
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE YIL: 18    SAYI: 5344  FİYAT: 75 Krş 19 MAYIS 2022 PERŞEMBE

MiLLi MÜCADELEYi SAMSUN’DAN BAŞLATTI

U
lu Önder Mustafa
Kemal Atatürk 19
Mayıs 1919 tarihinde
Bandırma vapuru ile

Samsun’a ayak bastı. Buradan
milli mücadeleyi başlatan 

Atatürk, o günlerde Türk mille-
tini ileri götürecek olanların 
genç fikirler olduğunu görm-
üştü. “Genç fikirli demek, doğ-
ruyu gören ve anlayan gerçek
fikirli demektir” sözüyle gençlere

verdiği önemi ortaya koyan Ulu
Önder, 19 Mayıs'ı gençlere ar-
mağan etti. Ve bugün 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve
Spor Bayramı bütün Türkiye'de
büyük bir coşkuyla kutlanıyor.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün bundan tam
103 yıl önce Samsun’a ayak basarak yaktığı bağımsızlık
meşalesi, bugün gençlerin elinde yükseliyor. Atatürk’ün
gençlere armağan ettiği 19 Mayıs bayramı Türkiye’nin

her köşesinde coşku içinde kutlanıyor

103 YILLIK 
BUYUK DESTAN

19 MAYIS
ATATÜRK’Ü 

ANMA GENÇLİK 

VE SPOR 
BAYRAMINIZ 

KUTLU OLSUN

MiLYONLUK JEST!
Bahçelievler Belediyesi’ne 94 milyonluk araç kiralayan şirketin, 

30 ay süreyle bila bedel makam aracı tahsis talebi tartışma çıkardı

HİBE ADI ALTINDA TİCARET KABUL ETMİYORUZ

SELVİ 
SARITAÇ

HABER

AMACINI ÇOK 
İYİ BİLİYORUZ

Cumhurbaşkanı
Erdoğan, partisinin

grup toplantısında konuştu.
Canan Kaftancıoğlu'nun
bazı mahkumiyet kararlarının
onanmasının ardından haka-
ret furyası başladığını belirten

Erdoğan, hukuk önünde
hesap vereceklerini söyledi.
Kılıçdaroğlu'nun SADAT ile
ilgili iddialarına da tepki 
gösteren Erdoğan, “Bu çıkı-
şın neyi amaçladığını çok iyi
biliyoruz” dedi. I SAYFA 7
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İstanbul Valiliği, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma ve Genç-

lik ve Spor Bayramı dolayısıyla
yapılacak kutlamaların progra-
mını paylaştı. Yapılan açıkla-
mada, saaat 09:30'da Taksim
Meydanı'nada celenk sunma 
töreni yapılacağı, 12:30'da Aya-
sofya Meydanı'nda 1919 gencin
harmandalı gösterimi yapacağı
belirtildi. Saat 19:09'da ise 
Üsküdar Meydanı'nda Gençlik
Yürüyüşü yapılacak. 
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İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, yıkımına

başlanan Atatürk Havali-
manı ile ilgili “Türkiye'nin bu
durumunda 10 milyarlarca
Euro'yu çöpe atmanın ne an-
lamı var?” diye sordu. İma-
moğlu, İBB Sözcüsü Murat
Ongun’un görevden alınma-

sına ilişkin de “Daha önce
yine benim kararımla bir
sözcülük makamı kurmayı
uygun görmüştüm ama şu
an sözcülük makamının 
kaldırdım. Şu anda böyle 
bir makam yok. Murat bey
de diğer işlerine devam 
ediyor” dedi. I SAYFA 5
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O MAKAMI 
KALDIRDIM

YÜZDE YÜZ 
ZAM YOLDA!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat,
“Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18’inci
zamla birlikte litre fiyatı 24 TL’ye çıkacak”
dedi. “Devletin vatandaşını koruyacak gücü
maalesef kalmamıştır” diyen Karabat,
“Enerji maliyetleri doğrudan yansıtılıyor. Ama
en büyük zam elektriğe gelecek. Yüzde yüz
zam yolda” ifadelerini kullandı. I SAYFA 9

Bahçelievler Belediyesi’ne 30 ay kullanım şartı ile
bilâ-bedel araç tahsisi talebi tartışmalara neden

oldu. Konu Meclis toplantısında gündeme gelirken Hukuk
Komisyonu Üyesi Temel Polat ve Tahsin Balekoğlu, beledi-

yeye araç tahsis etmek isteyen Plat-
form Turizm Gıda İnşaat

Temizlik Hizmetleri

San. ve Tic. A.Ş’nin, öncesinde belediyeden yaklaşık 94
milyonluk araç ihalesi aldığını belirtti. CHP'li Temel Polat,
“Bağış yahut hibe adı altında yapılan ticareti kabul etmiyo-
ruz” tepkisini gösterdi. CHP Grubu, söz konusu ihalede
belirtilen özellikteki araçların kiralanmaktansa aynı bedel-
lerle satın alınabileceğini ifade etti. 
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KUTLAMA 
PROGRAMI

Recep
Tayyip

ErdoğanÖzgür Karabat
Ekrem İmamoğlu



İ lkbahar ve yaz mevsiminin en sevilen meyvelerin-
den olan çilek sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda
sağlığımız üzerindeki etkileriyle de ön plana çıkı-

yor! C vitamininden en zengin meyveler arasında yer
alıyor çilek. Günlük bir porsiyon çilek tüketimiyle C vita-
mini ihtiyacınızı fazlasıyla karşılayabilirsiniz. Çilek, aynı
zamanda A vitamininden potasyuma, kalsiyumdan
magnezyuma kadar içerdiği pek çok bileşenle adeta bir
şifa deposu. Düşük glisemik in-
deksi sayesinde kan şekerinde
ani dalgalanmalara neden ol-
madığı için günde bir porsiyon
(10 adet orta boy) çilek tüket-
menizde fayda var. Ancak dik-
kat! Acıbadem Kozyatağı
Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Ayşe Sena Binöz, çile-
ğin özellikle çocuklarda alerjik
reaksiyona neden olabildiğini
belirterek, “Bağışıklık sisteminin
çileğin içerisinde bulunan pro-
teine karşı aşırı tepki vermesi so-
nucu alerjik reaksiyon gelişebiliyor. Huş ağacı polenine
veya elmaya karşı alerji sorunu yaşanıyorsa, çileğe karşı
ikincil bir besin alerjisi gelişmesi mümkün olabiliyor.
Dolayısıyla çilek yedikten sonra ağızda karıncalanma
veya kaşıntı, baş dönmesi, dudak, dil veya boğazda şiş-
lik, solunum problemleri, kurdeşen, ishal gibi belirtiler
yaşanıyorsa, doktora danışmakta fayda var” diyor. 

Kolestrola iyi geliyor

Çilek zengin lif içeriği sayesinde kötü huylu LDL koles-
terolün düşürülmesinde rol oynuyor. Aynı zamanda
zengin antioksidan içeriği ile kolesterol üzerinde olumlu
sağlık etkileri göstererek damar tıkanıklığının önlenme-

sine yardımcı ola-
biliyor. Yapılan

bir çalışmada; her gün düzenli çilek tüketen kişilerin
LDL kolesterollerinde yüzde 14, toplam kolesterolle-
rinde yüzde 9 ve trigliserid düzeylerinde yüzde 21 ora-
nında azalma görüldüğü bildirilmiş. Çileğin kolesterol
düşürücü etkisi lif, C vitamini ve biyoaktif bileşen içeri-
ğiyle ilişkilendiriliyor.

Kalp sağlığını destekliyor

Çileğin potasyum içeriği yüksek tansiyonu olan birey-
lerde fayda sağlayabiliyor. Düşük sodyum, yüksek po-
tasyum içeren bir beslenme düzeni yüksek tansiyonu
dengelemede önem taşıyor. Potasyum, kalp kasının dü-
zenli çalışmasında, kan basıncının dengelenmesinde ve

kardiyovasküler sistem üzerindeki yükün azaltılmasında
önemli fayda sağlıyor.

Kanserden korunmaya katkı sağlıyor

Çilek antioksidan değeri en yüksek meyveler arasında
yer alıyor. Gün içinde maruz kalınan hava kirliliği ve bir-
takım kimyasallar gibi çevresel faktörler sebebiyle vü-
cuda alınan bazı maddeler toksik etki gösterebiliyor ve
hastalıklara neden olan serbest radikal üretimine yol
açabiliyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz,
antioksidanların serbest radikallere karşı koruma sağla-
yarak hastalıkların oluşumunu önleyebildiğini belirterek,
“Antioksidan alımınızı günlük düzenli olarak bir porsi-
yon çilek tüketerek destekleyebilirsiniz. Ancak yapılan
çalışmalar çileğin zengin antioksidan içeriği sayesinde
bazı kanser türlerine karşı koruma sağladığını gösterse
de daha çok çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır” diyor. 

Kan şekeri dengesinde önemli

Yapılan çalışmalar kan şekeri dengesindeki bozuklukları
obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riski ile ilişkilendi-
riyor. Çileğin glisemik indeksinin (kan şekerini yükseltme
hızı) düşük olması kan şeker dengesi için önemli. Özel-
likle insülin direnci veya diyabet sorununuz varsa, ara
öğünlerinizde bir porsiyon çilek ile beraber bir su bar-
dağı kefir (200 ml) tüketerek daha dengeli kan şeker sevi-
yesi sağlayabilirsiniz. Çilek ve kefir ikilisi aynı zamanda
daha uzun süre tok kalmanıza da yardımcı olacaktır.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Çilek, güçlü antioksidan etkiye sahip C vitaminin önemli
bir kaynağı. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirerek
enfeksiyonlarla mücadele ediyor. Bir porsiyon çilek (10-
12 orta boy-180 gr) tüketimi bir porsiyon portakal (1
orta boy-130 gr) tüketiminden daha fazla C vitamini
sağlıyor. 

Tokluk süresini uzatıyor

Çilek zengin lif içeriği sayesinde tokluk süresini uzatarak
ağırlık kontrolüne yardımcı oluyor. “Aynı zamanda çile-
ğin glisemik indeksinin, yani kan şekerini yükseltme hızı-
nın düşük olması kan şekerinin düzenlenmesi için de
önemli” diyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena
Binöz, sözlerine şöyle devam ediyor: “Yapılan çalışma-
lar, düşük glisemik indeksli diyetlerin diyabet, ağırlık
kontrolü ve obezite tedavisinde olumlu etkilerinin oldu-
ğunu gösteriyor. Diyet sürecinde çileğin düşük enerji ve
yüksek su içeriğinden faydalanabilirsiniz. Çileği ara
öğünlerinizde 2 tam ceviz içi ile beraber tüketerek tokluk
sürenizi uzatabilirsiniz”

Cilt sağlığını koruyor

Çilek içeriğindeki C vitamini ve antioksidanlar sayesinde
cilt sağlığını da destekliyor. Cildin daha pürüzsüz ve
canlı görünmesine yardımcı oluyor. Yüksek C vitamini
içermesi ve bu vitaminin anti-inflamatuar etkisiyle çilek
akne ile ilişkili iltihaplanmanın azaltılmasında da rol oy-
nayabiliyor. 

Kabızlığı önleyebiliyor

Lif ve su içeriği yüksek olan çilek; karpuz, kavun ile
üzüm gibi su içeriği zengin meyvelerle beraber vücudun
hidrasyonuna ve düzenli bağırsak hareketlerini sürdür-
meye destek oluyor. Lif, bağırsak hareketlerini arttırarak
ve dışkıya hacim kazandırarak kabızlığın önlenmesine
yardımcı olabiliyor. Kabızlık problemi olan kişilerin her
gün bir porsiyon taze çilek veya çilek marmeladı tükete-
rek bağırsak hareketliliğini arttırabileceği belirtiliyor. 
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ZEYNEP VURAL
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Çilekli Semizotu SalatasıMalzemeler: 1 küçük bağ semizotu, 10 adet orta boy çilek, 5-6 yemek kaşığı lor
peyniri, 2 tam ceviz içi, ½ limon suyu, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı keten tohumuYapılışı: Semiz-
otunun saplarını kesin. Ardından yaprak kısımlarını yıkayıp, kurulayın. Çilekleri ikiye bölün ve cevizleri
küçük parçalar haline getirin. Lor peyniri, zeytinyağı ve limon suyunu da ekleyerek tüm malzemeleri karış-
tırın. Üzerine keten tohumu ilave ederek servis edebilirsiniz. Ne sağlıyor? Çilek semizotu ikilisi yüksek su

oranı ve düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerinizin dengelenme-
sine katkı sağlayarak daha enerjik hissetmenize yardımcı oluyor. Aynı
zamanda tokluk sürenizin uzamasına destek veriyor. Bu salatayı ana
öğünlerinizde tercih edebilirsiniz.Çilekli Antioksidan SmoothieMalze-
meler: 10 adet orta boy çilek, 1 avuç ıspanak, 1 su bardağı sade kefir
(200 ml), 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi, 1 tatlı kaşığı chia tohumu, 1 tatlı
kaşığı hindistancevizi tozuYapılışı: Tüm malzemeleri blenderden geçi-
rin. Dilerseniz toz tarçınla tatlandırabilirsiniz. Ne sağlıyor? Protein içe-
rikli bir öğle öğünü sonrası akşam öğününüzü hafif geçirmek veya
kahvaltıda bahar ve yaz aylarında artan sıvı ihtiyacınızı destelemek için
tercih edebilirsiniz.  

SAĞLIKLI ÇİLEKLİ TARİFLER
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Acıbadem 
Kozyatağı Hastanesi
Beslenme ve Diyet
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önerilerde bulundu
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Saçlar için
mezoterapi
Memorial Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden
Uz. Dr. İbrahim Özcan, saç sağlığı için PRP ve
mezoterapi uygulamaları ile ilgili bilgi verdi

Dış görünüş ve esteti-
ğin önemli bir parçası
olan saçların dökül-

mesi, kişiyi hem psikolojik hem
de sosyal açıdan olumsuz yönde
etkileyebiliyor. Sağlıklı bir bi-
reyde günlük yaklaşık 100-150
adet saç telinin dökülmesi nor-
mal sayılırken, bu sayının üs-
tünde dökülme olması altta
yatan başka sebeplere işaret ede-
biliyor. Genetik faktörler, cilt
hastalıkları, vitamin ve mineral
eksikliği ile bazı hastalıklar saç
dökülmesinin nedenleri ara-
sında yer alırken, tedavinin mut-
laka dökülmenin nedenine
yönelik uygulanması gerekiyor.
Bununla birlikte saç büyümesini
destekleyen PRP ve mezoterapi
gibi hızlı ve başarılı tedavilerin
uygulanması da mevcut saçları
güçlendirerek dökülmeyi azaltıp,
saç çıkmayan kıl folikullerden
saç çıkışını destekliyor.  

Saç teli dökülebilir

Saç dökülmesi, saçların normal-
den fazla dökülmesi durumu-
dur. Bir saç telinin sırasıyla
büyüme, dinlenme ve dökülme
olarak üç fazlı bir yaşam dön-
güsü bulunmaktadır. Bu dön-
güyü tamamlayan saç teli
dökülür ve yerine aynı kıl folikü-
lünden yeni saç teli çıkar. Sağlıklı
bir bireyde  günde yaklaşık 100-
150 adet saç teli dökülebilmekte-
dir. Eğer bu sayılardan daha
fazla bir dökülme oluyorsa
bunun araştırılması gerekir. 

Farklı nedenleri olabilir

Normalin üstünde olan saç dö-
külmesinin genetik faktörler, cilt
hastalıkları ve kıl gelişimi bozuk-
lukları, beslenme bozuklukları,
vitamin eksikliği, mineral eksik-
liği, hormonal problemler, bazı
iç hastalıklar, bazı ilaçlar, kemo-
terapi, gebelik, kozmetik ürünler,
stres ve depresyon gibi farklı se-
bepleri bulunabilmektedir. Bu
sebepler saç dökülmesinin en sık
nedenleri arasında yer alır.

Tedaviyi ne belirler?

Saç dökülmesi, sebebe bağlı ola-
rak birçok farklı şekilde ortaya
çıkabilmektedir. Ani saç dökül-
mesi saçın taranması, yıkanması
ve hafif çekmeden sonra fazlaca
saçın dökülmesi şeklinde fark
edilir. Bununla birlikte sabah
uyanıldığında yastıkta fazla mik-
tarda saç bulunması da belirtiler
arasında yer alır. “Androgenetik
alopeside” olarak da adlandırı-
lan erkek tipi dökülme ise
zaman içeresinde ön saç çizgisi-
nin geri çekilmesi ve tepe böl-
gede açılma meydana gelmesi
şeklinde gözlemlenir. Saç kıran
denilen “Alopesi areatada” du-
rumundaysa, saçlarda bölgesel

olarak bozuk para büyüklü-
ğünde dökülme alanları ortaya
çıkar. Saç dökülmesi tedavisi ise
belirlenen sebebe yönelik olarak
uygulanır. Bunun yanı sıra saç
büyümesini destekleyen PRP ve
mezoterapi gibi uygulamalar ve
ilaç tedavileri kullanılabilir. Bazı
olgularda ise saç ekimi 
yapılabilir.

Mezoterapi çare olabilir

Direkt saç köklerine yapılan
PRP ve mezoterapi uygulama-
ları hem hızlı sonuç alınması,
hem de tedavi başarıları göz
önüne alındığında son yıllarda
giderek önemi artan ve popüler-
leşen tedavi yöntemleri arasında
yer alır. PRP tedavisinde kişinin
kendi kanı alınıp,  işlemden geçi-
rilerek platelet ve büyüme fak-
törlerinden zengin olan plazma
kısmı ayrıştırılarak kişinin saç
köklerine enjekte edilir. Mezote-
rapide ise dışardan hazır flakon-
larda saç için gerekli aminoasit,
vitamin ve mineral açısından
zengin içerikler enjeksiyon yo-
luyla saç köklerine verilir. Her iki
tedavi yöntemi de mevcut saçları
güçlendirerek saç dökülmesini
azaltır ve saç çıkmayan kıl foli-
kullerden saç çıkışını destekler.
Saç dökülmesini tamamen dur-
durmaz, ancak normalden fazla
miktardaki saç dökülmesini en
aza indirerek daha güçlü ve sağ-
lıklı saçlar oluşmasını sağlar. Bu
işlemlerden hastalar ortalama
üçüncü seanstan sonra fayda
görmeye başlar. Kişiden kişiye
değişmekle beraber etkisi orta-
lama 6 ay ile 1 yıl arasında
devam eder.

