
GELDİKLERİ GİBİ GİDECEKLER

Çukurova Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu
(ÇUKUROVA SİFED) Yönetim Kurulu 

Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. 
“Çukurova Bölgesi olarak gücümüze inanıyoruz”
diyen Hüseyin Kış, “Federasyonumuz çatısı altında
tarımda, sanayide, bilişim ve teknolojide geliştirece-
ğimiz projelerde ortak çalışma metodları uygulaya-

cağız. Bundan sonra sesimiz daha gür çıkacak” 
ifadelerini kullandı. İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu ise “Boş gündemler yerine iş
dünyasının gündemleri üzerinden üre-
timi, istihdamı, ekonomiyi güçlendirmeyi
konuşacağı bir ülke olmalıyız. Zaten çok
yetenekli insanlarımız var. Başarılı olaca-
ğımızı düşünüyorum” dedi. I SAYFA 7
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Harun Erikçi, 2005 yılında 22 yaşındayken, kendisinden 52
yaş büyük, o tarihte 74 yaşında olan Hatice Nuran Temizel

ile tanıştı. Erikçi, 9 yıl Hatice Nuran Temizel ile birlikte yaşadı.
Harun Erikçi 2014 yılında 31 yaşındayken, 83 yaşındaki Hatice
Nuran Temizel ile evlendi. Üç yıl sonra, Hatice Nuran Temizel'in
kız kardeşi evliliğin iptali için dava açtı. Hatice Nuran Temizel,
aynı tarihlerde, 86 yaşında hayatını kaybetti. Temizel'in yaklaşık 4
milyon dolarlık mal varlığı kız kardeşi ile eşi Harun Erikçi'ye kaldı.
Ancak açılan evliliğin iptali davası nedeniyle, Erikçi'nin miras pa-
yına tedbir konuldu. Erikçi, “12 yıl birlikte yaşadık. Biz severek ev-
lenmedik. Evlilik teklifi ondan geldi” dedi. 
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Kendisinden 52 yaş büyük eşinden kalan 
2 milyon dolarlık mirasa tedbir konulan
Harun Erikçi, “Biz severek evlenmedik. Mirası
kabul etmezsem başka birini bulacağını
söyledi. Kendi teklifiyle evlendik” dedi

CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu, gençlerle birlikte

Anıtkabir'e yürüdü. Yürüyüş sırasında
bir konuşma yapan Kılıçdaroğlu, 
“Birlikte çeteleri de SADAT'ları da
ezeceğiz, ezerek yolumuza devam
edeceğiz” dedi. “Bu bayram sıradan
bir bayram değildir. Bu bayram milli
bağımsızlık savaşının en önemli adım-
larından birisidir” diyen Kılıçdaroğlu,
“16 Mayıs’ta düşman zırhlılarını gör-
düğü zaman “Geldikleri gibi gidecek-

ler” diyen Atatürk’ün
kurtuluş meşale-

sini yaktığı 
bayramdır”

ifadelerini
kullandı.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Ezerek yolumuza 
devam edeceğiz

GÜCÜNÜN FARKINDA MISIN?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma,
Gençlik ve Spor Bayramı'nda

Samsun Tütün İskelesi'nde konuşan
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, “Türkiye’nin pek çok yerinden
gelen gençlerle birlikte ilk adımı atarak,
atalarımızı, o büyük emek sahibi bü-
yüklerimizi hürmetle anarak iktidar
yolculuğumuzu başlatıyoruz” dedi.

Akşener, “19
Mayıs 1919 ruhu
ile buradayız. Asıl
biz büyüklerin
umudu sizsiniz.
Geleceğimiz değil,
bugünümüz sizsi-
niz. Ey Türk gen-
çliği gücünün
farkında mısın?”
diye konuştu. 
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Yolculuğumuzu 
başlatıyoruz
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EVLİLİK TEKLİFİ ONDAN GELDİ

4 MECLiS ÜYESi GRUP 
KARARINA UYMADI

2011 yılında dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş tarafından
FİBA Holding'e satılan, sonrasında CHP'lilerin açtığı dava

sonucunda satışı iptal edilen Swiss Otel arazisi yeniden Meclis
gündemine geldi. İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı tek-
lif, komisyonlar tarafından uygun bulundu. Satış kararı, bütün
grupların oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4
meclis üyesi ‘hayır’ oyu kullandı. İYİ Partili meclis üyeleri Bora
Kılıç ve Yakup Fındık ile CHP'li meclis üyeleri Özgür Öz ve
Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararlarına aykırı olarak
‘hayır’ oyu verdi. AK Partili Faruk Gökkuş, İBB yönetimini
zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını söyledi. 
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CHP’LiLER BU ÇELiŞKiYi 
iZAH ETMEK ZORUNDA

Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi 
Muhammet Kaynar, teklifin kendilerinin değil idarenin

teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi. Muhammet
Kaynar, daha önce satışın iptali için dava açan CHP'li Meclis
üyelerinin şimdi bu taşınmazın satışını istemelerinin çelişki ol-
duğunu, bunu izah etmeleri gerektiğini kaydetti. CHP Sözcüsü
Tarık Balyalı ise o gün satışa karşı çıkan CHP grubunun doğru
yaptığını dile getirerek, “Sadece tek bir firmanın katıldığı, 
rekabetin oluşmadığı bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşla-
rımızı haklı bulmuştur” açıklamasını yaptı. I SAYFA 4
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İBB Meclisi, mülkiyeti belediyede olan, Beşiktaş’ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel
arazisinin satışına onay verdi. CHP bu satışa Kadir Topbaş döneminde itiraz etmiş, dönemin meclis 
üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edilmişti. Önceki gün ise AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti’nin
‘evet’ oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi, grup kararlarına aykırı oy kullandı
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SESiMiZ DAHA GÜR CIKACAK
ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu üyeleri, 
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kış, bundan sonra seslerinin daha gür
çıkacağını söyledi. İmamoğlu ise “Boş gündemler yerine üretimi konuşmalıyız” dedi

üRetİmİ ve İStİHdamI KONUŞmalIyIZ

BaRIŞ KIŞ
HaBeR

PİStleR 
KALABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet
Kütüphanesi'nde gençlerle buluştu, sorularını yanıt-

ladı. Atatürk Havalimanı'nın yerine yapılacak millet bahçesi
hakkında açıklama yapan Erdoğan, “Oyun parklarıyla, kül-
türel merkezleriyle orası kültürel bir güç devşirecek. Şimdi-
den ben oranın bitmiş halini görüyorum. Bir ihtimal pistleri
kaldırmayacağız. Pistler belki de kalacak. Ama pistler 
dışındaki yeşil alanları biz çok daha farklı yeşil alan haline
getirmek için zenginleştireceğiz" dedi.
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Doğum 
yapmış gibi
hissettim!

HABERİN DEVAMI
SAYFA 16’DA
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meral akşener

TERÖRE DESTEĞİ KESSİNLER

AK Parti Genel Başkan Yardım-
cısı ve Parti Sözcüsü Ömer

Çelik, İsveç ve Finlandiya'nın NATO
üyeliği için başvurusu hakkında 
“Terör örgütlerine desteği kesmelerini
istiyoruz. Hem NATO içindeyiz hem
de bize silah ambargosu uyguluyorsu-

nuz. Böyle bir 
şey kabul edile-
mez” dedi. Çelik,
“Türkiye, NA-
TO'ya üye olmak
isteyenlerin 
NATO'nun pren-
siplerine uygun
olarak davranma-
sını istiyor” 
açıklamasını yaptı. 
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Bize ambargo 
uyguluyorlar!

Ömer Çelik

HİBE ARAÇ ALMAYACAĞIM

Ankara’da yapılan Türkiye Bele-
diyeler Birliği  toplantısında ko-

nuşma yapan Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz; “Genel siyasette yaşa-
nan çatışma dilini, protesto dilini ne
olur Türkiye Belediyeler Birliği çatısı
altına sokmayalım. Bu birliklerdeki
birliktelikler siyasi tartış-
malara kurban edilmeye-
cek kadar değerli” dedi.
Yılmaz, TBB daimi 
encümen üyesi sıfatını 
taşırken birlikten araç 
hibesi almayacağını 
vurguladı. I SAYFA 5
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TBB’yi kurban
etmeyelim!

KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE MAHKEMEYE VERDİKLERİ SATIŞ KARARINA ŞİMDİ EVET DEDİLER
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Selvİ 
SaRItaÇ

HaBeR

11 yıl önce 'hayır' dedikleri satış kararına şimdi 
'evet' demelerini savunan tarık Balyalı, “Rekabet 
şartlarının oluşması için Başkanımıza sonuna kadar
güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir topbaş'a bu
satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık” dedi. 
Balyalı'ya tepki gösteren meclis 1. Başkanvekili 
Zeynel abidin Okul ise “İstanbul'a çok değerli 
hizmetler vermiş, rahmetli olmuş bir belediye başka-
nına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyorum'' diye konuştu.

