oyuncuların her zaman kendini
tamamlaması gerekir. Bu seviyede bizden beklenen
budur'' dedi.

Sosyal medya hayatımızın bir parçası

Sosyal medyayı etkili bir şekilde kullandığı bilinen yıldız
futbolcu, ''Sosyal medya hayatımızın bir parçası ve bunu
kullanmak çok doğal. Bazen her paylaşımımın altında bir
anlam olabiliyor. Geçtiğimiz senelerde bazı yanlış anla-
malar oldu ama bence ''sosyal medya kullanma'' demek
çok mantıksız. Bu hayatımızın bir parçası ve böyle
devam edecek. Bence bir sakıncası yok'' diye konuştu.

Yatırım tavsiyesi vermiyorum

Kripto para zinciriyle ilgili eğitimler aldığını ve bu ko-
nuda bilgi sahibi olduğunu vurgulayan Babel, ''Benim
yaptığım paylaşımlar genel olarak biraz eğitimsel as-
lında. Blok zincirinin altyapısı ile ilgili bilgi sahibi oldum.
Bu bence çok önemli bir şey çünkü finansal sistemlerde
problemler var. Türkiye'de de bunu yaşıyoruz. Bir anda
ülkelerin para birimleri değer kaybedebiliyor, bunun
önüne geçebilmek için özellikle çok büyük paralar ka-
zanmayan insanların birikimlerini değerlendirebilecek-
leri bir şey olduğuna inanıyorum kripto paraların. Ben
sporcu olarak söylediğim şeylere dikkat ediyorum ama
iyi bir bilgi elime geçtiği zaman bunu paylaşıyorum.
Ama ne takım arkadaşlarıma ne bir başkasına yatırım
tavsiyesi vermiyorum. Ancak sürekli onları eğitiyorum
ve bilgilerimi paylaşıyorum. Ama hiçbir zaman onları
'şunu al' ya da 'alma' demedim, bu doğru değil'' ifadele-
rini kullandı. DHA

Son olarak Galatasaraylı taraftarlara
mesaj veren tecrübeli futbolcu, ''Ben
mesaj vermek istediğim zaman akılda
kalıcı olmasını ve insanların farklı bir açı-
dan bakabilmesini istiyorum, bunu düşü-
nerek mesaj veriyorum. Örneğin sezon
başında, ''Takım kazanırken destek olmak
kolay ama kaybediyorken destek olmak
işte asıl taraftar o zaman kendini gösterir'
demiştim. Bu aynı şekilde devam ediyor.
Bizim oyuncumuzun evimizde oynarken

ıslıklanmasını kabul edilemez buluyorum.
Bu oyuncu, rakip oyuncu değil, o senin
oyuncun ve sen onu motive etmelisin.
Bazı oyuncularımız korkuyordu ve deplas-
manda daha rahat hissederek oynuyordu.
Avrupa takımlarına karşı taraftarlar çok
farklı şekilde destek oldular, bunu gö-
rünce diyoruz ki neden her maçta biz
bunu göremiyoruz. Akıllıca olanı takım
her maçta daha iyi oynayabilsin diye des-
teklemek'' açıklamasında bulundu.

Oyuncular mOtive edilmeli

Fenerbahçe, Jorge Je-
sus’u takımın başına getir-
mesi halinde, onun prensi
Gabigol’e de imza attırmak
istiyor. Bu transfer kolay
değil. Flamengo, şu anda
takımın en önemli yıldızı
olan 25 yaşındaki golcü
için 2020’de İnter’e 17.5
milyon Euro bonservis be-
deli ödemişti. Sarı-
Lacivertliler, başta
Pelkas ve Szalai
gibi isimlerin satışın-
dan iyi bir gelir elde etmesi
halinde bu bütçenin büyük
bölümünü golcü için kulla-
nacak. Gabigol, daha önce
İnter ve Benfica formala-
rıyla Avrupa macerasına
atılmış ancak işler istediği
gibi gitmemişti. Ancak
Sambacı’nın bir kez daha
şansını Avrupa’da dene-
mek istediği belirtildi. Ay-
rıca çok sevdiği Jorge Jesus
da bu transferde önemli bir

etken olabilir. Fe-
nerbahçe, Flamen-
go’yu ikna etmek
için ise Gabigol’ün
bonservisinin
yüzde 50’sini
alma seçeneğini
masaya koy-
mayı

planlı-
yor. Böylece

yıldız futbolcu, daha
uygun bir bedelle Çubuklu
formayı giyebilecek. Özel-
likle Şampiyonlar Li-
gi’nde boy gösterip iyi bir
performans sergilemesi
halinde piyasasını artı-
racak. Beşiktaş , Ged-
son Fernandes’i
Benfica’dan aynı yolla
kadrosuna katmış,
Portekizli yıldızının
bonservisinin yarısı için
6 milyon Euro vermişti.

Gabigol
harekatı
Fenerbahçe, önceki sezonlarda da adı sarı 
lacivertli takımla anılan Gabigol'ü kadrosuna 
katmak için çalışmalara başladı. Sarı lacivertliler, 
Flamengo'nun yıldızını transfer etmek için bonservisinin 
yüzde 50'sini alma formülünü masaya yatıracak

Spor Toto Süper Lig’den düşmesi kesinleşen
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile 

sözleşmesini Nisan ayında fesh eden tecrübeli
savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar için Süper 

Lig kulüpleri transfer yarışına girdi
Geçtiğimiz ay Yeni Malatyaspor ile
yollarını ayıran Sadık Çiftpınar, Süper
Lig takımlarının transfer listesinde yer
alıyor. Gelecek sezon için transfer çalış-
malarına başlayan Spor Toto Süper Lig
ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor,
İttifak Holding Konyaspor , VavaCars
Fatih Karagümrük ve Medipol Başak-
şehir, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna
katmak için girişimlerini sıklaştırdı. Ge-

lecek sezonda uygulanacak olan 7+4
kuralından dolayı sahada en az 4 yerli
oyuncu kullanmak zorunda olan kulüp-
ler, oyuncu ve menajeri ile görüşmele-
rini sürdürüyor. Gelen teklifleri
değerlendiren Çiftpınar’ın sezonun bit-
mesiyle birlikte karar vermesi ve yeni ta-
kımını açıklaması bekleniyor.29
yaşındaki tecrübeli stoper, bu sene lig
ve kupada toplam 25 maça çıktı.  DHA

Sadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çokSadık için talip çok
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