Hamilelerde
uygulanmamalı

PRP ve mezoterapi işlemleri 18
yaşından büyük, saç dökülmesi
yaşayan bireylere uygulanabilir.
Ancak kan sulandırıcı ilaç kulla-
nanlara, kanama bozukluğu
olanlara, uygulama yapılacak
bölgede enfeksiyon ve iltihap
olanlara, hamilelere, emziren
annelere ve kanser hastalarında
uygulama yapılmaz. Mezoterapi
uygulamasında kişinin ürün iç-
eriğindeki maddelerden birisine
karşı alerjisi varsa ya da ürtiker
hastasıyla bu uygulamaların ya-
pılmaması gerekir. 2-4 haftada
bir uygulanan PRP ve mezote-
rapi tedavilerinin genellikle 4-6
seans yaptırılması önerilmekte-
dir. İşlem sonrası ilk 6 saat süre-
since saçın yıkanmaması, şişlik
olursa buz uygulaması yapıl-
ması gerekmektedir. işlem son-
rası iki gün boyunca sauna ve
buhar odasına girilmemeli, en-
feksiyon riski nedeniyle havuz ve
denizden de bir süre uzak durul-
malıdır. SEMANUR POLAT

Yeni bir diş hekimliği modeli
Bir İsviçre ekolü
olan “Slow Den-
tistry” son dönem-

lerde pek çok hastanın tercih
ettiği bir tedavi yöntemi ola-
rak öne çıkıyor. “Slow Den-
tistry” ağız ve diş sağlığına
bütüncül yaklaşımı ve “slo-
wer is safer” (daha yavaş,
daha güvenli) fikrine öncelik
veren bir diş hekimliğini vur-
guluyor. Ken-
disi de Slow
Dentistry eko-
lünü uygula-
yan, estetik ve
fonksiyonel
diş hekimliği
alanında hiz-
met veren Dt.

Nazan Nur ARIK "Slow
Dentistry" ekolünü şöyle
açıklıyor; “Slow Dentistry
ekolünde dört temel prensip
buluyor. Bu prensiplerden
ilki “sterilizasyon” yani has-
talarımızı tamamen steril,
güvenli bir alanda tedavi
edebilmek. İkinci prensip
“İlk Muayene”. İlk muaye-
nemizi hastayı detaylı bir şe-

kilde
anlayabileceği-
miz bir süre içe-
risinde tutmaya
çalışıyoruz. Bu-
radaki amaç
doğru ve sağlıklı
bilgiyi alabilme-
miz.”
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O lay, geçen pazar günü saat
19.30 sıralarında Uğur Mumcu
Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu

Caddesi'de bir giyim mağazasında mey-
dana geldi. Mağazada müşteri yoğunlu-
ğunun yaşandığı sırada alışveriş yapma
bahanesiyle içeri giren iki kadın, kemer
reyonun olduğu bölüme yöneldi. Bir süre
kemerleri inceleyen ikili, çalışanlara fiya-
tını sorduktan sonra bir kemeri alarak,
kasaya doğru gitti. Bu sırada diğer müş-
terilerle ilgilenen kasiyerin dikkatini çek-
mek isteyen kadınlar, aldıkları kemer için
pazarlık yapmaya başladı.

El çabukluğu yaptı

Daha sonra kasiyere 200 TL verdikten
sonra 180 TL para üstü aldı. Para üstü
olarak verilen 100 TL'lik banknotun yırtık
olduğunu söyleyen kadınlardan biri, de-
ğiştirilmesini istedi. Kasiyer, parayı değiş-
tirdiği sırada kadınlar, indirim
yapılmadığından dolayı ürünü almaktan
vazgeçtiklerini söyledi. Ve para üstünü
verip, 200 TL'sini geri istedi. Bu sırada
kadın, el çabukluğuyla 50 TL'yi sakladı.
Kasiyer, para üstünü alarak, 200 TL'yi
geri verdi. Kadının aldığı parayı yanın-
daki arkadaşına verdiği anlaşıldı. Dışarı
çıkan diğer kadın, aldığı para ile birlikte
üzerindeki paraları çıkarıp eksik olup, ol-
madığını anlamak için saydı. İkili daha
sonra mağazadan ayrıldı.

Kasiyer şok oldu

Yaşananları anlatan kasiyer Fatmanur
Kaygusuz, "Kasada müşteri ile ilgileni-
yordum. O ara mağazaya iki kadın girdi.
Müşteri yoğunluğumuz da vardı. Bu sı-

rada kemer almak istediklerini söyleyip,
diğer mesai arkadaşlarıma fiyatını sor-
muşlar. Arkadaşlarım 20 TL olduğunu
söylemişler. Benim yanıma geldiler ve
bana da fiyatını sordular. Ben de kemerin
fiyatını söyledim. Aldıkları kemerin ücre-
tini ödemek için bana 200 TL verdiler.
Ben paranın sahte olacağını düşünerek,
gidip patronuma sordum. O da paranın
sahte olmadığını söyledi. Kasaya gelerek,
kadınlara 180 TL para üstü verdim. Para

üstü olarak verdiğim 100 TL'lik banknotun
yırtık olduğunu söyleyerek, değiştirmemi
istedi. Ben de değiştirdim. O sırada 50 TL
almış sanırım. Ve ısrarla bana halen keme-
rin fiyatını sormaya devam etti. Ben de her
sorduğunda 20 TL olduğunu ilettim. Ve
kısa bir süre sonra benimle pazarlık yap-
maya başladı. İndirim yapıp yapamayaca-
ğımı sordu. İndirim yapamayacağımızı
söyledim. Bir yandan da başka bir müşte-
rinin kart üzerinden yaptığı ödeme işlemini

yapmaya çalışıyordum. Bu sırada elindeki
poşetle iterek pos makinesini düşürdü.
Buradaki amacı dikkatimi iyice dağıtmak
ve paniğe sokmak. Pazarlık yapmaya da
devam ediyordu. O sırada kendi verdiği
200 TL parayı istedi. Ben de o an parasını
geri verdim. Yanındaki arkadaşıyla bera-
ber daha sonra dışarı çıktılar. O sırada
üzerindeki parayı arkadaşına veriyor. Ar-
kadaşı da dışarı çıkarak, üzerindeki parayı
çıkarıp sayıyor" dedi. DHA

KadıKöy Rasimpaşa Mahallesi'nde sabah
saatlerinde yaşanan olayda, otomobil sü-
rücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol

verme nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmayla
başlayan kavgayı mahalleli ayırdı. Otomobil sürü-
cüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt
toplayıcısının arkasından koştu. Çevredeki insanların
tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye,
bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi. Oto-
mobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayısına çekiç
fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı. 

Yaralanma olmadı

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul,
"Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında
bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar
araya girdi ama, yumruklaştılar. Sürücü darbe al-
mıştı ve otomobiline geçti. Sakinleştiğini düşündü-
ğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt
toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, ara-
cına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak oto-
mobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın
aşağısına doğru uzaklaştı. Araç sürücüsü de arkasın-
dan çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma
sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yara-
lanma olmadı" dedi. DHA

Kağıt toplayıcıyı
kovaladı

Esenyurt'ta, bir kişi borcunu
alamadığı iddiasıyla bilardo

salonunu benzin dökerek kun-
dakladı. Salondakilerin darbet-

tiği şüpheli, polis tarafından
gözaltına alınırken olay anları
güvenlik kamerasında yansıdı

Olay, 13 Mayıs Cuma günü saat 17.00 sı-
ralarında Esenyurt Yeşilkent Mahalle-
si'nde bulunan sitede yaşandı. Edinilen
bilgiye göre, Mahmut Ç., İ.S.'ye verdiği 4
bin lira parayı geri alamadı. Mahmut Ç.
bunun üzerine benzin bidonuyla, İ.S.'ye
ait bilardo salonuna geldi. Şüpheli, içeri-
dekilere aldırış etmeden benzini masaların

üzerine döktü ve ateşe verdi. İçeridekiler
panikle kaçtı. Bilardo salonunda bulunan
M.A. ve M.K., Mahmut Ç.'yi darbetti.
Yangın, salondakiler tarafından söndü-
rüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri sa-
lonu yakan Mahmut Ç.'yi ve ona saldıran
M.A., M.K.'yi gözaltına aldı. Yaşananlar
işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Baysal ergun 
Çatalca Esnaf
ve Zanaatkarlar
Odası Başkanı

Olay, geçen ay gece saat-
lerinde Hürriyet Mahalle-
si'nde meydana gelen

olayın görüntüleri ortaya çıktı. Mo-
tosikletle gelen iki kişiden biri, etrafı
kontrol ettikten sonra silahını çıka-
rarak, düğün organizasyon firma-
sına ait iş yerine ateş etti. Daha
sonra geldiği motosiklete binen sal-
dırgan olay yerinden ayrıldı. Kom-
şuların ihbarıyla olay yerine gelen iş
yeri sahibi, polise giderek saldırgan-
dan şikayetçi oldu. Olay yeri ince-
leme çalışmalarını yapan ve
güvenlik kameralarını inceleyen
polis ekipleri kaçan saldırganı yaka-
lamak için çalışma başlattı.

Biz silah sesine uyandık

Mahalle sakini "Gece kalktığımda
2-3 el silah sesi duydum. Daha
önce burada böyle bir olay olma-
mıştı. Daha sonra geldik baktık ki
kurşun delikleri vardı" dedi.
Komşu dükkanın sahibi Recep
Şahin, "Gece geç saatlerde bize bir

telefon geldi. Gelip baktık. Yan
komşumun vitrinlerine 3-5 el silah
ateş edilmiş. Polisler geldi ince-
leme yaptı. Güvenlik kamera gö-
rüntülerini inceledik. Motosikletli
iki kişi yeri kontrol ediyor. Daha
sonrada silahla göz boyama tarzı
bir şeyler yapıyorlar. Ne amaçla
yaptılar bilmiyorum" diye konuştu.
İş yerine yapılan silahlı saldırı gü-

venlik kamerası tarafından kayde-
dildi. Görüntülerde, motosiklet ile
sokağa gelen kapüşonlu saldır-
ganların bir tur atarak etrafı kont-
rol ettiği görülüyor. Daha sonra
motosikletten inen bir kişi, içeriye
baktıktan sonra iş yerine kurşun
yağdırıyor. Silahlı saldırgan geldiği
motosiklete binerek olay yerinden
kaçıyor. DHA

Kağıthane'de motosikletle gelen iki kişiden birinin, iş yerine düzenlediği silahlı saldırı güvenlik
kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı

İş yerine silahlı saldırı!

Bilardo salonunu ateşe verdi!

TIRNAKCILAR
KAMERADA!

Kadıköy'de bir otomobil sürücüsü ile
kağıt toplayıcısı başlayan tartışma, kısa
sürede bıçaklı, taşlı kavgaya dönüştü.
Tartışmayla başlayıp, yumruklaşmayla
devam eden kavgada, otomobil sürücüsü
kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt
toplayıcısı bir arkadaşıyla birlikte otomo-
bil sürücüsüne taşla saldırdı

Ümraniye Belediye-
si'nin önündeki
parkta bulunan ve

şüpheli olduğu gerekçesi ile po-
lise haber verilen çantadan 10
bin dolar çıktı. İçindeki para-
larla ile birlikte çantası teslim
edilen Erkan Mehmet Sipahier,
"Bugün ben sayısal lotoyu tut-
turmuş gibi oldum" dedi. Olay,
saat 21.50 sıralarında Ümra-
niye Belediye binası önündeki

parkta meydana geldi. Parkta
bulunan çanta, vatandaşlar ta-
rafından içerisinde bomba
olma şüphesi ile polise bildi-
rildi. İhbarın olduğu yere gelen
Ümraniye İlçe Emniyet Mü-
dürlüğü Devriye Ekipler Amir-
liği’ne bağlı polis ekipleri,
çantanın çevresinde önlem ala-
rak inceleme yaptı. Araştırma
yapan ekipler, çantanın unutul-
duğunu belirleyerek içerisini

kontrol etti. Yapılan incelemede
çantanın içerisinden 10 bin 200 
dolar ile pasaport ve kişisel eş-
yalar çıktı. Pasaportundan kim-
liği tespit edilen Erkan Mehmet
Sipahier telefonla aranarak
Atakent Polis Merkezi’ne çağ-
rıldı. Çantasındaki kişisel eşya-
ları ve dolarları eksiksiz bir
şekilde teslim aldı. Sipahier se-
vincini, ‘’Bugün sayısal loto
tutturmuş gibiyim’’ diyerek dile
getirdi. Karakoldaki işlemlerin
bitmesinin ardından çantasını
alarak ayrıldı.  DHA

10 bin dolarına kavuştu

Sultangazi'de, bir giyim mağaza-
sına alışveriş yapma bahanesiyle
gelen 2 kadın, kasiyeri tırnakçılık

yöntemiyle dolandırdı. O anlar
güvenlik kamerasına yansırken,
kadınlardan birinin dışarı çıktık-

tan sonra üzerindeki paraları 
çıkarıp eksik, olup olmadığını 
anlamak için saydığı görüldü



İ stanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıkla-
mada, “7 Nisan 2019 tarihinde verilen idari kararla
sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı’nın,

pist dahil bir bölümünün imar planı değişikliği yapılma-
dan, hukuksuz, ihalesiz ve keyfi bir uygulamayla yıkı-
mına başlandığı haberleri medyada görülmüştür.
Bilindiği gibi Atatürk Havalimanı ilk kez 1912 yılında

inşa edilmiş, Osmanlı’dan miras, dünyanın ilk havali-
manlarından biridir. Sivil uçuşlara kapatıldığı tarihte
yaklaşık olarak 70 milyon yolcu kapasitesine ulaşmış bir
milli servet olmanın yanı sıra, milyarlarca dolarlık alt
yapı ve turizm yatırımlarının da merkezi olmuştur” de-
nildi. 

Alternatif bir sigorta

Açıklamada, “Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak

Atatürk Havalimanı’nın şehrimizin gelecekteki ihtiyaç-
ları ve 16 milyon İstanbullunun olası afetlere karşı gü-
venliği adına alternatif bir sigorta olarak mevcut
yapısıyla korunması ve gelecekteki senaryolara göre ka-
tılımcı bir süreçle ele alınması gerektiğine inanıyoruz. Bu
tarihi ve milli değeri tahrip etmek yerine, üç havalimanı-
nın birlikte çalışacağı bir senaryonun kentin makro-
formu açısından daha sağlıklı olacağı aşikardır”
ifadelerine yer verildi. 

Stratejik sonuçlar

Düzenlenen çalıştay ve ortak akıl toplantılarından çıkan
stratejik sonuçları paylaşılarak, “Kentin gelişimini ku-
zeye yönlendiren ve Kanal İstanbul gibi İstanbul’un ge-
leceğini tehdit eden projelere gerekçe ve destek
oluşturan İstanbul Havalimanı mevcut haliyle dondu-
rulmalı ve büyümesi engellenmelidir. Şehrimizin gele-
cekteki olası kapasite ihtiyaçlarının Atatürk Havalimanı
ile karşılanması mümkündür. Atatürk Havalimanı’na da
yeşil alanlara da ihtiyacımız var. Atatürk Havalimanı İs-
tanbul'un destekleyici havalimanı olarak korunmalı,
hem merkezi idarenin ve hem de yerel idarelerin kaynak-
ları ve işbirliğiyle kentin kuzeyi ve çeşitli vadileri insanla-
rımızın hizmetine kazandırılmalıdır. Atatürk
Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen
Havalimanı ile İstanbul sivil havacılık altyapısının
önemli ve güçlü bir parçasıdır. İstanbul’un gelecekte ih-
tiyaç duyacağı havayolu ulaşım kapasitesinin karşılan-
masında yaklaşık yüzde 28’lik bir pay alabilecektir”
bilgisi verildi.  

Hemen durdurulsun!

Açıklamanın devamında, “İstanbul Havalimanı mevcut
90 milyon/yıl yolcu kapasitesiyle 200 milyon yolcu/yıla
göre planlanan alanının yalnızca yüzde 50’sini gerçek-
leştirmiş durumdadır” denilerek, “Diğer etapların ger-
çekleştirileceği alanda mevcutta doğal alanlar, orman
alanları bulunmaktadır. Dolayısıyla ilk yapılması gere-
ken İstanbul Havalimanı’nın genişleme etaplarının dur-
durulması ve iptal edilmesidir. Zaten projelendirilmiş
olan Sabiha Gökçen Havalimanı genişleme etabı ta-
mamlanmalı ve İstanbul’da toplamda 150 milyon
yolcu/yıl kapasiteye ulaşılmalıdır. Atatürk Havalimanı,
İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı
doğru bir teknik planlamayla kurulacak uçuş koridorları
ile beraber çalıştırılabilecektir. Birden fazla havalima-
nına sahip çok sayıdaki dünya kentleri bu konuda örnek
alınmalıdır. İstanbul Havalimanı'na yapılacak yatırımla-
rın kalan miktarı yaklaşık 5 milyar Euro, Atatürk Hava-
limanı'nın mevcut yaklaşık değerinin ise yaklaşık 4
milyar Euro olduğunu düşünürsek, Atatürk Havalima-
nı'nın sivil havacılık kullanıma açılmasıyla yaklaşık 9
milyar Euro’luk bir ekonomik değer israf edilmeyecek,
bu bütçe ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız lehine kullanıla-
bilecektir. Ayrıca Atatürk Havalimanı çevresinde yıllara
sari olarak inşa edilmiş olan otel ve ticari işletmelerin
yılda yaklaşık 580 milyon Euro’luk kaybının önlenmesi
mümkün olacaktır. Bu süreçte Atatürk Havalimanı’nın
sahip olduğu erişilebilirlik kapasitesini daha da geliştire-
cek Atatürk Havalimanı - Halkalı bağlantısı gerçekleştir-
mek ve bu sayede 3 havalimanını birbirine bağlanmak
mümkün olabilecektir” ifadelerine yer verildi. 
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M ukayyet sözcüğü Arapça bir sözcük
ve farklı anlamlar içerir.
Sözcük anlamı bir yana halk ara-

sında en çok kullanılan şekli “Allahım aklıma
mukayyet ol” dur.

Bu bir anlamda tanrıya yakarıştır. ”Yaşa-
dığım sürece akıl sağlığımı koru” denmek 
isteniyor.

Öte yanda çıldırma noktasına gelmiş bir in-
sanın feryadı olarak da algılayabilirsiniz ki;
son dönemlerde ülkemizde en çok da bu an-
lamda kullanılmaya başlandı.

Akıl sağlığı beden sağlığından daha 
önemlidir.

Bedeninizde oluşacak bir rahatsızlık ya da
hastalığı tedavi etmeniz mümkündür.

Hele de tıp alanında bunca yenilik ve geliş-
meler sürerken bedenimizde oluşacak bir ra-
hatsızlığı kısa süre içerisinde gidermek çoğu
zaman olanaklıdır.

Kalp naklinin bile yapıldığı günümüzde ne
yazık ki, akıl sağlığımızla ilgili tedavi süreci

hayli sıkıntılı ve hatta çoğu zaman olanaksız.
O yüzdendir ki, akıl sağlığımıza önem ver-

memiz yani “aklımıza mukayyet olmamız”
gerekiyor.

Şimdi soruları duyar gibi oluyorum!
Bir ülkede asgari ücret açlık sınırının bile

altında iken nasıl aklımıza mukayyet olalım?
Üç çocuklu bir ailede yalnızca bir aylık

ekmek parası bile çoğu emekli maaşının yarı-
sına denk geliyorsa?

Üniversite mezunu gençlerin artık iş bulma
hayali bile kalmadıysa?

Milyonlarca insanın iş-ekmek umudu dev-
leti iliklerine kadar sömüren bir avuç kan
emicinin vicdanında son buluyorsa?