KadİR tOPBaŞ’a 
GüveNmİyORdUK!

19 Mayıs Atatürk'ü
Anma Gençlik ve Spor

Bayramı bütün Türkiye'de
coşku içinde kutlandı. Kadı-
köy'de etkinlikler kapsamında
dalgıçlar, İngiliz ressam Ned
Pamphilon'un Atatürk'ün mavi
gözlerini ön plana çıkararak 
çizdiği 'Atatürk'ün Gözleri' 
tablosunun kopyası ile Türk
Bayrağı'nı denizde açtı. Büyük-
çekmece'de ise bisiklet akrobasi,
jimnastik, güreş, zumba, pilates
gösterileri ve halk dansları 
ekipleri gösterği düzenledi. 
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Atiye, Türkiye'nin ilk 
fusion pop albümü

‘Deli İşi’ni dinleyicileriyle buluş-
turuyor. Dokuz şarkıdan oluşan

Mikslarj etiketli albüm Atiye'nin
dokuz yıl aradan sonra yayınladığı ilk
albüm. Niladri Kumar, Kala Ram-
nath, Rakesh Chaurasia, Sabir Khan
gibi dünyaca ünlü maestroların yer al-

dığı albüm Yunanistan, Hindistan
ve Türkiye‘de kaydedildi. Atiye bu 

albümde asırlardır varolan, kadim
enstürmanlar kullandı.   I SAYFA 2

HAVADA KARADA HER YERDE 
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Ölüme davetİye!
Avcılar’da bar sahibinin,
Gurbet T. adlı kadına

onsuz yaşayamayacağını söy-

ledikten sonra tabancasını 
vererek tetiği çekmesini 
istediği ileri sürüldü. I SAYFA 3
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HABERİN
DEVAMI
SAYFA 
2’DE

ON BİR
YIL SONRA

KARAR

DEĞİŞİKLİĞİ

MUHTESEM
DÖNÜS

SAKIN 
ZEHİRLENMEYİN!

Kemal Kılıçdaroğlu

BiZ SEVEREK 
EVLENMEDiK!



Y az mevsiminde yaygın görülen hastalıklardan biri olan
besin zehirlenmesi genellikle hafif seyrederken, nadi-
ren de olsa hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçla-

nabiliyor. Besin zehirlenmesinin yaz mevsiminde sıkça
görülmesinin nedeni ise sıcaklığın artmasıyla birlikte zararlı
mikroorganizmaların besinlerde daha kolay üreyip, çoğala-
bilmeleri. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; besinlerle taşınan
virüs, parazit, bakteri, toksin ve kimyasal maddelerden kay-
naklanan ‘besin zehirlenmesi’ dünyada her yıl yaklaşık 600
milyon kişiyi tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı verileri de; ülke-
mizde yine her yıl 5-6 milyon kişinin besin zehirlenmesi so-
runu yaşadığını belirtiyor. Besin zehirlenmesinden en çok et,
süt, deniz ürünleri ve yumurta sorumlu oluyor. Besin zehir-
lenmesinde kişi kontamine, yani herhangi bir hastalık etkeni
bulaşmış olan gıdayı yedikten ortalama yarım saat ile 72 saat
içerisinde; mide bulantısı, kusma, sulu veya kanlı ishal, karın
ağrıları,  kramplar ve ateş gibi belirtiler gelişebiliyor. Acıba-
dem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Beslenme ve Diyet
Uzmanı Evrim Demirel, “Herkesin hastalık etkeni bulaşmış
olan gıdayı yedikten sonra verdiği tepki aynı olmayabiliyor.
Kiminde hiç belirti görülmezken kiminde ise ciddi yakınmalar
gelişebiliyor. Belirtiler kesilmediğinde ve şiddeti arttığında
hekime başvurmak yaşamsal önem taşıyabiliyor” uyarı-
sında bulunuyor. Peki, besin zehirlenmesinden korun-
mak için hangi hatalardan kaçınmamız gerekiyor?
Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi
Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, besin
zehirlenmesine karşı almanız gereken 10 önemli
kuralı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda
bulundu! 

Ellerinizi sık sık yıkayın 

Ellerimizle gün içerisinde hastalık etkeni olan her
türlü zemine temas ediyoruz. Bunun sonucunda
da ellerimizden pek çok hastalık bulaşabiliyor. Ör-
neğin lavaboya giren bir kişi ellerini kurallara uygun
yıkamadığında zararlı tüm mikroorganizmalar elle-
rinde kalıyor. Kirli ellerle temas da hastalık etkeni bak-
teri ve virüslerin gıdaya bulaşmasına yol açıyor. Bu
duruma ‘çapraz bulaşma’ deniyor. Dolayısıyla özellikle
herhangi bir pişmiş veya pişmemiş gıdaya dokunmadan önce
ellerinizi en az 20 saniye boyunca mutlaka sabunla 
yıkamalısınız.  