Vatandaş nasıl aklına mukayyet olsun?
Gerek ekonomide gerekse sosyal yaşamda

ve siyaset alanında önüne gelen her yalanı
söyleyebiliyorsa, 

Kamuya ait olması gereken bilgiler, devlet
sırrı gibi vatandaştan saklanıyorsa,

Kamu kurum ve kuruluşları liyakatsiz in-

sanlar tarafından yönetiliyor ve ra-
kamlarla oynanarak halk aldatılmaya 
çalışılıyorsa,

En yetkili kişiden başlayarak elinde yetki
olan herkesin her önüne gelene parmak salla-
dığı bir ortamda insanlar yazdıkları mesaj,
söyledikleri sözlerden dolayı işlerinden oluyor,
tutuklanıyor, cezaevlerine atılıyorsa,

Tüm bunlar olmamış gibi birileri de çıkıp
“her şey yolunda, dünyanın en güçlü on eko-
nomisinden biriyiz” yalanını söyleyebiliyorsa,

Haydi gelin, “aklınıza mukayyet olun.”
Artık ülkeyi yönetemez hale gelmiş bir ikti-

dar ve yandaşları lüks ve şatafat içinde 
yaşarken, 

Yüzlerce mutfak personeli, sınırsız temsil
giderleri, binlerce çalışanıyla kışlık sarayın
yanına bir de ülkemizin en çok korunması ge-
reken koylarından birinde yazlık saray, o da

yetmedi Ahlat’ta yayla saray yapan bir iktidar
ülkemizi sonu belirsiz bir karanlığa 
sürüklerken;

Vatandaş nasıl “aklına mukayyet olsun.”
Cumhurbaşkanlığı yayla köşkü yetmemiş

şimdi yanına bakanlar için de köşk 
yapılacakmış.

Bu ülkede milyonlarca çocuk yatağa aç gi-
rerken, milyonlarca insan yetersiz beslenme
ve gıdasızlıktan beden sağlığını yitirmişken,

Öğrenciler barınacak yurt bulamaz, adliye-
ler ev sahibi-kiracı davalarına yetişemez hale
gelmişken,

Sayın büyüklerimiz düşük faizli konut kre-
disi veriyorlarmış!

2 milyon kredinin aylık taksiti 25 bin lira-
nın üzerinde ve bunu yandaş medya nasıl du-
yuruyor biliyor musunuz?

Konut sahibi olmak isteyen dar gelirli aile-
lere müjde!

Açıkça aklımızla, duygularımızla, hayalle-
rimizle ve de en önemlisi çaresiz bıraktıkları
insanların aklıyla alay ediyorlar.

Şu sıralar yeterince kaynak yaratamadık-
ları inşaat baronlarına, rantiyeci müteahhit-

lere yeni rant alanları yaratmak için başlata-
cakları projeyi sanki vatandaşın konut soru-
nuna çözüm gibi yutturmaya çalışıyorlar.

Ama yanıldıkları bir nokta var.
Türkiye eski Türkiye değil.
Artık soran, sorgulayan ve sizin sömürüle-

rinize “kader” diyerek boyun eğmeyecek bir
halk var bu ülkede.

Sizin gözlerinizde ne ışık ne parıltı 
görmüyorlar.

Görünen o ki, uyanan bu halk sizi uykusuz
bırakmaya başladı ve gözlerinizde yalnızca
gecenin yorgunluğundan kalma çapaktan
başka bir şey yok.

O sizin aldatıldığınız gibi aldatmaya alıştı-
ğınız halk artık ne size ne yalanlarınıza ne de
proje diye ortaya koyduğunuz uydurma senar-
yolara kanmıyor.

Cezaevlerinde rehin tuttuğunuz, haksız yar-
gılamalarla işlerini, mesleklerini, özgürlükle-
rini ellerinden aldığınız masum insanların
vebalinde boğulacaksınız.

Sizlerde sevgili yurttaşlar, gelecek güzel
günleri hayal ederek

Aklınıza mukayyet olun.

Aklınıza mukayyet olun
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Yıkımına başlanan Atatürk
Havalimanı ile ilgili bir açıklama

yapan İBB, konu hakkındaki
çalıştaylardan çıkan 9 maddeyi
paylaştı. Açıklamada, “Atatürk

Havalimanı’na da yeşil alanlara
da ihtiyacımız var. Atatürk

Havalimanı İstanbul'un destek-
leyici havalimanı olarak

korunmalı, kentin kuzeyi ve çeşitli
vadileri insanlarımızın hizmetine

kazandırılmalıdır” dedi

9 MADDELİK 
MUHALEFET

Okutan Kadıköy

okutanKadıköy
Projesi ile Kadıköylü
apartman sakinleri,

semtte ikamet eden ve maddi
nedenlerle eğitimine devam et-
mekte zorlanan 1000 üniversite
öğrencisine 9 ay boyunca karşı-
lıksız eğitim desteği verecek.
Projeye katılmak isteyen apart-
manlar için Türk Eğitim Vak-
fı’nda ilgili apartman adına burs
fonu oluşturulacak. Burs fo-
nunda biriken destekler Türk
Eğitim Vakfı tarafından öğrenci-
lere burs olarak verilecek. Kadı-
köy Belediyesi, ilçe muhtarları,
Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri
ve semt sakinlerinin Türk Eğitim
Vakfı iş birliği ile ortaklaşa ha-
yata geçirdiği Okutan Kadıköy
Projesi düzenlenen basın top-
lantısıyla duyuruldu. Alan Kadı-
köy’de yapılan toplantıya
Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, Türk Eğitim
Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş
ile birlikte Kadıköylü muhtarlar
ve Kadıköy Gönüllüleri katıldı. 

El ele verelim 

Proje hakkında bilgi veren Kadı-
köy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı, “Binlerce imkân-

sızlıklar içerisinde okumaya çalı-
şan, hayata tutunmaya çalışan
genç arkadaşlarımız var.   Belki
bu projeyle bir kişiye bile dokun-
sak, bizim için Kadıköy için Ka-
dıköylüler için ayrıca bir gurur
kaynağı. Ülkemizde üniversite
öğrencilerine destek olmak, on-
ların hayat koşullarını bir ölçüde
olsa da iyileştirebilmek, onlara
daha yaşanabilir bir hayat im-
kânı sunabilmek için bugünden
itibaren hep birlikte el ele veriyo-
ruz. Kadıköy’de ikamet eden
veya Kadıköy’de okuyan üniver-
site öğrencileri için yeni bir sos-
yal destek hareketini bugün
buradan hep birlikte başlatıyo-
ruz” dedi. 

Kadıköy Belediyesi ve Türk Eğitim Vakfı (TEV), gençlere
eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için “Okutan Kadıköy” 
projesini başlattı. Proje ile Kadıköy’de ikamet eden ve maddi
nedenlerle eğitimine devam etmekte güçlük çeken 1000
üniversite öğrencisine yıl sonuna kadar burs desteği verilecek

Şimdi gezi zamanı

Zeytinburnu
Belediyesi’nin hem-
şehrileri için düzen-

lediği Boğaz Gezileri’nin
ardından Çanakkale ve Bilecik
gezileri de başlıyor. Her yıl ge-
leneksel olarak düzenlenen
Çanakkale ve Bilecik Kültür
Gezileri, 23 Haziran tarihine
kadar devam edecek. Çanak-
kale ve Bilecik Kültür gezile-
rine, başvuru ve kayıtlar 444
1984 numaralı Çözüm Merke-
zi’nden ya da http://www.zey-
tinburnu.istanbul adresindeki
form üzerinden yapılabiliyor.
2000 yılından bu yana düzen-
lenen Çanakkale gezilerine 147
bin 935 kişi katılırken, 11’incisi

düzenlen Bilecik- Söğüt gezile-
rine ise 31 bin 284 kişi katılım
gösterdi. Zeytinburnu Beledi-
yesi’nden yapılan açıklamada;
Çanakkale ve Bilecik Kültür
Gezileri’ne 2018 yılı öncesinde
katılım gösteren ve Zeytinbur-
nu’nda ikamet eden tüm va-
tandaşların kayıt yapabileceği
belirtilirken, gezilere 11 yaşın-
dan küçük çocukların katıla-
madığı hatırlatıldı. Katılacak
olan vatandaşlar için otobüs
seferleri Zeytinburnu 15 Tem-
muz Meydanı’ndan düzenle-
necek. Saat 07.00’de hareket
edecek olan araçlara 30 dakika
öncesinde hazır olunması çağ-
rısında bulunuldu.

Çocuk dostu şehirler ödülü
Avcılar Belediyesi’nin; "Avcılar'da Çocukların Yerel Yönetime
Katılımının Arttırılması ve Kapasite Geliştirilmesi" projesi Türkiye
Belediyeler Birliği’nden ''Çocuk Dostu Şehirler'' ödülü aldı

Çocuklara,
gençlere ve deza-
vantajlı gruplara

dönük yürüttüğü çalışmalarla
bir simge haline gelen Avcılar
Belediyesi’ne bir ödül de Tür-
kiye Belediyeler Birliği’nden
geldi. Avcılar Belediyesi Stra-
teji Geliştirme Müdürlüğü ta-
rafından hazırlanan;
"Avcılar'da Çocukların Yerel
Yönetime Katılımının Arttırıl-
ması ve Kapasite Geliştiril-

mesi" projesi, Türkiye Beledi-
yeler Birliği tarafından düzen-
lenen Çocuk Dostu Şehirler
Fikir ve Proje Yarışmasını ka-
zanarak 'Çocuk Dostu Şehir-
ler'' ödülünü kazandı. Avcılar
Belediye Başkanı Turan Han-
çerli, Türkiye Belediyeler Bir-
liği Meclis toplantısının
ardından gerçekleştirilen tö-
rende ödülünü Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ ve TBB Başkanı
Fatma Şahin’den aldı. 



Festivalde açılış

mardin Dargeçit Belediyesi ta-
rafından düzenlenen Gençlik
Festivali programında Zeytin-

burnu Belediyesi’nin katkılarıyla ilçeye
kazandırılan Bilgi Evi’nin açılış töreni de
yapıldı. Dargeçit Belediye Başkanı Meh-
met Cüneyt Aksoy ev sahipliğinde ger-
çekleşen törene; Mardin Valisi ve
Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mah-
mut Demirtaş, Zeytinburnu Belediye
Başkanı Ömer Arısoy, ilçedeki STK tem-
silcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

Kabuğuna sığmayacak

Dargeçit’e kazandırılan Bilgi Evi’nin açıl-
masında desteklerini esirgemeyen kardeş
belediye Zeytinburnu’na teşekkürlerini
sunan Vali Demirtaş, yaklaşık 22 aydır
Mardin’de görev yaptığını hatırlatarak;
“Mardin'deki görev sürem boyunca
Dargeçit ilçesine kaç kez geldiğimi ben
bile hatırlayamaz oldum. İlçede çok ba-
şarılı ve çalışkan bir belediye başkanımız
var. Burada, huzurlarınızda Belediye
Başkanımız Mehmet Cüneyt Aksoy'a
hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Bizler de, hem valilik hem de Mar-
din Büyükşehir Belediyesi olarak her
ilçemizde olduğu gibi Dargeçit ilçemize
de elimizden gelen desteği vermeye çalı-
şıyoruz. Daha geçen hafta üretici kadın-
larımıza arı kovanlarımızı teslim ettik.
Gene yerli ürünlerimizin çeşitliliğini sağ-
lamak üzere, çiftçi kardeşlerimize bin-
lerce fidan dağıtımı yaptık. Allah izin
verirse Dargeçit artık hedefini büyütüp
kabuğuna sığmayacaktır” diye konuştu. 

Silivri Belediyesi tarafından
yürütülen kaçak yapılarla mü-
cadele çalışmaları kapsamında

tarım arazileri ve hazine arazilerine yapıl-
dığı tespit edilen yapıların yıkım işlemi
devam ediyor. Silivri Belediyesi İmar ve
Şehircilik Müdürlüğü, Silivri Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü, İBB Zabıta Ekipleri
ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığının
koordineli çalışmalar neticesinde Büyük-
çavuşlu Mahallesinde maliye ve tarım
arazilerinin üzerine kaçak yapıldığı tespit

edilen 54 adet yapının yıkım işlemi bele-
diye ekipleri ve İlçe Jandarma Komutan-
lığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapı
kayıt belgeleri iptal edilen kaçak yapılar,
alınan güvenlik önlemleri altında yıkıldı.
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
kaçak yapı tespit çalışmalarının aralıksız
olarak devam ettiğini ifade ederek hazine
ve tarım arazilerini korumaya, kaçak yapı-
larla mücadele etmeye büyük bir kararlı-
lıkla devam edeceklerini belirtti.
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G enç, farklı yaşlardakilerin kendinden yaşça
küçük olanlarına deriz.  
70 yaşındaki Erdem amcaya göre 57 

yaşındaki ben gencim. 
Oğluma göre ise 17 yaşındaki Selçuk genç…
Mademki hepimiz genciz o halde neden geleceğin

teminat olmaktan kaçtık.  
Neden sorumluluğu kendimizden yaşça küçük

fakat daha akıllı, yaratıcı, hayalleri olan, ufku açık
“genç” dediğimiz insana yüklüyoruz. 

Yoksa sadece 17 - 25 yaş arasındaki insanlarımı
kastediyoruz. Değilse genç ve yetişkin ayrımı yapmak
neden?Yaşadığı ülkeyi çıkmaza sokanlar hangi gençlik.  

Allah aşkına,  22 Şubat 1962 - 20 Mayıs 1963
ayaklanmasını, 20 Mayıs 1969 - 9 Mart 1971 darbe
teşebbüsü ile 15 Temmuz 2016 askerî darbe 
girişimini ve ihtilalleri planlayanlar gençler mi idi? 

Hangisi 17-25 yaş grubunda idi.
Hiçbiri!
Gençlerin bu denli güçleri olsa idi. Ülke bulundu-

ğundan daha ileri de müreffeh olur, kıskanılırdık… 
Soru: Öğrencilerin sınav sorularını çalarak binlerce 

gencin hayalini yıkanların hangisi 17-25 yaş grubundadır?
Cevap: E şıkkı… Hiçbiri…
O halde milletin yüzüne baka baka yalan söyleyen 

siyasetçiler lise veya üniversitede okuyan gençler değil.  
Sanatçı kimliğiyle örnek olacaklarına her türlü ahlaksız-

lığı yaparak kendilerini de rezil duruma sokanlar, yüzle-
rinde sivilce çıkan ergenlere de hiç benzemiyorlar. 

Dini kullanarak köşe yazılarında, televizyon 
ekranlarında milyonlarca parayı banka hesaplarında
aktaran, inançlarımıza küfredenler bir tanesinde bile
sakalı çıkmamış delikanlı değil. 

Reyting uğruna gerçekleri saklayarak, edepten
uzak, çarpık ilişkileri senaryolaştırarak şiddet dolu
sahneleri gözler önüne serenler de değiller.  

Günü kurtarmak adına, yarınları düşünmeyenler
ise hiç değiller. Çünkü onlar sınavdan sınava yarış atı
gibi koşmaktan bunları düşünecek zamanları kalma-
yıp, çocukluklarını yaşamayanlar.   

Onlar filancanın çocuğundan bir puan daha fazla
almasını istediğimiz kölelerimiz, 

Onlar, ailesini geçindirmek için sigortasız 
çalıştırdığımız, mahkûmlarımız.

Onlar, ellerine cep telefonu, tablet vererek 
susturduğumuz, robotlarımızdır. 

Bu sebepten lütfen artık gençleri suçlamaktan vazgeçelim.  
Ya ailesi içinde birliği, dirliği, mutluluğu bulama-

yanların aile kutsallığından bahsederek gençlere
bunun öneminden bahsetmelerine ne diyeceksiniz.     

Devasa inşaat yapıp, garanti işlerle lüks hayat yaşaya-
cak, sonra da gençlere “gelecek sizsiniz” diyeceksin!

Fikir özgürlüğü, konuşma özgürlüğü var denilecek.
İçeri tıkarak susturacaksınız.  

Ne yapmış gençler, insan mı öldürmüş, orman mı
yakmış, yetişkinlerin hayatlarına mı kastetmişler. 

Hayırrrr…. 
“Kalacak yerim yok”, “sınav ücretleri, ders 

kitapları, kantin ücretleri yüksek” demiş. . 
Yetişkin olmayıp, yetişkinler gibi maddi kaygıla-

rından derslerine odaklanamadıklarını ifade etmişler. 
Hani hep deriz ya, “eskiler daha güzel” diye. 

Yeniyi kötü yapan gençler olmadı.  
Onların gözlerinde hep ışıltı var… Kimsenin 

geleceğini mahvetmek gibi bir düşünceleri yok. 
Asla gözlere bakarak yalan konuşmuyorlar. Kim-

seyi aldatmak için kurmaca senaryolar yazmıyorlar.
Kimseye küfretmiyorlar. Çalmıyorlar. Bunlar hiç
umurlarında dahi değil. 

Bugünün yetişkinleri, dünün gençleri geriye dönüp
bir bakın, gazete tirajları sizin zamanınızda ne idi?
Şimdi ne kadar?

Unutma ki, Seka’yı gençler kapatmadı.  
Korkmayın hatırlayın, ne tür, şarkılar, türküleri, 

klasikler dinliyordunuz. Âşık Veysel’i, Âşık Mahzuni 
Şerif’i, Fuat Saka’yı, Neşet Ertaş’ı, dinletip, anlattınız
mı ki, “geçmişlerini bilmiyorlar” diyebiliyorsunuz.

İnsanlar bir birlerine nasıl hitap ederek 
konuşuyorlardı… Peki, günümüz de?

Biz büyüklerimizden aldığımızı gençlerimize 
verdik mi ki, gençler suçlu oluyor. 

Geçmişi yedik, hesabını da gençlere ödetiyoruz. Yazık!
Vermeden almak Allah’a mahsus bunu bile 

anlatmadık. 
Genç hakkını istiyor. “Sus sen gençsin aklın 

bunlara ermez” diyoruz…
Susturma, sorgulat…
Ki geleceği emanet edeceğin gençler, senin de 

yaşadığın yeri cennete çevirsin. 
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ne diyor; 
“Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil

kanda mevcuttur.”
Eğer bir parça genç dediklerimize sevgimiz, 

saygımız varsa, 19 Mayıs 1919 ‘da bir ulusu kurtar-
mak için ateşi fitilleyerek o günü Gençlere armağan
eden Atatürk’ün anısına saygı gösterip, susalım.

ve 
Emaneti gerçek gençlere bırakalım.
O zaman belki gençlerin içleri biraz soğur…  

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya
Atatürk Kent Ormanı’nda gazeteci-

lerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu,
Murat Ongun’un başkanlık yaptığı İBB
Sözcülüğü biriminin kaldırıldığını açık-
ladı. İmamoğlu Atatürk Havalimanı’nın
yıkılması ve yerine millet bahçesi yapıla-
cağına ilişkin “Şu anda bizim elde ettiği-
miz rakamlara göre İstanbul
Havalimanı’na yapılacak ek imalat 5 mil-
yar Euro’nun üzerinde. Atatürk Havali-
manı’nın mevcut değeri ise 4 milyar
Euro’nun üzerinde. Bunun anlamı as-
lında hepimizin cebinden 10 milyar Eu-
ro’nun gitmiş olması” diye konuştu.

Kime kazancı var?

İmamoğlu, Ülkemizin değerli bakanları
ne diyor? 'Şunu da yapamayanlar bizi
eleştiriyorlar, hiçbir işi başaramamış in-
sanlar bizim bu yaptığımız işleri engelle-
meye çalışıyorlar, zaten her şeye hayır
dediler, yok bir otobüsü bile işletemeyen-
ler' diyen bakanları gerçekten şaşırarak,

kraldan daha çok kral olmaya gayret
eden bir dili kullanarak, insanları üzen
kıran bir anlayışla bir süreç yönetiyorlar.
Acı olan şu, İstanbul Havalimanı var
artık bu bir realite. Bunu hiç kimse inkar
etmiyor. Başlangıcında bu güne yapılan
yanlışlar konuşuldu ama bugün onun ze-
mini değil. Bugün ne yazık ki ülkemiz
dünyanın en pahalı borçlanan ülkesi.
Bugün ne yazık ki ülkemiz dünyanın en
pahalı borçlanan ülkesi. Türkiye’nin bu
durumunda 10 milyonlarca Euro’yu
çöpe atmanın ne anlamı var? Kime ka-
zancı var?” diye sordu. 

Kıkır kıkır gülüyorlar

Söz konusu alanın imar planlarında hala
“havaalanı” olarak görüldüğünü hatırla-
tan İmamoğlu, iktidar kanadından gelen
“yeşil alan” hamlesini “rant park” olarak
niteledi. “Bir kentin planlanması, şehrin
planlanması, Allah aşkına bir avuç insa-
nın iradesiyle mi olacak” tepkisini göste-
ren İmamoğlu, “Buradaki yeşil alan
mevzusuyla İstanbul'un bir alakası yok
şu anda. Bu tamamen bir çıkar meselesi-
dir. Havalimanında vatandaşa sorulma-

dan, imar planı ya-
pılmadan, hukuksuz,
ihalesiz, keyiflerince
yıktıkları bu süreçte,
mutlak bir çıkar
planı ve bir çıkar ha-
ritası vardır” dedi.
Konuşması sıra-
sında kendisine ulaş-
tırılan yıkım
işlemleriyle ilgili, 16
Mayıs 2022 tarihli ihale belgesini gazete-
cilerle paylaşan İmamoğlu, ilgili bakan-
lara, “Sözleşme olmadan oraya dalan
müteahhidi görüyor musunuz? Yani bir
ülkede sözleşme yapılmadan ihaleye ala-
cağını bilen bir müteahhit varsa, el kal-
dırsın. O kıkır kıkır gülen bakanlara
sesleniyorum. Böyle bir ihaleyi nasıl ve-
rirsiniz? Hepinizin hakkında suç duyuru-
sunda bulunacağım” sözleriyle seslendi. 

Yol arkadaşımdır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Söz-
cüsü Murat Ongun’un görevden alındığı
ve İBB Sözcülüğü makamının kaldırıldı-
ğına ilişkin ise “Bu konu, şu konuştuğu-

muz konular arasında inanın çok küçük
bir konu” diyerek söze başlayan İma-
moğlu, “Murat Ongun benim çok de-
ğerli bir yol arkadaşımdır, başka
görevleri vardır. Daha önce yine benim
kararımla bir sözcülük makamı kurmayı
uygun görmüştüm ama şu an gördü-
ğüm ortamda sözcülük makamının bir-
takım verdiği sonuçlardan dolayı ve
toplumun da buna gösterdiği refleksten
ve bazen de ne yazık ki siyasi rakipleri-
mizin de bu alanda bir dezenformasyon
oluşturma çabasından dolayı ben söz-
cülük makamını kaldırdım. Şu anda
böyle bir makam yok. Murat bey de
diğer işlerine devam ediyor” dedi. 

Atatürk’ün teminatı
yok sayılamaz...

SELVİ SARITAÇ

54 kaçak yapı yıkıldı

erolyolcu3434@gmail.com
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile 
ilgili "Türkiye'nin bu durumunda 10 milyarlarca Euro'yu çöpe atmanın ne 
anlamı var?” diye sordu. İmamoğlu, İBB Sözcüsü Murat Ongun’un görevden
alınmasına ilişkin de “Daha önce yine benim kararımla bir sözcülük makamı
kurmayı uygun görmüştüm ama şu an sözcülük makamının kaldırdım. Şu
anda böyle bir makam yok. Murat bey de diğer işlerine devam ediyor” dedi

Ekrem İmamoğlu hakkında açılan dava hakkında da
“Ben hukuka güvenmek hukuka inanmak 

memleketin adalet sistemine her şeye rağmen doğru
bir kararın alınmasına inanmak istiyorum” dedi. 

Silivri Belediyesi tarafından Büyükçavuşlu Mahallesinde hazine ve tarım arazisi üzerine
kaçak olarak yapıldığı tespit edilen 54 adet yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi

Enver KATRANCI 
Mono Elektrik Genel Müdürü

Başkanla 5 çayı
Geçtiğimiz yıl başlatılan ve Ümraniyeli-
lerden büyük ilgi gören "Başkanla 5 Çayı"
programlarına havaların soğuması nede-

niyle bir süre ara verilmişti. Havaların ısınmasıyla
birlikte programlar yeniden başladı. 6 ayın ardından
ilk buluşma Elmalıkent Mahallesi’ndeki Şehitler
Parkı’nda gerçekleşti. Yıldırım vatandaşların; imar,
park yapımı, çöp toplama, sokak hayvanları, okul ve
istihdam gibi konulardaki talep ve önerilerini not
alarak, ilgili birimlere yönlendirdi. Belediye yönetici-
leri de Başkan Yıldırım’ın talimatları doğrultusunda
vatandaşlarla görüşerek hızlı bir şekilde talep ve
önerilerle alakalı gerekli çalışmaları başlattı.
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ünlü sunucu, yazar, wellness ve yoga
eğitmeni Ece Vahapoğlu, İstanbul’un or-
tasında bahçelerin içinde toprakla bütün-

leşerek, çiçek ekilen, hayvanlar beslenen, mevsimin
ilk mahsulleri ile sağlıklı yemekler yenilebilen Yedi-
kule Bahçe’de Tarladan Tabağa etkinliğine ev sahip-
liği yaptı. Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen
Yedikule Bahçe’de Ece Vahapoğlu, ünlü şef Ayvaz
Akbacak ile hazırladığı Yedikule marullarından olu-
şan menüyle konuklara harika bir deneyim
yaşattı.Etkinlikte toprağa dokunarak, tarımın incelik-
lerini ve bitki yetiştirmeyi öğrenen çocuklar, elleriyle
topladıkları mahsulün sofralara nasıl geldiğini dene-
yimleyerek meyve ve sebze kostümü giyen palyaço-
larla da eğlenceli dakikalar geçirdi. Vahapoğlu ayrıca,
sağlıklı yaşamdan beslenmeye kadar tüm merak edi-
lenleri de misafirleriyle paylaştı.

Ailelerle iç içe etkinlik

Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmeleri ve top-
rağın bereketini fark etmeleri amacıyla hayata geçiri-
len Yedikule Bahçe’de çocuklar, sebze ve meyvelerin
üretim süreçlerini deneyimleme fırsatı buldu. Şehrin
merkezinde doğayla iç içe ailece vakit geçilebilen
ender mekanlardan biri olan Yedikule Bahçe, cumar-
tesi günü ailelere kapılarını açıyor ve randevu siste-
miyle hizmet veriyor.Yedikule Bahçe’de kadınlara
yönelik uzman eğitmenler eşliğinde bahçecilik, bal-
kon bitkileri ve teraryum eğitimleri de düzenleniyor.
Eğitime katılan kadınlara ekim dikim işlemi yapma-
ları, üretim tekniklerini kullanarak sebze fidesi yetişti-
rebilmeleri, fidelerin bakım ve kültür işlemlerini
yürütmeleri,  fideleri pazara hazırlayabilmeleri konu-
larında da bilgiler veriliyor. AYNUR CİHAN

Tarladan
tabağa!

SüleYman kuruoğlu
avcılar kahve sarayı 

kuruoğlu Şirketler Grubu yönetim kurulu baŞkanı 
tunCaY Göktaş

Gökcan sürücü kursları 

Pandemi kısıtlamalarını henüz
geride bırakırken, Türkiye

inşaat sektörü büyümeye devam
ediyor. Global pazarda ilk 3’te
yer alan yerli müteahhitlerin

desteklenmesi gerektiğini ifade
eden Sintek Group iştiraki Sin-
tek Heavy Industries'in Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Özkan,

“Ülkemizdeki şirketlerin
mühendislik becerilerini kulla-

narak katma değeri yüksek işler
yapabilme kapasitesi var” dedi

Ünlü sunucu, yazar, wellness ve yoga eğitmeni 
Ece Vahapoğlu, Yedikule Bahçe’de gerçekleştirilen
Tarladan Tabağa etkinliğine ev sahipliği yaptı. Ece
Vahapoğlu, ünlü şef Ayvaz Akbacak ile hazırladığı
özel menüyle konuklara harika bir deneyim yaşattı

Dimes’ten sanal parti
Dijital sosyalleşmenin aktif

markası DİMES, bu başarısını
Metaverse’te düzenlediği 

partiyle kutladı. DİMES, meta
dünyasında çalışanlarına 
meta partisi düzenleyen 

sektöründeki ilk şirket oldu

Türkiye’nin yerli sermayeli
ilk meyve suyu ve önde gelen
içecek şirketi DİMES, dijital

sosyalleşmenin en dinamik markaların-
dan biri olma özelliği taşıyor. TikTok,
Instagram, Twitter, YouTube gibi dijital
kanalları en aktif kullanan markalardan
biri olan DİMES, dijital düşünebilme
becerisini iç iletişime de başarıyla taşıyor.
İç iletişimde yarattığı EĞLENDİMES
markasıyla kurumsal kültürü pekiştirme,
motivasyonu artırma ve çalışanlar arası
iletişimi güçlendirmeye yönelik etkinlikler

düzenleyen DİMES, fiziksel ve dijital or-
tamlarda gerçekleşen bu kutlama,
atölye, parti etkinliklerine bir yenisini
daha ekledi. 13 Mayıs Cuma akşamı,
çalışanlarına yönelik sektörünün ilk Me-
taverse Partisi’ni düzenleyen DİMES,
kurumdaşlığı sanal evrene taşıdı.
DİMES çalışanları, Metaverse’te dijital
sosyalleşme deneyimi yaşayarak birlikte
eğlendiler.

Metaverse ile tanıştılar

Daha iyisi için her zaman birlikte ça-

lışma azminin, DİMES’in en büyük
güçlerinden birini oluşturduğunu söyle-
yen DİMES İnsan Kaynakları Genel
Müdür Yardımcısı Yelda Tavlan, “Başa-
rılarımızın itici gücü birlikte çalışma be-
cerimizi ve kolektif inovasyon
kültürümüzü, bir diğer itici güç olan diji-
tal sosyalleşme uzmanlığımızla birleştir-
dik. Metaverse partimizde, kendimizi
ifade eden dijital avatarlarımızla ile bir
araya geldik, DJ müziği eşliğinde birlikte
eğlendik ve aynı zamanda Metaverse’ü
daha yakından tanıdık” dedi.

P andemi sürecinde üretime ara
veren tesisler nedeniyle tüm dün-
yada emtia arzında ciddi düşüş-

ler yaşandığını belirten Özkan,
“Pandeminin azalması ile artan talep,
düşük arz ve zayıf stok durumu ile karşı-
laşınca hammadde ve ara mamule erişi-
min güçleştiğini, bunun doğal sonucu
olarak da fiyatların çok hızlı bir şekilde
yükseldiğini gördük. Şu anda devam
eden savaş nedeniyle de sanayinin ana
girdilerinden petrol, kömür ve demir cev-
heri gibi emtialarda arz güvenliği riske
girince, sorun biz müteahhitler açısından
daha da büyüdü” diye konuştu. 

Yatırımlar devam ediyor

Demir çelik ve çimento üretiminin ve tü-
ketiminin, dönemsel olarak artma-ek-
silme göstermesine rağmen uzun vadede
sürekli artma eğiliminde olacağını, tale-
bin sürekli artarak devam edeceğini akta-
ran Hüseyin Özkan, “Demir-çelik ve
çimento yatırımlarının uzun vadede vaz-
geçilmez ve kârlı yatırımlar olduğu şüp-
hesiz. Bu sektörde ülkemizi başarıyla
temsil eden, dünya markası olmuş, ciddi
miktarlarda ihracat yapan, yurt dışındaki
tesislerinde üretim yapan çok güçlü fir-
malarımız var. Ülkemizdeki başlıca
demir-çelik ve çimento üreticilerinin
ciddi miktarda yatırımları devam ediyor.
Pandemi, süreçleri bir miktar uzatmış
olabilir ancak yatırımlar durmadı” açık-
lamasında bulundu. 

Yenilebilir enerji önemli

Türkiye’de son birkaç yıldır fosil yakıt
bazlı enerji santralleri tarafında kayda
değer bir yatırım olmadığını da söyleyen
Hüseyin Özkan, “Daha çok yenilenebilir

kaynaklar üzerindeki yatırımlar devam
ediyor. Yenilenebilir enerjide, endüstriyel
boyuttaki yatırımlara ek olarak, örneğin
çatı kurulumlu GES’lerde (güneş enerjisi
santrali) olduğu gibi, artık daha fazla sa-
yıda son kullanıcının yatırımcı duru-
muna geçtiği bir dönem yaşıyoruz. Bir
de bilindiği üzere inşaatı devam eden ve
bizim de görev aldığımız Akkuyu Nük-
leer Santrali’nin inşaatı sürüyor. Bunun
dışında enerji tesislerinin çevre kriterle-
rine uygunluğuna yönelik devam eden ve
planlanan yatırımlar var. Türkiye enerji
arz güvenliğinde oldukça gelişmiş bir
kapasiteye ve alt yapıya sahip. Dışa ba-
ğımlılığı azaltmak üzere gerek yenilene-

bilir kaynaklara gerekse kendi madenleri-
mize yönelik projelerin ülkemiz için daha
sürdürülebilir olduğunu düşünüyorum.
Enerji sektöründe bu yıl belki bir büyük
proje daha olmasını, onun dışında yeni-
lenebilir enerji tarafında yatırımların ar-
tacağını öngörüyoruz” diye konuştu. 

Türk müteahhitler ilk üçte

Türk müteahhitlerin küresel ölçekteki
durumuyla ilgili de açıklamalarda bulu-
nan Hüseyin Özkan, “Türk müteahhit-
ler olarak dünyanın her yerinde iş
yapıyoruz. Sektör olarak yıllardır dün-
yada kendi ülkesi dışında müteahhitlik
hizmeti veren firma sayısı olarak ilk

üçte yer alıyoruz. Ancak özellikle en-
düstri yatırımlarında anahtar teslim
kapsam üstlenebilen çok az sayıda fir-
mamız var. İstisnaları saymazsak ge-
nelde emek ağırlıklı projelerde yer
alıyoruz. Ülkemizde ve firmalarımızda,
mühendislik katkısıyla katma değeri
yüksek işler yapabilme kapasitesi var.
Ancak bu konudaki kabiliyetlerimizi
dünya ölçeğinde kabul ettirebilmemiz
için pek çok firmamızın önüne sorun
olarak çıkan finansman, kredibilite, te-
minat gücü gibi konuların desteklen-
mesi gerektiğini düşünüyorum. Pek çok
firmamız bu konuları aşıp yurt dışı pa-
zarlara çıkamıyor” dedi. DHA

YurtdıSı ıCın 
deStek lazım
YurtdıSı ıCın 
deStek lazım
YurtdıSı ıCın 
deStek lazım
YurtdıSı ıCın 
deStek lazım
YurtdıSı ıCın 
deStek lazım
YurtdıSı ıCın 
deStek lazım

Yurt dışı taleplerin
artışı nedeniyle,
müstakilen o talep-
leri değerlendirecek
bir organizasyona
sahip olmak ama-
cıyla Sintek BV
adıyla Amster-
dam’da bir şirket
kurduklarını ifade
eden Hüseyin
Özkan, “Yüzde 100
Sintek iştiraki olan
bu şirket ile yurt
dışı yatırımcılara
yabancı rakipleri-
miz ile aynı hizmeti
sunacağız” dedi.

Yurt dışı taleplerin artışı nedeniyle, müstakilen o 
talepleri değerlendirecek bir organizasyona sahip
olmak amacıyla Sintek BV adıyla Amsterdam’da 
bir şirket kurduklarını ifade eden Hüseyin Özkan,
“Yüzde 100 Sintek iştiraki olan bu şirket ile yurt dışı
yatırımcılara yabancı rakiplerimiz ile aynı bazda
hizmet sunmak, aynı şartlarda rekabet etmek üzere
çalışmalarımıza başladık. Kısa sürede gelen talep-
lerden memnunuz” şeklinde sözlerini noktaladı. 

Yurtdışı talepleri arttı
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C umhurbaşkanı Erdoğan partisinin
grup toplantısında konuştu. Konuş-
masına 19 Mayıs'ı kutlayarak başla-

yan Erdoğan, “Ülkemiz için, bizim için 2023
bir final değil, büyük ve güçlü Türkiye hedefi
için yeni bir milat, yeni bir başlangıç olacak-
tır” dedi. CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancı-
oğlu'nun cezasının Yargıtay tarafından
onanmasının ardından başlayan tartışmaları
değerlendiren Erdoğan, “CHP ve şürekâsı
sürekli öyle yalanlarla ki karşımıza çıkıyorlar
ki muhatap alıp cevap vermeyi zûl kabul edi-
yoruz. CHP İstanbul İl Başkanı'nın bazı
mahkûmiyet kararlarının onanmasının ardın-
dan bize yönelik hakaret furyası başlattılar.

Yargı kararları elbette eleştirilebilir. Ettikleri
her kem sözün, attıkları her iftiranın cevabını
hukuk önünde vereceklerdir. Diyelim kuyruk
acıları var, sağa sola saldırıyorlar, ardından
akılla ilgisi olmayan SADAT tantanası çıkar-
dılar. 2018'de halen CHP ittifakı içinde yer
alan bir siyasi partinin genel başkanı hanım-
efendi ülkemizin çeşitli yerlerinde silahlı eği-
tim kampları kurulduğu iddiasını dile
getirmişti. Soruşturma açılmış, savcılık bu id-
dianın yalan olduğunu belgelerle ortaya koy-
muştu” dedi. 

Başaramayacaksınız!

“CHP'nin başındaki zat SADAT'ın önüne
baskın yapar gidip benzer zırvaları sıralamış-
tır” diyen Erdoğan, “Bu çıkışın suflesinin ne-

reden geldiğini, neyi amaçladığını, ne için ya-
pıldığını çok iyi biliyoruz. Tüm kalbimle ce-
vaben bir kez daha diyorum ki;
başaramayacaksınız. SADAT'ın yöneticileri
ile yakından uzaktan hiçbir alakam olmadığı
halde bunu bizim şu anda kullandığımız
adeta darbeci oluşum olduğunu söyleyecek
kadar bu başkan terbiyesizleşiyor. Bay
Kemal sen ne dersen de sabahtan akşama
kadar yalanla yatıyorsun, yalanla kalkıyor-
sun. Darbecilere yaptıramadığınız, terör ör-
gütlerine gördüremediğiniz, sinsi çelmelerle
başarıya ulaştıramadığınız işi Bay Kemal
gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde ede-
mezsiniz. Biz insanlığımızı, diplomatik neza-
ketimizi gösterelim de varsın onlar kendi
bildikleri yoldan yürüsünler” ifadelerini kul-

landı.  SADAT tartışması bitmeden Atatürk
Havalimanı'nda inşa edilecek Millet Bahçe-
si'ne bin bir yalanla saldırmaya başladıkla-
rını belirten Erdoğan, “Bu tesisin adı 12
Eylül darbesine kadar Yeşilköy Havalimanı
idi. 28 Şubat'a kadar darbecilerin ihaneti giz-
lemek için kullandıkları araç Atatürk maskesi
olmuştur. 12 Eylül darbecilerinin başı Evren
de Yeşilköy'ün ismini Atatürk yaparak aynı
yolu izlemiştir. Bunların derdi Atatürk'ün is-
mine sahip çıkmak değil, bu ismi kalkan ya-
parak kendi kirli gündemlerini inşa etmektir.
Eğer gerçekten Atatürk hassasiyetleri ol-
saydı, havalimanı tabelasından önce kendile-
rine 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerden
hesap sorarlardı. Samimiyetleri olsaydı PKK
güdümlerindeki partiyi siyasi ortakları yap-

mazlardı. Kendi ülkesini yabancılara şikâyet
eden genel başkanlarından, belediye başkan-
larından hesap sorarlardı. Dünyanın pek çok
yerinde yapıldığı gibi yeni havalimanı inşa
ettik. Bundan bile rahatsız oldular. Sadece
kargo bölümü Atatürk Havalimanı kadar
olan İstanbul Havalimanı ülkemizin kaza-
nımlarında yer etmiştir. Atatürk Havalima-
nı'nın bir pisti oradaki hastaneye hizmet
etmek üzere tutulmaktadır. Yeni havalimanı
milletin cebinden tek kuruş para çıkmadan
inşa edilmiş, milletin cebine para aktaran bir
kaynak haline gelmiştir. Dünyanın en pres-
tijli havalimanları arasına giren bu eseri iti-
barsızlaştırma çabaları beyhudedir. Millet
bahçesine çevrecilik adına karşı çıkmaları
tam bir garabettir” diye konuştu. 

NERGİZ DEMİRKAYA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. "CHP İstanbul İl Başkanı'nın bazı mahkumiyet kararlarının onanmasının ardından bize yönelik
hakaret furyası başlattılar" diyen Erdoğan, "Attıkları her iftiranın cevabını hukuk önünde vereceklerdir" dedi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun SADAT ile ilgili iddialarına da
tepki gösteren Erdoğan, "Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını çok iyi biliyoruz. Tüm kalbimle diyorum ki; başaramayacaksınız" şeklinde konuştu
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İBB başkanı olduğum dönemde İstanbul'un şeritle-
rine, orta şeritlerine bir milyon 250 bin ağaç diktikle-
rini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ağaca
hasret olan İstanbul'u yeşillendirelim diye. Bay
Kemal, ne sen ne de buradaki yandaşların bu tür iş-
leri başaramazsınız. Bugüne kadar kaç tane millet
bahçesi yaptınız, bize bunu ispatlayın. Bu hizmete
itiraz edenin bırakın çevreciliğini insanlığından
şüphe etmek lazım. Bu zat daha eskiden millet bah-
çesini o kadar sahiplenmişti ki bu projeyi telefonunu

dinleyerek kendisinden çaldığımızı iddia etmişti. 
Bay Kemal bizim o kadar boş vaktimiz yok. 132 bin
ağacı ile, yürüyüş yolları ile ülkemizin gururu olan
bu projeye karşı çıkmakla kalmıyor, buranın yaban-
cılara satılacağı yalanı ile milleti galeyana getirmeye
çalışıyor. Bir de burada konutlar yapılacakmış. Ya-
lana bak. Sen mağarada yaşayanlarla siyasi ortaklık
yapıyorsun, onlarla yoluna devam ediyorsun. Ortak-
lığını sürdürdüğün mağaradakilerin hali ortada. Gel
bir an önce onlardan kurtul, yoksa halin iyi değil. 

O KADAR BOŞ 
VAKTİMİZ YOK

EVET DİYEMEYİZ
Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya gir-

melerine yine karşı duran Erdo-
ğan, “Hem PKK/YPG terör

örgütüne destek verip hem de biz-
den NATO üyeliği için destek iste-
mek en hafif tabiri ile tutarsızlıktır.
Bu güvenlik teşkilatını güvenlikten

yoksun hale getirmeye biz 'evet' di-
yemeyiz” açıklamasını yaptı.

Hasan DALKIRAN



4 .0 Politikaları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi düzenlenen törenle
açıldı. Göktürk'te faaliyete giren

Tarım 4.0 Merkezinin açılışına Eyüpsultan
Belediye Başkanı Deniz Köken, Eyüpsul-
tan İlçe Tarım Müdürü Fatih İke ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Açılışının ardından
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken
davetlilerle birlikte Tarım 4.0 Politikaları
Uygulama ve Araştırma Merkezini gezerek
yürütülecek olan çalışmalar hakkında bilgi
aldı.

Proje Türkiye'de bir ilk

Merkez, Türkiye'nin bir belediye öncülü-
ğünde açılan ilk Tarım 4.0 Politikaları Uy-
gulama ve Araştırma Merkezi olma
özelliği taşıyor. Projenin amacı; İstan-
bul'daki tarım alanlarında katma değeri ar-
tırmak, teknoloji destekli kalkınmayı ve
sürdürülebilirliği hedefleyen pilot çalışma-
lar yapmak, Türkiye'nin Tarım 4.0 sürecine
entegrasyonunu sağlayacak politika ve uy-
gulamaları geliştirmek, tarım sektöründe
bilgi yoğunluğu yüksek hizmet ve mal üre-
timini sağlamak. Ayrıca proje çerçevesinde
AR-GE ve saha çalışmaları, uygulama
modellerinin geliştirilmesi faaliyetlerinde
de bulunulacak, çeşitli seminerler 
düzenlenecek.

Tarım oldukça değerli

Tarım 4.0 Politikaları Uygulama ve Araş-

tırma Merkezinin açılışında konuşan
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz
Köken, “Bugün Dünya'da gıdaya ula-
şımda bir sorun var. Hem hacim olarak
sorun var hem de fiyat olarak sorun var.
Bunu dikkate aldığımız zaman dünya bir
yöne doğru eviriliyor. Ya bu gıdaya ulaş-
mayacağız ya da bu gıdaya ulaştığımız
zaman halkımıza sunarak bolca yapma-
mız lazım. Ülkemiz dünyada tarımda
kendi kendine yeten ülkelerden birisiydi.
Zamanla herkes şehirleşti. Bunları üreten
insanlar azaldı. Büyükşehirlerde daha
büyük sorunlar oldu. 16 Milyonluk bir İs-
tanbul'da bizim yaptığımız küçük bir olay.
Bizim buradaki amacımız inavosyonla
dünyada küçük ülkeler büyük ürünler üre-
tip dünyaya pazarlıyor. Hollanda bizim ne
kadarımız kadar. Dünyaya ürün satıyor.
Bunlar durup dururken olmuyor. Bunlar
bir inavosyonla oluyor. Bilgi birikiminin bir
araya gelmesiyle farklı bir şey oluyor. Üni-
versite, Kalkınma Ajansı ve Tarım Bakan-
lığı ile hepsi bir arada güç birliği yaparak
vatandaşımıza bu konuda nasıl hizmet ve-
rebilirizin çalışmasıdır Tarım 4.0” dedi.
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TÜRKAN ERVAN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1623091)

33 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2022/397158
1-İdarenin
a) Adresi : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı-6 

Zuhuratbaba Mah. Dr.Tevfik Sağlam Cad. No:25/2 BAKIRKÖY/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 21294546100 - 2124546188
c) Elektronik Posta Adresi : satinalma.cekmece@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 33 Aylık Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alımı 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Büyükçekmece Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve bağlı Selimpaşa Diş Tedavi Protez Merkezi
c) Süresi : İşe başlama tarihi 01.08.2022, işin bitiş tarihi 30.04.2025
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 

(Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi) Bakırköy/İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 09.06.2022 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb.
belgeler,
* HBYS üreticisi istekliler Kayıt Tescil Sistemine (KTS) kayıtlı olduklarına dair belgeyi, isteklilerin HBYS bayisi olması durumunda
ise;
a.  HBYS üreticisinin KTS’de kayıtlı olduğuna dair belgeyi,
b.  HBYS üreticisinden HBYS bayisi adına alınmış o ihaleye özel, iştirak yetki belgesini,
c. HBYS bayisinin herhangi bir sebeple çekilmesi durumunda HBYS üreticisinin sözleşme gereklerini aynen yerine getireceğine ve
desteği sağlayacağına dair noter onaylı taahhüt belgesini ibraz etmeleri gerekmekte olup,
Yukarıda belirtilen maddeler kapsamında;
1-İhaleye KTS’de kayıtlı HBYS üreticisinin tek girmesi halinde;
-Sadece KTS belgesini ibraz etmesi,
2-İhaleye KTS’de kayıtlı HBYS üreticisinin bayisi girmesi halinde;
- “a,b,c” maddelerinde istenilen 3 belgeyi de ibraz etmesi,
3-İhaleye KTS’de kayıtlı HBYS üreticisi ile bayisinin ortak girişimle girmesi halinde; -HBYS üreticisinin KTS belgesini,
-Bayisinin ise “b,c” maddelerinde istenilen belgeleri ibraz etmesi,
4-İhaleye KTS’de kayıtlı HBYS üreticisinin bayilerinin ortak girmesi halinde;
-Her bayinin “b,c” maddelerinde istenilen belgeleri ibraz etmesi,
-Bayilerden birinin HBYS üreticisinden aldığı KTS belgesini ibraz etmesi gerekmektedir.
* Demonstrasyon (Demo) istenecek olup, istekli demonstrasyonu sağlayacağını beyan edecektir.
Demo, teknik şartnameye uygun olarak yapılacaktır. 1. ve 2. ekonomik avantajlı istelilerden başlamak üzere isteklilere demo için 
yazılı bildirim yapılacaktır. Belirlenen tarihte Demonstrasyona iştirak etmeyen isteklilerin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Demo için gelen istekliler teknik şartnamede istenilen tüm özellikleri gösterebilmek amacı ile tam teçhizatlı olarak hazır bulunmak
zorundadır. Bu Demonstrasyon sonunda teknik şartnamede yer alan tüm yazılım modüllerinin içerisinden ihale komisyonu tarafın-
dan teknik şartnameye uygun olarak talep edilecek içeriklerinin teklif edilen yazılım tarafından karşılanıp karşılanmadığını tespit
amacıyla; her modülün işlevleri ve bu işlevlerin yerine getirilmesinden sonra o modülden alınması gereken  çıktılar kontrol edilecek,
ihale komisyonunca demo da yeterli bulunan firmaların teklifi değerlendirmeye alınacaktır.(Ekonomik açıdan 1. veya 2. fiyat teklif 
sahiplerinin Demonstrasyonu uygun bulunması halinde diğer teklif sahiplerinden Demo İstenmeyecektir.) Demo yapılması 
neticesinde teklifte sunulan herhangi bir madde veya alt maddelerin Teknik Şartnameye uygun olmadığının tespiti halinde istekli
ihale dışı bırakılacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren belgeler,
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, teklif mektubunu imzalayanın noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki gö-
revliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alı-
nır. EKAP’a kayıtlı olmayan yabancı istekliler tarafından ise, ilgili ülke mevzuatı dikkate alınarak, belirtilen hususlara ilişkin gerekli belgeler
sunulur.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması
halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın
korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri-
nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplan-
mak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandı-
ğını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağ-
landığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir
tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının
ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen de-
ğerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden
bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali
müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Hizmet işleri ile ilgili ciro tutarını gösteren belgeler,
Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir.
Toplam cironun teklif edilen bedelin %15’inden, hizmet işleri ile ilgili cironun ise teklif edilen bedelin %9’undan az olmaması gerekir. Bu kriterler-
den herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üze-
rinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak
üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Kamu veya özel kurum/kuruluşlarında gerçekleştirilen Hastane  Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) Hizmet Alım işleri benzer iş olarak
kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Zuhuratbaba Mahallesi Dr.Tevfik Sağlam Cad. 25/2 (Ruh ve Sinir Hast. Hastanesi) Bakırköy/İS-
TANBUL - 3. Kat-Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu 
kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler./0,87
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ (HBYS) HİZMETİ ALINACAKTIR
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI-KAMU HASTANELERİ 

HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI-6Tarımın 
merkezi
EYÜPSULTAN

Eyüpsultan Belediyesi
öncülüğünde İstanbul Kalkınma

Ajansı 2021 Yılı Yenilikçi İstanbul
Mali Destek Programı

çerçevesinde desteklenen Tarım
4.0 Politikaları Uygulama ve

Araştırma Merkezi hizmete girdi.
Göktürk'te bulunan merkezde
faaliyet gösterecek olan proje

aynı zamanda Türkiye'de bir ilk
olma özelliğini taşıyor

Sultangazi
bakım yapıyor
Sultangazi Belediyesi, kendi atölyesinde bank, piknik masası, kamelya gibi 
yüzlerce şehir mobilyasının üretiminin yanı sıra bakım ve onarımını da yapıyor

Sultangazi Belediyesi, bünye-
sindeki kaynaklarını en doğru şe-
kilde değerlendirerek bir yandan

tasarruf sağlıyor bir yandan da daha ve-
rimli ve hızlı hizmet sunuyor. Sultangazi
Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Atölyesi de
şehir mobilyalarının hem üretimini hem de
bakım ve onarımlarını gerçekleştiriyor.
Atölyeden çıkan ve aralarında bankların,
piknik masalarının ve kamelyaların da bu-
lunduğu yüzlerce mobilya, şehir ormanla-
rında ve Sultangazi'nin dört bir yanındaki
park ve bahçelerde yerini alıyor.

Öz kaynaklarımıza değer veriyoruz

Sultangazi'de yaşayan yaklaşık 550 bin va-
tandaşı en güzel hizmetle buluşturmayı
amaçladıklarını belirten Sultangazi Bele-
diye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun,
“Bunu yaparken, kaynaklarımızı büyük bir
titizlikle değerlendiriyoruz. İsrafa asla izin
vermiyoruz ve eğer kendi bünyemizde ya-
pabileceğimiz bir iş varsa, bunu dış kaynak-

lar yerine kendi imkânlarımızla gerçekleşti-
riyoruz. Böylece hem önemli oranda bir ta-
sarruf elde ediyoruz hem de daha özenli,
daha nitelikli bir hizmet sunuyoruz. Geçti-
ğimiz yıl; hasta nakil araçları, geri dönü-
şüm araçları, iş makineleri ve temizlik
kamyonlarından oluşan 70 yeni aracı bün-
yemize katmıştık. Kapasitemizi sürekli artı-
rarak, önceden ihale yoluyla
gerçekleştirdiğimiz temizlik gibi alanlarda
artık kendi, güçlü imkânlarımızla hizmet
sunuyoruz. Benzer şekilde, komşularımızın
özellikle bahar ve yaz aylarında yeşil alan-
larımızdan doyasıya istifade edebilmeleri
için, buralardaki şehir mobilyalarını da biz
üretiyoruz ve onların bakım ve onarımlarını
da yine biz yapıyoruz. Bu hizmetlerde
emeği geçen değerli çalışma arkadaşlarıma
da gayretlerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Sultangazimizi geliştirmeye ve çocuk-
larımıza çok güzel bir Sultanşehir armağan
etmek için var gücümüzle çalışmaya devam
edeceğiz” şeklinde konuştu.
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C HP İstanbul Milletvekili Özgür
Karabat önemli açıklamalarda
bulundu. Son günlerde üst üste

geleb zamlara dikkat çeken Karabat,
“Mesken düşük kademe vergi dahil kilo-
vatsaat başına 1,26 TL’ye satılıyor. Yük-
sek tüketim bedeli 1,89 TL. Ancak bir
kilovatsaat elektriğin üretim maliyeti 2,7
TL’ye kadar çıkmış durumda. Sanayi ve
ticarethane aboneleri de kilovatsaat ba-
şına 2,74 TL ödüyor” dedi. Mesken
elektriğinin sanayi ve ticarethane abone-
leri tarafından sübvanse edilmesinin
artık söz konusu olmadığını belirten Ka-
rabat, “Enerji üretiminin yaklaşık yüzde
85’ini özel sektör yaptığı için, bunların
da en az yüzde 70 oranında döviz borç-
lusu olduğundan zam kaçınılmaz” diye
konuştu. 

Yüzde 150 dahi olabilir

“Enerji sektöründeki yanlış özelleştirme-
ler ve tamamen dövize endeksli finans
sistemi Türkiye’yi dünyanın en pahalı
elektriğini tüketen ülkeler arasına soktu”
diyen Karabat, “Kamunun rezervleri boş
olduğundan şimdi AKP hükümeti mec-
bur bir şekilde yüzde 100 zam yapacak.
Dolar kuru, petrol-doğalgaz fiyatları ile

elektrik üretim maliyetleri arttıkça,
AKP kasada 5 kuruş para bırakmadığı
için bunların faturasını halka kesecek.
AKP’nin bunu çözecek kabiliyeti de
kalmamıştır. AKP eğer elektrik zam-
mını memura ve emekliye daha fazla

enflasyon farkı vermemek için temmuz
ayına bırakırsa, bu zammın oranı
yüzde 100 değil, yüzde 150 dahi olabi-
lir. Buradan tüm vatandaşlarımızı ve
yatırımcılarımızı uyarmış olayım” 
ifadelerini kullandı. 

ANIL BODUÇ

CHP Beylikdüzü Belediye
Meclis üyesi

İlyas YılmAZ

Beylikdüzü Belediyesi Meclis Üyesi

Zeynel Abidin Yener 

Gün geçmiyor ki acayip olaylarla karşı
karşıya kalmayalım ya da duymayalım.
Hani mevzu vatan ise gerisi teferruat tı.

Devletimizi yöneten koalisyon hükümetine bakıyo-
rum başka tel ve akortta, karşısındaki muhalefete
bakıyorum o da kendi havasında ve başka tellerde.

Beyler bu devlet, bu vatan bizim. Hepimiz bu
ülkenin vatandaşıyız ve 85 milyonuz. Kimse
kimseyi ötekileştirip, berikileştirilemez.

Olmuyor mu?
Evet oluyor. Onun için diyoruz ki mesele vatan

ve millet ise gerisi teferruattır. İşin garip tarafı
bu lafı Devlet Başkanımız ve ortağı Bahçeli 
derken muhalefetin hemen hepsi de söylüyor.

İcraata bakıyoruz ortada laf kalabalığı ve birbir-
lerine hakaret ve aşağılamaktan başka bir şey yok.

Bir önceki yazımızda 3Y’yi (Yasaklar, Yoksul-
luk ve Yolsuzluk) yok etmek vaadi ile iktidar
olanlar bu Y’ leri yok etmek yerine çoğaltılar
deyip örneklerini vermiştik. Aslında örnek ver-
meye bile gerek yok. Yaşayan nasıl olsa balığın
oltaya takıldığı gibi illaki birine takılıyor ve his-
sediyor. Şimdi yokluğu yoksulluğu hissetmeyen
birilerini göstermek mümkün mü?

Yasaklar ve yıkımlar sürüyor

Yasaklar ülkemizde sanki bir gelenek oldu.
Kendilerini bir şey sanıp darbe yapanlar, muhtıra
verenler hemen hepsinde ülkeyi gerilere götürdü-
ler, kaos ortamı yarattılar, bir şeyler yaparız di-
yerek gelenler ülkeye acılar yaşattılar. Yasaklar,
ölümler, işkenceler, haksızlıklar ve hukuksuzluk-
lar yanında ekonomik çöküşler ve demokrasiden,
özgürlüklerden uzaklaşmalar yaşandı ülkemizde,
Darbelerden sonra ülkemizde Başbakan mende-
res ve Bakan arkadaşları asıldı. Muhtıra ve sıkı-
yönetimler sonrasında Başbakanlar vuruldu,
Ülkücü ve Devrimci olan bu vatanın genç 
evlatları katledildi ve asıldılar.

Ülkemizde Başbakanlık ve bakanlık yapmış
olan Parti liderlerimizden Bülent Ecevit, Nec-
mettin Erbakan, Alparslan Türkeş’e yasaklar
geldi hapse atıldılar. Süleyman Demirel ha
babam şapkasını alıp gitti sonra Başbakan ve
Cumhurbaşkanı olarak geldi. Cumhurbaşkanı-
mız Recep Tayyip Erdoğan şiir okudu diye hapse
atıldı, siyasi yasak getirildi. . Sonrasında Başba-
kan ve Cumhurbaşkanı oldu. Çoğunluğu
HDP'den olmak üzere çok sayıda siyasetçiye
yasak geldi hapse atıldılar. Belediye başkanı
seçilenlerin yerine kayyum atandı.

Geçmişte birçok bakan Yüce Divanda yargı-
landı ve siyasi hayatına son verildi. Bu durumlar
ülkemize yakışmıyor ama, siyasi ahlakın olduğu
zaman da görev bilincinde olanların yanlış yaptı-
ğında ülkemizde olduğu gibi affedilmeyi değil
de, batı toplumlarında olduğu gibi istifa etmenin

yolu ve yöntemi uygulanmalıdır.
Günümüzde Gezi Davası nedeniyle mahkum

edilenlerin hukuki durumu tartışılmaya devam
ediyor. Yargıtay aşamasında nelerin olabileceği
bekleniyor. Son Olarak Cumhuriyet Halk Partisi
İstanbul Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na siyaset
yasağı getirildi. Şimdi İl Başkanlığına devam
etsin mi etmesinmi tartışmaları sürüyor. CHP
Genel Merkezine göre İl Başkanlığına devam et-
mesinde bir sakınca olmadığı belirtilirken bazı
kesimler o görevinden de ayrılması gerektiğini
savunuyor. Belli ki hukukumuzda bu konu ile il-
gili bir açıklık yok. Ve yine belli ki, bu konunun
tartışması uzayıp gidecek.

Havalimanı nın yıkılması

Havalimanları o ülkenin değerleridir. Kullan-
sanız da kullanmasanız da bir gün gelir lazım
olur diye bekletilir ve kadük hale getirilmez. BU
ülkenin savaşı var, barışı var, bunlar değerlendi-
rilmelidir. Emperyal güçler megola idealarında
hala Sevr Antlaşmasını uygulamak gibi bir dü-
şünceleri olduğuna, birilerinin BOP projesi orta-
dan kalkmadığına göre, Dünya sıralamasında
yer alan Atatürk Havalimanına dokunulmamalı-
dır. Ayrıca merak ettiğim önemli bir husus var.
Atatürk Havaalanının adı eskisi gibi Yeşilköy
Havaalanı olsaydı yine milyar dolarlarla ifade
edilen ve sanki başka bir yer yokmuş gibi pisti
kırılıp ta barakadan hastane yapılır mıydı?

Yetmedi yine adında Atatürk olmasaydı orası
Millet Bahçesi Yapmak üzere yıkılır mıydı?

Dedikodu ya da gerçek, yeni inşa edilen İstan-
bul Hava Alanı Katar veya Suudilere satılacak
gibi bir durumdan bahsediliyor. Onların şartı da
güya, “Biz alırız ama başka bir hava alanının
olmasını istemeyiz” diyesiymişler. Eğer bu 
doğruysa ve İstanbul Havaalanı satılacaksa O
zaman Sabiha Gökçen Havaalanı ne olacak?
Orası da Millet Bahçesi mi yapılacak?

Beyler yapmayın etmeyin, dünyada sırala-
maya giren Atatürk Havalimanı yıkmayın hem
yazıktır, hem de günahtır ve devletimize de za-
rardır, masraftır.

Arkadaş satarsın satamazsın zaten satılacak
elde avuçta bir şey kalmadı. İyi güzelde onların
öyle bir şartı varsa orasını hava trafiğine kapa-
tır, sadece resmi uçuşlar için açarsın olur biter.
Kış günlerinde İstanbul Havalimanına inemeyen
Bakanlarımız Atatürk Alanına inmediler mi?
Stratejik açıdan o alanın kalması gerektiğini
neden idrak etmiyorsunuz?

Ayrıca milletimizin bahçeye değil ekmeğe işe, ve
geçinmeye ihtiyacı var. Bunun için tedbir alınmalıdır.

Yapmayın, etmeyin
yıkmayın, yazıktır günahtır!.. Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI

info@gazetedamga.com.tr

YuZDE YuZ 
ZAM YOLDA!
CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, “Benzine yılbaşından bu yana yapılan 18’inci zamla birlikte litre fiyatı 24
TL’ye çıkacak” dedi. “Devletin vatandaşını koruyacak gücü maalesef kalmamıştır” diyen Karabat, “Enerji maliyetleri
doğrudan yansıtılıyor. Ama en büyük zam elektriğe gelecek. Yüzde yüz zam yolda” ifadelerini kullandı

Beylikdüzü Belediye-
si’nin 19 Mayıs Ata-
türk'ü Anma, Gençlik

ve Spor Bayramı kapsamında
düzenlediği “Kırlangıç Gençlik
Festivali” tüm hızıyla devam
ediyor. Yaşam Vadisi 2.etapta
düzenlenen festivalde güzel ha-
vanın da tadını çıkaran binlerce
vatandaş etkinliklerde gönülle-
rince eğlendi. Festival kapsa-
mında düzenlenen söyleşide ise

Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, sosyal
medya fenomenleri Özkan
Sağın, Furkan Erdoğan ve Can
Şuoruç ile bir araya gelerek
Beylikdüzü’nde hayata geçen
projeler hakkında bilgiler pay-
laştı. Son olarak saatler 21.00’ı
gösterdiğinde ise “Moğollar”
grubu, sahne aldı. Efsane grup
en sevilen şarkılarını Beylik-
düzü için seslendirdi. 

NTV haber spikeri
Özlem Sarıkaya Yurt, 4
yıldır tedavi gördüğü

meme kanserine yenik düştü ve
dün yaşamını yitirdi. Bir çocuk an-
nesi Yurt için Ataköy 5. Kısım Ca-
mii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenazede Yurt'un eşi Yiğit Yurt ta-
ziyeleri kabul etti. Cenazeye Yurt'un
ailesi, sevenleri ve meslektaşları ka-
tıldı. Yurt'un annesi Pervin Sarı-
kaya, kızının tabutuna sarılıp 'Kır
çiçeğim, çiçeğini bize bırakıp gitti'
diyerek ağladı.  Özlem Sarıkaya
Yurt'un meslektaşı Cem Öğretir,
"İnsanın kendisine ağabey dediği
birinin kendisinden önce vefat et-
mesi gerçekten çok acı verici. Dün-

yanın düzeni böyle, bunu kabul
etmek lazım. Mesleği için çok çaba
sarf eden, en küçük kelime için
zaman zaman arardı. Sonra kendi
kanatlarıyla uçmaya başladı. Mes-
lek için en iyi isimlerden biriydi
çünkü güler yüzlüydü. Özlem hem
iyi niyetiyle hem hayata bakışıyla,
duruşuyla, aslında hepimize örnek
olacak bir isimdi. Kaybettik, çok
üzgünüz" dedi. DHA

Moğollar sahne aldı

Kır çiçeğim bırakıp gitti
Efsane grup Moğollar, en sevilen şarkılarını Beylik-
düzü için seslendirdi. Yaşam Vadisi’ndeki konseri iz-
leyenler “Moğollar” grubunun şarkılarına eşlik etti.
Türk rock müziğinin en önemli temsilcilerinden olan
Moğollar, hayranlarına unutulamaz bir gece yaşattı. 

ZAYİ
34 HZ 9713 araç plakamı kaybettim. Hükümsüzdür. Mehmet Mert
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Y urt dışında yaşamak isteyen-
lerin en çok tercih ettiği ülke-
ler arasında Amerika Birleşik

Devletleri yer alıyor. Kendi gelecekle-
rini ABD’de kurmak isteyen gençler,
ABD’nin ekonomik şartlarından isti-
fade ederek işini büyütmek isteyenler,
sosyal medyadan gördükleriyle kendi-
lerine bir hayal dünyası kuranlar ve
hayallerine kavuşmak için ABD’yi ter-
cih edenler ve dahası… 

ABD’de de ev kiraları çok arttı

Özellikle de içinde bulunduğumuz
dönemde ABD’ye olan talep daha da
arttı. Pek çok kişi turist olarak gittiği
bu ülkeden dönmüyor ya da Tür-
kiye’ye geri dönenin aklı da bu ülkede
kalıyor. ABD’de yaşamak tabi ki ön-
celikle ekonomik olarak bir güç ge-
rektiriyor. Özellikle ailesiyle birlikte
bu ülkeyi tercih edenlerin en büyük
giderlerin bir tanesi de konut gideri.
Pandemiyle birlikte dünyanın hemen
her noktasında artan kira ve konut fi-
yatlarının ABD’de de arttığını görü-
yoruz. Özellikle büyük şehirlerde en
az % 30 oranında artışın olduğunu
söyleyebiliriz. Bekar olarak bu ülkeyi
tercih edenlerin pek çoğu ev odası ki-
ralıyor. Örneğin bir evin 3 odası
varsa 3 kişiye bu odalar aylık bir
bedel üzerinden kiraya veriliyor. New
York, New Jersey, Miami gibi vatan-
daşlarımızın yoğun olarak yaşamış
olduğu bölgelerde oda kiraları 400
Dolar’dan aşağıya değil. Ev kiraları
da 3 bin Dolar’dan başlıyor. 

Kira değil evinin kredisini öde!

Amerikalılar ya da bu ülkede uzun
süredir yaşayanlar bir konutun %
15’ini peşinat olarak ödeyip bir evi

satın alabiliyor. Böyle olunca da in-
sanlar başkalarına kira ödemek ye-
rine kendi evlerini alıyor ve 30 yıla
kadar da bu evleri taksitlendiriyor.
Kısacası “başkasına kira vereceğime
kendi evimin taksitini öderim” yakla-
şımı hakim.

Genç yaşta büyük başarı

Türkiye’den gidenler ABD’de nasıl
ev sahibi olur? Bu ülkede geçmişte
hiçbir banka hesabı dahi olmayan bi-
rinin 30 yıl taksitle ev sahibi olma
imkanı var mı? Ben de bu sorulara
cevap bulabilmek için ve çeşitli haber
çalışmaları için bulunduğum
ABD’de bir uzmanla bir araya gel-
dim. ABD’nin Florida eyaletine bağlı
Boca Raton kentinde buluştuğum
Türkiye kökenli Anthony Basaran
soy isminden de anlaşılacağı üzere
Türkiye kökenli. Kendisi lise yılla-
rında ABD’ye gelmiş ve eğitimini ta-
mamladıktan sonra emlak dünyasına
girmiş kısa sürede çok başarılı işler
yapmış bir kişi. 

Türklere ev sahibi olma imkanı

Florida Lisanslı Emlak Broker’i olan
Basaran genç yaşına rağmen meslek-
taşlarına göre önemli yol kat etmiş
pek çok Türkiye’den ABD’ye gelen
kişilerin ev sahibi olmasına yardımcı
olmuş bir kişi. Anthony, Türkiye va-
tandaşlarına gelir durumunu dahi
sormadan bir evin % 20 peşinatı ol-
duğunda kredi onayı verebilen Basa-
ran Capital Kredi Mortgage’in de
sahibi. Örneğin 1 Milyon dolar değe-
rindeki bir ev için cebinizde 200 bin
dolar olduğunda o evi alıyor ve baş-
kasına kira ödeyeceğinize siz kendi
evinizin kredisini ödüyorsunuz. Peki
bunu nasıl yapıyorsunuz? ABD’de
ev sahibi olmak bu kadar kolay mı?

ABD vatandaşı olmayan hatta haya-
tında hiç ABD’ye gitmeyen ya da
ABD vizesi bile olmayan biri ev sa-
hibi olabilir mi? İşte tüm bu soruları
Anthony ile Boca Raton’da bir araya
gelerek merak edenler için kendisine
sordum…  

Ev sahibi olmanın en kolay
yolu nedir?

Dünyada ev sahibi olmak isteyenlere
en çok alternatif sunan ülke ABD.
ABD vatandaşları ya da bu ülkede
kredi skoru iyi olanlar bir evin %
10’nunu bile ödediğinde ev sahibi olu-
yor. Buradaki mantık “kira ödemek ye-
rine evinin kredisini öde” mantığı

Göçmenler nasıl ev sahibi
oluyor?

Öncelikle sizin kredi skorunuza bakı-
lıyor. Bankaya olan borcunuzu dü-
zenli olarak ödeyip ödemediğinize,
kredi kartı ödemeleriniz düzenli mi
bunlara bakılıyor. Kredi kartı kullanı-
mının kredi notunuza etkisi Tür-
kiye’den farklı. Türkiye’de kredi
kartından çok harcama yapanlar iyi
müşteri ama burada öyle değil. Ör-
neğin bir kişinin kredi kartı limiti 10
bin dolar. Bu 10 bin doların tama-
mını ya da yüzde 75’ini harcarsanız
kredi notunuz yükselmez. Aksine
düşer. Siz % 10 gibi bir kısmını kulla-
nır ve zamanında öderseniz kredi no-
tunuz yükselir. Limitin tamamını ya
da büyük bir kısmını harcarsanız
banka “bu kişinin parası olmadığı 
için kredi kartıyla yaşıyor” diyor. Bu
kredi notunuzu olumsuz etkiliyor.
Göçmenler kredi skoru oluşturduk-
tan ve bir evin de peşinatını ödedik-
ten sonra 30 yıl taksitle ev alabiliyor. 
Tabi ki… Bugüne kadar yüzlerce va-
tandaşımızı ev sahibi yaptık. Tür

kiye’de herkesin çok tanıdığı pek çok
ünlü isim de bu kişiler arasında. Son
olarak herkesin yakından tanıdığı bir
isim olan Petek Dinçöz de ev sahibi
olanlardan birisi. Bir evin % 20’sini
ödeyecek kadar peşinatınız oldu-
ğunda o evi alabiliyorsunuz. Geliri-
nizi dahi sormadan biz tüm işlemleri
yapıyor ve sizin tapunuzu almanızı
sağlıyoruz. Hatta Türkiye’den bu-
raya dahi gelmenize gerek yok. Çe-
şitli ev alternatiflerini size sunuyoruz.
Siz beğendiğiniz bir evin % 20 peşi-
natını ödüyorsunuz ve ev sahibi olu-
yorsunuz. İsterseniz bu evi kiraya
verin geliriniz olsun isterseniz kendi-
niz yaşayın… 

Yatırım için düşünülebilir mi?

Elbette… Şu an kira gelirleri çok
arttı. Pandemi sonrası neredeyse %
50’yi buldu. Değeri 1 milyon dolar
olan bir evden 10 bin dolar civarında
kira geliri elde edebilirsiniz. Bu evin
aylık kredi ödemesi 6 bin 500 dolar
civarında. Geriye kalan 3 bin 500
dolar da sizin için iyi bir gelir olabilir.
Yani siz sadece evin % 20 peşinatını
ödüyorsunuz ve bir daha da cebiniz-
den tek kuruş çıkmıyor. Ev kendi kre-
disini ödüyor. Bulunduğumuz
Florida eyaletinde Türkiye’den yüz-

lerce kişi son 5 yılda çok büyük yatı-
rımlar yaptı. Almış oldukları evlerde
oturanlar, kiraya vererek gelir elde
edenlerin sayısı artmaya devam 
ediyor.

Ev fiyatları ne durumda?

Tıpkı Türkiye’de olduğu gibi her büt-
çeye göre ev bulabilirsiniz. Ortalama
bir ev 200 bin dolar’dan başlıyor üst
sınırı yok. Türkiye’den gelerek
ABD’de ev sahibi olmak isteyen kişi-
lere tavsiyem hem iyi bir kira geliri
elde etmeleri hem de “iyi bir yatırım
yaptım demeleri” için en az 600 bin
dolar’dan başlayan evleri düşünme-
leri. Bu evlerde ister kendiniz otura-
bilirsiniz isterseniz kiraya vererek iyi
bir gelir elde edersiniz. 

ABD'De ev sAhiBi
olABilirsiniz
ABD'De ev sAhiBi
olABilirsiniz
ABD'De ev sAhiBi
olABilirsiniz
ABD'De ev sAhiBi
olABilirsiniz
ABD'De ev sAhiBi
olABilirsiniz
ABD’De ev sAhiBi
olABilirsiniz
Dünyanın her noktasından pek çok kişinin hayallerini süsleyen
ABD’de ev sahibi nasıl olunur? Hiç ABD’ye bile gitmeden ev satın
almak mümkün mü? ABD’den ev alarak nasıl para kazanabilirsi-
niz? İşte Türkiye’den 12 bin kilometre uzaklıktaki büyük fırsat

Ev alınca
vatandaş 
olunabilir mi?
ABD’de ev aldığınızda
maalesef vatandaşlık hak-
kınız bulunmuyor. ABD’ye
Türkiye’den gelenlerin pek
çoğu yatırımcı vizesi, Green
Card  veya öğrenci vize-
siyle geliyor. Turist olarak
buraya gelenler dahi ev sa-
hibi olabiliyor. Hayatınızda
ABD’den içeri dahi girme-
seniz dahi burada ev alabi-
leceğiniz bir sistem var. 

FATİH POLAT

Diktatör kaybedecek!
Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir 
Zelenskiy, 75. Cannes Film Festivali'nde
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i
kastederek "diktatör" ifadesini kullandı

Zelenskiy, festivalin dün akşam saatle-
rinde düzenlenen açılış törenine video
konferansla katılarak yaklaşık 10 daki-
kalık konuşma yaptı. Konuşmasında
İkinci Dünya Savaşı ve Charlie Chap-
lin’in 1940 tarihli "Diktatör" isimli fil-
minden de bahseden Zelenskiy,
"Charlie Chaplin'in 'Diktatör' (filmi)
zamanında gerçek 'diktatörü' öldür-
medi ancak bu film sayesinde sinema
sessizliğinden çıktı. Kelimenin tam an-
lamıyla sessizliğinden (çıktı). Sinema

konuşuyordu ve gelecek zaferin se-
siydi." dedi. Zelenskiy, o günden bu
yana insanlığın çok sayıda film çekti-
ğini belirterek Putin'e atfen, "Savaşın
dehşetinin devamı olmayacağını düşü-
nebilirdik ancak zamanında olduğu
gibi şimdi de bir 'diktatör' var." diye ko-
nuştu. Rusya’nın 24 Şubat'ta Ukray-
na'ya savaş açtığını hatırlatan
Zelenskiy, Rus ordusunun girdiği böl-
gelerde çok sayıda kişiyi öldürdüğünü,
bunların arasında 229 çocuğun da bu-

lunduğunu söyledi. Zelenskiy, savaş-
maya devam edeceklerini, başka seçe-
neklerinin olmadığını belirtti.
"'Diktatörün' kaybedeceğinden emi-
nim." diyen Zelenskiy, "Sinemanın ses-
siz olmadığını kanıtlamak için yeni bir
Chaplin’e ihtiyacımız var." dedi. 75.
Cannes Film Festivali Ukrayna-Rusya
Savaşı gölgesinde gerçekleşecek. Rus
delegasyonlarının bu yılki festivalden
men edildiği, etkinlik öncesinde 
duyurulmuştu. 

ABD Dışişleri Bakanlığı
Sözcüsü Ned Price, Türki-
ye'nin İsveç ve Finlandi-
ya'nın NATO'ya
katılmasına yönelik itirazla-
rıyla ilgili yorum yapmak-
tan kaçınırken, süreç içinde
"konsensüsün korunaca-
ğından emin olduklarını"
söylemekle yetindi. ABD
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Price, günlük basın brifin-
ginde, Ankara'nın İsveç ve
Finlandiya'nın NATO üye-
liğiyle ilgili yaklaşımına ve
sürecin gidişatına ilişkin
soruları yanıtladı.Price,
Türkiye'nin bu iki ülkenin
üyeliğine neden karşı çıktı-
ğıyla ve ne tür talepleri ol-
duğuyla ilgili sorulara net
yanıtlar vermezken, Türk
yetkililerin gerekçelerini
açıkladıklarını ve bunların
kamuoyu tarafından bilin-
diğini söyledi. Dışişleri Ba-
kanı Mevlüt Çavuşoğlu ile
ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken'ın Berlin'de
görüştüğünü ve çarşamba
günü de New York'ta görü-
şeceklerini kaydeden Price,
bu görüşmelerin detayla-
rına girmeyeceğini ancak

tarafların tüm konuları
açıklıkla ele aldığını söyledi.
Price, "Finlandiya ile İs-
veç'in ittifaka katılması yö-
nünde ittifak içinde güçlü
bir konsensüs vardı ve biz
bu konsensüsün kesinlikle
korunabileceğine eminiz."
değerlendirmesini yaptı.
Ankara'nın Washing-
ton'dan spesifik bir talepte
bulunmadığını belirten
Price, ancak devam eden
diplomatik görüşmelerle
ilgili detaylara da girmeye-
ceğini dile getirdi. Öte
yandan ABD Başkanı Joe
Biden'la birlikte Buffalo
kentine giderken uçakta
basın mensuplarına gün-
demi değerlendiren Beyaz
Saray Sözcüsü Karine
Jean-Pierre de Price ile
benzer ifadeler kullandı.
Sözcü Jean-Pierre, Tür-
kiye ve ABD dışişleri ba-
kanlarının Berlin'de bir
görüşme gerçekleştirdiğini
anımsatarak, Finlandiya
ve İsveç'in NATO üyeliği
konusunda NATO ülkele-
rinin bir konsensüse ula-
şacağına inandıklarını
ifade etti.

Konsensüs
sağlanacak
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A vcılar'ın sevilen isimlerin-
den ve iş dünyasındaki
başarılarıyla adından söz

ettirmeyi başaran Ceya Mimarlık
Mühendislik Kentsel Yerinde Dö-
nüşüm İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Cemal Özdemir'in kızı

Ayşegül Özdemir, Ahmet Kaya-
alp ile görkemli bir düğün eşli-
ğinde dünyaevine girdi. Mira
Palas Düğün Salonu'nda gerçek-
leştirilen törene; Avcılar İlçe Kay-
makamı Kemal İnan, Avcılar İlçe
Emniyet Müdür Murat Çakır, si-
yasi partilerin temsilcileri ve iş
dünyasından çok sayıda isim ka-

tıldı. Davetlilerin her birini kapıda
karşılayan İş İnsanı Cemal Özde-
mir, bugünün kendisinin en mutlu
günü olduğunu söyledi.

Erzurum rüzgarı

Hem kendilerinin hem de damat-
ları Ahmet Kayaalp ve ailesinin
Erzurumlu olduğunu anlatan Öz-

demir, “Damadımız yani artık oğ-
lumuz da Erzurumlu. Bu da bize
ayrıca bir mutluluk veriyor” dedi.
Düğün boyunca Erzurum yöre-
sine ait türkülerle eğlenen davetli-
ler, uzun süre dans ederek renkli
görüntülere sahne oldu. Kendile-
rinin büyük bir sevinç yaşadığını
söyleyen genç çift ise “Mutluluğu-

muza ortak olan ve bugün burada
bizleri yalnız bırakmayan herkese
çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini
kullandı. Yoğunluk nedeniyle dü-
ğüne katılmadığını belirten Avcılar
Belediye Başkanı Av. Turan Han-
çerli ise mesaj yollayarak; genç
çifte 'bir yastıkta kocamaları' dile-
ğinde bulundu ve tebrik etti.

Avcılar'ın önde gelen iş insanı, Ceya
Mimarlık Mühendislik Kentsel Yerinde

Dönüşüm İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı
Cemal Özdemir'in kızı Ayşegül Özdemir,

Ahmet Kayaalp ile dünyaevine girdi

CEYA İNŞAAT
MÜHENDİSLİK

ŞİRKETİ 
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YAKUP TEZCAN

19 Mayıs hazırlığı
Kadıköy’de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı her yıl olduğu
gibi bu yıl da coşkuyla kutlanacak. Kutlamaların ana buluşma noktası Kalamış
Atatürk Parkı, gün boyunca farklı ve renkli aktivitelere ev sahipliği yapacak

KadıKöy Belediyesi, 19 Mayıs
Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor
Bayramı’nı birbirinden renkli et-

kinliklerle kutlayacak. Kutlamaların ana bu-
luşma noktası Kalamış Atatürk Parkı
olacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil
Dara Odabaşı’nın da katılacağı bayram kut-
lamaları 11.00’de bisiklet turu ile başlaya-
cak. Yaklaşık 10 kilometrelik parkurdan
oluşan bisiklet turunda her yaştan yurttaş
Cumhuriyet için pedal çevirecek. Saat
10.30'da bisiklet turu öncesinde, Varillaz
performans grubu  müzik gösterisi yapacak. 

Kalamış rengarenk olacak 

Kadıköylüler gün boyu sürecek olan etkin-
liklerde; DJ performansı, balon futbolu,
trambolin, tırmanma dağı, langırt, boks ma-
kinası ve Angry Bird oyunu gibi etkinliklerle
bayramın tadını çıkaracak. Saat 13.00’ten
itibaren Slackline gösterisi alanda olacak.
Etkinliklerde yer alacak olan Kadıköy Bele-
diyesi Gençlik Sanat Merkezi öğrencileri
Pop Orkestrası, “Let’s Dance” Latin Dans-
ları Topluluğu ve Gençlik Korosu’yla müzik
sesleri yankılanmaya devam edecek. Tüm
Kadıköylülerin davetli olduğu bayram kutla-
malarında zumba dansı, bando, Parlak
Şapkalılar, Yaren Zeybek Kulübü gibi renkli
etkinlikler de gelenlere keyifli anlar yaşata-
cak. Saat 19.00’da ise Cem Eroğlu stand up
gösterisi ile sahnede olacak. 
TAYLAN DAŞDÖĞEN

Kadın fotoğrafçılara

ÖDÜL
Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl
16’ncısı düzenlenen ve Türkiye’nin kadınlara özel
tek fotoğraf yarışması olan “Kadın Gözüyle 
Hayattan Kareler” fotoğraf yarışmasında 
dereceye girenler İstanbul Tepe Nautilus Alışveriş
Merkezi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı

anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu
yıl 16’ncısı düzenlenen ve büyük bir katı-
lımla gerçekleşen, Kadın Gözüyle Hayat-

tan Kareler fotoğraf yarışmasında, 2516 katılımcının
8682 fotoğrafı yarıştı. Türkiye’nin en çok ilgi gören
fotoğraf yarışmalarından biri olan “Kadın Gözüyle
Hayattan Kareler”in birincisi “Balıkçı” adlı fotoğra-
fıyla Esengül Alıcı oldu. “Beyaz Dans” adlı fotoğra-
fıyla Seval Oral Nurtan ikinci, “Güven” adlı
fotoğrafıyla Aysen Karadeniz üçüncü olurken, Arzu
İbranoğlu, Aylin Isfendiyar Ceylan ve Hediye Top-
çuoğulları da mansiyon ödülüne layık görüldü.Tö-
rende konuşan Anadolu Hayat Emeklilik Genel
Müdürü Murat Atalay: “Bu yıl yarışmamızın 16’ncı-
sını düzenlemenin haklı gururunu yaşıyoruz. 16 yıl
önce yola çıkarken amacımız, sosyal ve kültürel kal-
kınmanın en önemli itici güçlerinden biri olan kadın-
lara, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir
platform sunmaktı. Bugün geldiğimiz nokta, 16 yıl
önce ne kadar doğru bir işe imza attığımızı ortaya ko-
yarken bir yandan da bizi gururlandırıyor ve heyecan-
landırıyor. Açılışını yaptığımız sergimizdeki bu değerli
eserler bu sene ve bundan sonraki senelerde de dijital
ortamda sergilenmeye devam edecek. Pandemiyle
birlikte uygulamaya başladığımız dijital sergimizi yine
her yıl açmayı ve bu değerli sergiyi mekandan bağım-
sız olarak milyonlarca kişiyle buluşturmayı sürdüre-
ceğiz” dedi.

25 bini aşkın katılımcı var

2007 yılından bu yana 25 bini aşkın katılımcının, 97
binin üzerinde fotoğrafla katıldığı ve geleneksel hale
gelen “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” fotoğraf
yarışması, kadınınların sosyal, kültürel ve toplumsal
gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerken, onlara
kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebi-
lecekleri bir platform sunuyor. Yarışmanın bu yılki se-
çici kurulunda; Arel Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Grafik Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Güler Ertan, fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar,
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sa-
natlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Öğretim Üyesi
Prof. Nihal Kafalı, Fotoğraf Sanatçısı Saygun Dura
ve Anadolu Hayat Emeklilik İletişim Müşaviri Nihan
Güney yer aldı. 

istanbul’a 
özgü festival

İsTanbul bu yıl bir ilki yaşıyor. “İstan-
bul’un genç festivali” mottosuyla yola
çıkan FestZ, Akbank ana sponsorluğunda

10-11-12 Haziran’da, Müze Gazhane’de deneyim,
eğitim, ilham ve eğlenceyi bir araya getiriyor. Gençle-
rin hem profesyonel yaşama hazırlanması hem de
yaza renkli bir merhaba demesi için kurgulanan
FestZ; içeriği ve kapsamı ile gençlere alışılmışın dı-
şında bir deneyim yaşatacak. MediaCat çatısı al-
tında, Akbank ana sponsorluğunda hayat bulacak
olan FestZ: gençler için hem beceri ve yetkinliklerini
geliştirecekleri bir ilham ve gelişim buluşması hem de
akademik yılın yorgunluğunu atacakları bir eğlence
festivali.Gençler için yeni seçeneklerFestZ’nin ajanda-
sında profesyonel beceri ve yetkinliğe yönelik semi-
nerler önemli bir yer tutuyor. Teknolojiden kültüre,
ekonomiden kişisel gelişime kadar farklı alanlara
odaklanan seminerler, paneller ve ilham buluşmaları;
gençlere yeni içgörüler sunacak.  Gençler yine bu
kapsamda moda, mimarlık, animasyon ve grafik/il-
lüstrasyon üzerine düzenlenecek olan “Yaratıcı Port-
folyo Buluşmaları” ve dj’lik, ileri dönüşüm, oyun ve
bakım-onarıma dair atölyeler ile yarınlara yönelik,
renkli beceriler ve birbirinden güzel fırsatlar edinme
fırsatı bulacaklar.

Her şey çevre için
Toprağı tehdit eden erozyon
ve çölleşme ile mücadele edilebi-
leceğini göstermek, koruyucu çö-

zümler üretmek, ağaçlandırma yapmak,
doğal varlıkları korumak ve bu mücadelenin
devlet politikası haline gelmesini sağlamak
amacıyla 29 yıl önce kurulan TEMA
Vakfı’nda 1 milyon gönül doğa için birleşti.
İstanbul’da Aile Hekimi Uzmanı olarak
görev yapan Doktor Buğu Usanma Koban,
Vakfın 1 milyonuncu gönüllü kartını teslim
aldı. TEMA Vakfı’nın artık milyonlarla
ifade edilmesinden duyduğu mutluluğu
ifade eden Yönetim Kurulu Başkanı Deniz
Ataç, “Toprak Dedemiz merhum Hayrettin
Karaca ve Yaprak Dedemiz A. Nihat Gök-
yiğit’in çıktıkları yolculuk, büyüyerek ve güç-
lenerek devam ediyor. Vakıf olarak 29 yıl
boyunca, “Her şey 1 ile başlar” diyerek bize
yol gösteren Toprak Dedemizin izinden
gidip, bir olmadan iki olmayacağı bilinciyle
hareket ettik” dedi.

Genç çiftin
mutlu Günü
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Yalçın Kayan gidici Yusuf’a talip çok

Horozlar mutlu!

SPOR Toto Süper Lig’de pazar günü
Adana Demirspor’la deplasmanda
karşı karşıya gelip lige veda edecek
Göztepe’de takımdan ayrılacak oyun-
cular netleşmeye başladı. Daha önce
Ndiaye, Nwobodo, Burekovic ve So-
ner’le vedalaşan sarı-kırmızılıların
orta saha oyuncusu Yalçın Kayan’ı da
satacağı bildirildi. İç sahadaki son
karşılaşmalarda taraftarlar tarafından
yoğun bir şekilde ıslıklanan Yalçın’ın
gelecek sezon kariyerine Süper Lig’de

devam edeceği bildirildi. Yalçın için
Göztepe’ye tekliflerin geldiği, yöneti-
min ise değerlendirmelere başladığı
kaydedildi. Sarı-kırmızılılarda profes-
yonel olan 23 yaşındaki orta saha
oyuncusu, Göz-Göz’de şu ana kadar
72 maça çıktı. Yalçın bu süreçte 2 gol
attı. Göztepe, Yalçın’ın yanı sıra Atınç
Nukan, Halil Akbunar, İrfan Can Eğ-
ribayat, Berkan Emir,  David Tijanic
ve Di Santo’yu da iyi bir bonservis
bedeli karşılığında satacak.

Devre arası transfer döneminde kiralık
olarak Rusya Premier Ligi ekiplerinden
CSKA Moskova'ya transfer olan ve kısa
sürede gösterdiği performansla dikkat-
leri üstüne çeken Yusuf Yazıcı için Zenit
ve Dinamo Moskova devreye girdi

Ş ampiyonluk kutlamalarının
çok özel geçtiğine vurgu
yapan Köybaşı, "Aslında

biraz abartı gibi gelecek ama Real
Madrid şampiyonluk sevincini bu
şekilde yaşayamaz. Duygularımızı
mükemmel yaşadığımızı düşünüyo-
rum. Hak ederek elde ettiğimiz şam-
piyonluğu son derece güzel
yaşıyoruz. Yaşamaya da devam ede-
ceğiz. Bunu sonuna kadar hak ettik.
Adını da vermiş olduğumuz Ahmet
Çalık sezonunda Ahmet Çalık kar-
deşimizi bir kez daha rahmetle anı-
yoruz. Ailesine de sabırlar
diliyorum. Çok güzel bir aileyiz. Ab-
dullah hocamızın birleştiriciliğinde
teknik heyetimiz, başkanımız, yöne-
tim kurulumuz, taraftarlarımız, çalı-
şanlarımız, futbolcu arkadaşlarımız
hepsine teşekkür ediyorum. Mü-
kemmel bir sinerji yakaladık. Umut
ediyorum ki bu enerji ve sinerji hep
böyle aratarak devam eder. Şu anda
mutlulukları yaşıyoruz. Bu mutlu-
luklar da hep böyle. Bir gün bunlar

bir tarafa bırakıp daha yeni mutlu-
luklar için devam etmeye başlayaca-
ğız" açıklamasında bulundu. 

Kaptan bir başkaydı

Takımdaki havanın şampiyonluğa
büyük bir etkisi olduğuna değinen
tecrübeli oyuncu, DHA'ya yaptığı
açıklamada, "Kaptan Uğurcan ve
Abdülkadir Ömür'ü ve onlarla Do-
rukhan da bence bu sahiplenmeyi
çok iyi yaptı. Burada uzun süre
zaman almış Nwakaeme olsun son-
radan katılmasına rağmen Bakase-
tas olsun Djaniny olsun bunlar da
çok katkı verdi. Marek Hamsik'i
zaten söylemeye gerek yok. Muhte-
şem bir kadroya sahibiz. Oynama-
yan Murat cem altyapı da olmasına
rağmen müthiş bir sahiplenme müt-
hiş bir yetenek. Yunus Mallı müthiş
bir karakter. Yani tek tek isim söyle-
mek istemiyorum ama arkadaşları-
mın hepsini ben çok seviyorum. Biz
çok güzel bir aileyiz. Sonuna kadar
bütün güzellikleri de hak eden bir

grup var. Sizler de bunu görüyorsu-
nuz gözlemliyorsunuzdur. Emeği
geçen herkese tekrardan teşekkür
ediyoruz" ifadelerini kullandı. 

Taraftara teşekkür etti

Köybaşı, bordo mavili taraftara te-
şekkürlerini iletirken, "Taraftarları-
mıza sonsuz teşekkürlerimizi
iletmek istiyorum. Burada olan, bu-
rada olmak isteyip de olamayan ül-
kenin her tarafında olan
Trabzonspor camiasına selam
olsun. Sonuna kadar her şeyin en
güzelini hak ettiler. Doya doya da
yaşamaya devam etsinler. Bizler de
sevinçlerine ortak olalım. Dediğiniz
gibi başarı yeni bir başarıyı da geti-
rir ve bir sorumluluk yükler. Bu so-
rumlulukları da biz kaldırabilecek
kapasitede olduğumuzu düşünüyo-
rum. Gelişerek devam etmeliyiz.
Bununla yetinmemeliyiz. Bu çok
önemli bence. Gelişmeye çalışmak
bence çok değerli" diye konuştu.
DHA

Trabzonspor'un tecrübeli futbolcusu İsmail Köybaşı, bordo mavili takı-
mın şampiyonluğunu değerlendirdi. Köybaşı, "Aslında biraz abartı gibi
gelecek ama Real Madrid şampiyonluk sevincini bu şekilde yaşaya-
maz. Duygularımızı mükemmel yaşadığımızı düşünüyorum" dedi

Ragbide büyük
hazırlık var

Türkiye 15'li Ragbi Erkek Milli
Takımı, Avrupa Konferans 2
Güney Grubu'nda Bosna Her-
sek ile cumartesi günü oynaya-
cağı müsabakanın hazırlıklarını
Edirne'de, Gençlik ve Spor Mü-
dürlüğü Şükrüpaşa Atletizm
Sahası’nda, koç Cherokee
Slyvain Ngue yönetiminde sür-
dürüyor. Andorra, Sırbistan,
Bulgaristan ve Bosna Hersek ile
Avrupa Konferans 2 Güney
Grubu’nda mücadele eden
Ragbi Milli Takımı, Bosna Her-
sek karşısına grupta kalma
amacıyla sahaya çıkacak. Daha
önce Andorra, Sırbistan ve Bul-
garistan’a mağlup olan milliler,
Edirne’de gerçekleştirdikleri
kampta son maçı kazanarak
grupta kalmayı hedefliyor. Milli
Takım Koçu Cherokee Slyvain
Ngue, sezonun en önemli maç-
larından birini Edirne’de oyna-
yacaklarını belirterek, "Son
maçımız. Sezon iyi geçmedi. O
yüzden kötü bir durumdayız.
Kazanmaya ihtiyacımız var. Se-
zonu kurtarmak için ofansif
bonus, yani +1 puan alarak ka-
zanmamız gerekiyor" diye ko-
nuştu.

Ragbiyi geliştirmek istiyoruz

Türkiye 15’li Ragbi Erkek Milli
Takımı’na İngiltere, Galler ve

Fransa gibi ülkelerdeki Türk
ragbi oyuncularını davet ettikle-
rini söyleyen Ngue, "Göreve ilk
geldiğimizde bir vizyonumuz
vardı. İlk defa takımı oluşturur-
ken her zaman önce Türki-
ye’den oyuncularla kuracağız
dedik. İlk 3 sene de bu şekilde
gerçekleşti. Küçük bir federas-
yonuz, çok büyük bir bütçemiz
olmadığı için önce 2021’de yurt
dışından 1 oyuncu çağırdık.
Daha sonra 2 oyuncu daha
oldu. Şu anda ise 3 oyuncu
daha var. Bu sayıyı gitgide artı-
racağız ama önceliğimiz Türki-
ye’den oyuncularla ilerlemek.
Çünkü Türkiye’de ragbiyi geliş-
tirmek istiyoruz. O yüzden Tür-

kiye’deki oyuncular önceliği-
miz" ifadelerini kullandı.

Sahada en iyisini vereceğiz

Ngue, Bosna Hersek karşılaş-
masını kazanmak zorunda ol-
duklarını ve milli takımın
sahada en iyisini vermek istedi-
ğini belirterek, "Isınmadan
sonra oyuncuların bireysel özel-
liklerine göre çalışmalar yapaca-
ğız. Zıplayıcılar için zıplama,
kaldırıcılar için kaldırma, bekler
için top tutma antrenmanları,
bireysel özellikler üzerine çalışa-
cağız. Son 30 dakikada bir oyun
oynayacağız. Atak defans üze-
rine organizasyonlarımıza 
çalışacağız" dedi. DHA

Edirne'de cumartesi günü Bosna Hersek ile karşılaşacak olan Türkiye 15’li Ragbi Erkek
Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor.  Milli Takım Koçu Cherokee Slyvain Ngue, sezonun
en önemli maçlarından birine çıkacaklarını belirterek, "Son maçımız. Sezon iyi geçmedi.
Sezonu kurtarmak için ofansif bonus, yani +1 puan alarak kazanmamız gerekiyor" dedi

Real MadRid bile
bOyle kutlayaMaz CSKA Moskova'dan görev aldığı 10 maçta attığı 8

golle takımına büyük katkı sağlayan milli futbolcu
Yusuf Yazıcı'ya Rusya'dan iki takımın yanı sıra İngil-
tere, Almanya ve İtalya'dan talipler var. CSKA Mos-
kova'nın Yusuf Yazıcı için satın alma opsiyonu vardı.
Bu opsiyonun 15 Mayıs'ta sona ermesinin ardından
Avrupa'nın bazı kulüpleri devreye girdi. CSKA Mos-
kova'nın opsiyon tarihini ertelemek istediği öğrenilir-
ken, bu talep milli futbolcunun bonservisinin elinde
bulunduran Lille tarafından kabul görmedi. Bu ge-
lişme üzerine ligi şampiyon olarak tamamlayan Ze-
nit'in yanı sıra ikinci basamakta yer alan Dinamo
Moskova, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından
takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncuyla Avrupa'nın
büyük liglerinden kulüpler de ilgileniyor.

Spor Toto 1'inci Lig'de sezon başından beri verdiği
kurtuluş savaşını kazanarak bitime 1 hafta kala ligde
kalmayı garantileyen Altaş Denizlispor'da başkan
Mehmet Uz, hedeflerine alınlarının akıyla ulaştıkla-
rını söyledi. Mehmet Uz, "Göreve geldiğimiz gün
açıkladığımız hedefe ulaştık. Mevcut şartlarda en
iyisini yaptığımıza inanıyoruz. İnşallah bundan
sonra hedeflerimiz daha büyük olacak" dedi. Geçen
hafta Bereket Sigorta Ümraniyespor deplasmanın-
dan 1 puanla dönerek Büükşehir Belediyesi Erzu-
rumspor ile iç sahada oynanacak son maç öncesi
matematiksel olarak ligde kaldığını ilan eden Deniz-
lispor'da Mehmet Uz, 2021-2022 sezonunun ilk ma-
çından 10 gün önce göreve geldiklerini, zaman
kaybetmeden transfer tahtasını açıp kısa sürede ta-
kımı oluşturduklarını hatırlattı. 

Metin AYDIN
BEYLİKDÜZÜSPOR BAŞKANI

Arkasspor şampiyon oldu
Arkas Spor'un yıldız erkek voleybol
takımı, Mersin'de düzenlenen Tür-
kiye Şampiyonası'nda birincilik
elde etti. Grup aşamasında 3'te 3
yaptıktan sonra çeyrek finalde Ga-
latasaray'ı 3-0, yarı finalde Ziraat
Bankası'nı 3-1 yenerek finale yük-
selen mavi-beyazlılar, finalde İs-
tanbul Büyükşehir Belediyespor'u
da 3-1 mağlup ederek nağmağlup
şampiyon oldu. Final karşılaşması-
nın ardından düzenlenen törenle
kupa ve madalyalar sahiplerini
buldu. Yıldız Erkekler Festival Vo-
leybol Altyapılar Türkiye Şampiyo-
nası'nı şampiyon olarak
tamamlayan Arkas Spor takımına
madalya ve kupasını Türkiye Vo-
leybol Federasyonu Liglerden So-
rumlu Asbaşkanı Ahmet Göksu
verdi. Arkas Spor’un genç erkek
takımı 26-31 Mayıs tarihlerinde
Malatya’da, küçük erkek takımı
18-25 Mayıs’ta Mersin’de, midi
erkek ve küçük kız takımları ise 9-
16 Haziran tarihlerinde Mersin’de
yeni bir şampiyonluk kupasını kal-
dırmak için mücadele edecek.
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G elecek seçimlerde tekrar başkan
olmak için adaylık başvurusunu
yapan Ahmet Nur Çebi, basın

mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Çebi, “Önümüzdeki seçimde aday olmak
için resmi başvurumu yaptım. Geldiği-
mizde Beşiktaş'ın durumu ortada idi. 6
aydır maaşlar ödenmiyor, tüm gelirler tem-
lik altındaydı. Biz kısa sürede gemiyi yüz-
dürmek için elimizden gelen çabayı
gösterdik.Önümüzdeki günlerde mali -
idari genel kurullar var. Bu kurullarda Be-
şiktaş'ın üyelerinin vereceği karar zaten ba-
şarılı olup olmadığımızı gösterecek. Gönül
isterdi ki daha fazla adayın olduğu seçim
olsaydı, bunu çok istedim. Çok önemse-
dim. Beşiktaş'ı yönetmeye talip olanlara
saygı duymak ve onlara içtenlikle teşekkür
etmek bize düşen görev. Bizimle beraber bir
aday daha var. Bir başka aday daha vardı, o
arkadaşa da sonsuz teşekkürlerimi sunuyo-
rum. Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor.
Seçime 2 aday gireceğiz görünüyor” dedi.

Güncel borç 4.3 milyar TL

Beşiktaş'ın güncel borcunu da açıklayan
Çebi, “Geldiğimizde borç 2.5 milyar, borç
şimdi 3.3 milyar bu elbette tatsız bir durum
ancak kur farkından ötürü gediğimizden

beri
de 1.2
milyar
ödeme yapıl-
dığını belirtmeliyiz.
En azından borç artmamıştır. Sevindirici
olan budur. Beşiktaş'ın güncel borcu 4.3
milyar TL'dir. Beşiktaş için amatör branşla-
rın çok önemi var. Geldiğimiz senenin ba-
şında 10 milyon euro civarı olan
amatörlerin zararı, bir sonraki sene 5'e, son
sene de 2 milyon euroya kadar indirilmiştir.
Zamanla bunların bilançoya yansıyacağı-
nın bilinmesini çok önemsiyorum. Kamuo-
yunun da bilmesi gerekir ki şu saat itibariyle
Beşiktaş JK ve Futbol AŞ'den kimsenin bir
alacağı yoktur. Çalışanlarımızın maaşları-
nın günü gününe ödenmesinin de mutlulu-
ğunu yaşıyoruz. Onları mutlu görmek bizi
mutlu ediyor.  Ljajic, Douglas ve birçok fut-
bolcuyla imzalanan yıllık 3-4 milyon euro-

luk kontratlar gibi
örneklere bakıldı-
ğında ana borçla-
rın nereden
kaynaklandığını
görmemek müm-

kün değil. Geldiği-
mizde NO: 1903

Lokali borçlarımızdan
ötürü Belediye tarafın-

dan alınmıştı. Gerekenleri
yaptık, borçlarımızı ödedik

ve tekrar kulübümüze kazandır-
dık lokali. Beşiktaşlılar çocukları ile

gidip kahvaltılarına yapabilir” diye
konuştu.

Beşiktaş'ı engellediler

Beşiktaş'ın pandemi dönemini başarılı ge-
çirdiğini fakat devamında engellendiğini
vurgulayan Çebi, “Bu stadın iskanı yoktu.
Bu stadın iskanını almak da bize nasip
oldu. Ayrıca Akatlar ve Süleyman Seba tes-
isleri yenilenmiştir. Pandemi gibi bir dö-
nemde 3 kupa aldık. O dönemki hocamıza,
oyuncularımıza, yöneticilerimize çok teşek-
kür ediyorum. Şampiyonlar Ligi'ne de git-
tik. Maalesef talihsiz bir süreç geçirdik ve
puan alamadık. Hakem hataları, direklere
çarpan toplar, şanssızlıklar ve sakatlıklar
bizi kötü etkiledi. Kaliteli bir kadro kurmuş-

tuk ancak şanssızlıklar, engellemeler, siz ne
derseniz deyin başarıya engel oldu” dedi.

Sabır göstererek hazırlayacağız

Beşiktaş'ı geleceğe hazırladıklarını da kay-
deden Çebi, “Gelecek dönemde genç oyun-
cularla, maliyeti düşük uzun vadeli bir
planla yenilenen kadrosu ile bir süreç baş-
latmak istiyoruz. Ersinler, Rıdvanlar, Ser-
darlar, Güvenlerle devam edecek ve
yenilerini bulacak, çıkaracağız. Sabır göste-
rerek Beşiktaş'ı hazırlayacağız. Önümüz-
deki sene tüm bunlardan uzaklaşmış,
gençlere önem veren ve ucuz maliyetlere
alıp yüksek ücretlere satabildiğimiz oyuncu-
lar aldığımız, öz kaynağa dayalı bir yapı
oluşturmak istiyoruz. Seçildiğimiz takdirde
camiaya vereceğim mesaj bu olacaktır.
Gençlerle futbol oynamak, maliyeti düşür-
mek ve bonservis bedelleriyle borç yükünü
azaltmak asıl hedefimiz olacak. Pandemi
nedeniyle 2 yılda kaybettiğimiz 1 Milyar TL
gibi bir para var. Yayın gelirlerinde özellikle
büyük kayıplarımız var. Beşiktaş'ı finansal
açıdan getirdiğimiz yer konusunda artık
çıkıp konuşabileceğimizi ve buna da hakkı-
mız olduğunu düşünüyorum. Özellikle sos-
yal medyada takipçi arttırmak, algı
yönetmeye çalışan, fenomen olmaya çalı-
şanlara itibar edilmemesini rica ediyorum”
diye konuştu.

UCUK KACIK
BUTCE YOK!BUTCE YOK!BUTCE YOK!BUTCE YOK!BUTCE YOK!BUTCE YOK!BUTCE YOK!BUTCE YOK!

Beşiktaş başkanlığı 
için bir kere daha 
aday olan Ahmet 
Nur Çebi, gelecek
sezon Beşiktaş'ın 
transferde ciddi 

harcamalar
yapmayacağını 

söyledi. Çebi, “Uçuk
kaçık bir bütçemiz 

yok” dedi

BURAK ZİHNİ
Gelecek yıl Beşiktaş'ın bütçesinin büyük olmayacağını da anlatan Çebi,
“Hedefimiz yıldız almak değil; yıldız yaratmak olmalı. Sabırla bunu ger-

çekleştireceğiz. amacımız yıldız almak değil, yıldız yaratmak. Bunu yavaş
yavaş gerçekleştirmek istiyoruz. Fakat 20 kişilik kadroda gençlerimize

örnek olacak, marka değerine katkı sağlayacak kalitede isimler olacaktır.
Özellikle santrforda. Yeni sezonda uçuk kaçık bütçeler yok. Yıldız almak
çok kolaydır, parayı veriyorsunuz, borcu yapıyorsunuz, sizden sonra ge-
lenler onun acısını çekiyor. Olan kulübe oluyor. Kafamızdaki bonservis

rakamlarını vermiyorlarsa, hiçbir genç oyuncumuzu satmayaca-
ğız. Gençler, parlamadılar falan yok. Hepsi parladı. Rıdvan,
Ersin, Serdar… Hepsiyle ilgili kapımız çalınıyor. ama nasıl

fayda sağlarız bu önemli. Kafamızdaki rakamları al-
madığımız sürece, hiçbir çocuğumuz hiçbir

yere gitmeyecek” şeklinde ko-
nuştu.

Yeni sezon 
planlaması

BUTCE YOK!

Onana’nın 
peşindeler

Beklentilerin altında bir sezon geçiren Galatasaray'ın
yeni sezon adına Bordeaux'nun 22 yaşındaki Kamerunlu
ön liberosu Jean Onana ile ilgilendiği iddia edildi

Galatasaray 'da başta yönetim olmak üzere birçok alandaki be-
lirsizlikler sürüyor. Fakat Sarı-Kırmızılılar özellikle beklentilerin al-
tında kalan sezonda en çok sıkıntı yaşanan bölge için çalışmalarını
sürdürürken Bordeaux'dan Jean Onana'nın ismi gündeme geldi.  Af-
rica Foot United, Galatasaray'ın Jean Onana ile ilgilendiğini belirtti.
Bordeaux'nun yeni sezonda yüksek ihtimalle Ligue 2'de oynayacak
olması nedeniyle Jean Onana'nın takımdan ayrılması bekleniyor. 

Transferde güçlü rakip

Galatasaray'ın Onana için 4 milyon euro düzeyinde bir bonservis
ödemeye hazır olduğu belirtilse de Milan'ın da 22 yaşındaki orta
saha ile ilgilendiği ifade ediliyor.  Geçtiğimiz yaz 2 milyon euro bon-
servis bedeli karşılığında Lille'den Bordeaux'ya transfer olan Jean
Onana, bu sezon takımıyla çıktığı 23 Ligue 1 maçında 3 gol, 2 asistlik
de skor katkısı sağladı. 

Dursun Özbek
seçime giriyor

Galatasaray Kulübünde başkan adaylarından
Metin Öztürk, kulübün 11 Haziran'da
yapılacak olağanüstü seçimli genel kuruluna
eski başkanlardan Dursun Özbek ile
hazırlayacakları listeyle gireceklerini söyledi
Metin Öztürk, yaptığı açıklamada, Dursun Özbek
ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde önemli ilerlemeler
sağladıklarını belirterek, "Dursun Başkan ile beraber
yarın liste çalışması yapacağız. Anlaşırsak ortak liste
vereceğiz. Prensip anlaşması yaptık. Gizli saklı bir şey
yapmadığımız için de bunu duyuruyoruz. Galatasa-
ray'da kapı arkasında işlerin yapılmasına karşıyız.
Yaptığımız görüşmede mutabık kaldık. Yarın oturup,
liste yapacağız." diye konuştu. Galatasaray'ın gelece-
ğini ön planda tuttuğunu aktaran Öztürk, "Ben 4 se-
nedir çalışan biri olarak kendi çıkarıma ya da
geleceğime değil, Galatasaray'ın çıkarına ve gelece-
ğine bakarak bir karar aldım. Bu listenin içinde Dik-
ran Gülmezgil, İsmail Sarıkaya, Rıza Morova, Bora
İsmail Bahçetepe, Dursun Özbek, Erden Timur var.
Böyle harika bir ekibi Galatasaray bir daha ne zaman
görecek? Herkes 'Listeler yetersiz.' demiyor muydu?
İşte bombayı patlattık." ifadelerini kullandı.

Feghouli veda etti
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bi-
tecek Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal
medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.
Feghouli, tribünleri selamlayan bir fotoğrafının da
yer aldığı mesajında, "Göstermiş olduğunuz misa-
firperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galata-
saray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına;
bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarları-
mıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu-
rada olmak benim için büyük bir onurdu."
ifadelerini kullandı.

Gomis ayrılabilir!
GalataSaRaY’IN ara trans-
fer döneminde al-Hilal takı-
mından kadrosuna kattığı
Bafetimbi Gomis, geleceği
hakkında dikkat çeken açıkla-
malarda bulundu. Eski takımı
Saint-Etienne'e olası geri dö-
nüşü hakkında konuşan
golcü futbolcu, Fransız eki-
bine açık kapı bırakırken, da-
nışman olarak görev
yapabileceğini söyledi.
lundu. Gomis, “Hiçbir şey bit-
medi. Başkanla ya da Perrin
(Saint-Etienne Spor Koordi-
natörü) ile görüşüyorum.
Hemen her şey mümkün
olabilir” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü
Başkanı Ahmet
Nur Çebi
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