Çiğ etleri diğer gıdalardan uzak tutun

Alışveriş yaparken, yiyecekleri hazırlarken veya saklarken; çiğ
kırmızı etleri, tavuk gibi kümes hayvanlarını, balık ve kabuklu
deniz hayvanlarını diğer gıdalardan uzak tutun.  Çünkü çiğ
olan bu tür etlerde kolayca üreyen salmonellla, E.coli,
staphylococcus aureus gibi bakteri ve virüsler, sebze- mey-
veye bulaştıklarında besin zehirlenmesi gelişebiliyor. Ayrıca
eti kestiğiniz tahta ile sebze doğradığınız tahta aynı olmasın.
Yine et kestiğiniz bıçakları, eti koyduğunuz yerleri ve ellerinizi;
yemek pişirmeye başlamadan önce mutlaka sabunlu sıcak
suyla yıkayın. Bu şekilde çapraz bulaşmayı önlersiniz. Oda sı-
caklığında çözdürmeyinYüksek sıcaklığa dayanıklı olmayan
yiyecekleri (kırmızı et, kümes hayvanları, balık, süt, peynir…)
ortalama 5 derecenin üzerinde olan sıcaklıklarda uzun süre
bulundurmayın. 

Oda sıcaklığı ortalama 

21-22 derece civarlarında oluyor ve bu ortamdaki yiyecekler
dışarıda kaldıkları süre içerisinde hızla zararlı bakteriler üreti-
yorlar. “Bu nedenle buzluğunuzdan çıkarmış olduğunuz
donuk etleri oda sıcaklığında kesinlikle çözdürmeyin” uyarı-
sında bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel,
şöyle devam ediyor: “Donuk etinizin, pişirme işleminin bir
gün öncesinde buzdolabının içinde çözünmesini sağlayın.
Eğer acil çözünmesi gerekiyorsa, mikrodalga fırınınız varsa
buz çözdürme programıyla çözdürüp, ardından hızlıca pişi-
rin. Mikrodalga fırınınız yoksa akan ılık suyun içinde hızla
çözdürüp yine bekletmeden pişirin. Dikkat etmeniz gereken
bir başka önemli nokta ise çözülen etleri yeniden dondurma-
mak olmalı”  

Buzdolabınızı tıka basa doldurmayın

Buzdolabınızın dondurucu olmayan normal bölümlerinde sı-
caklık 5 derecenin üstünde olmamalı, çünkü sıcaklık arttıkça
zararlı mikroorganizmalar çoğalıp üreyecektir. Ayrıca yiyecek-
leri buzdolabındaki soğuk hava içeride rahat dolaşabilecek
şekilde yerleştirmeli ve tıka basa doldurmamalısınız. Çünkü
buzdolabını çok doldurursanız içeride soğuk hava her besine
aynı derecede etki etmez ve bunun sonucunda yiyeceklerde
mikroorganizmalar üremeye başlar. Özellikle sıcak mevsim-
lerde dolabın kapağını çok sık açarak içerideki sıcaklığın art-

ma-
sına da

yol açmayın.

Buzdolabında fazla bekletmeyin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel et gibi çok hızlı
bozulan yiyecekleri hiç bekletmeden hızlıca soğutmanız veya
dondurucuya kaldırmanız gerektiğini belirterek, “Özellikle

kırmızı et ve tavuk gibi kümes hayvanlarını satın aldıktan
sonra buzdolabında 1-2 saatten fazla bekletmeyin; ya pişirin
ya da hızla dondurucuya kaldırın. Aksi halde besin zehirlen-
mesine neden olabilen mikroorganizmalar hızla çoğalıp, üre-
yebiliyorlar” diyor. 

Son kullanma tarihlerine dikkat! 

Görünüşleri ve kokuları hiçbir şekilde değişmese bile son kul-
lanma tarihleri geçmiş yiyecekleri asla tüketmeyin. Beslenme
ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, konserve gıdaların şiddetli
besin zehirlenmelerine yol açabileceğini belirterek, “Konserve
kutularının ağır darbeli, şişmiş veya çatlak olmamasına dik-
kat edin ve bu ürünleri satın almayın” diyor. Evde yaptığınız
konservelerin de yapım esnasında kesinlikle hava almamaları
çok önemli. Çünkü hava almış ürünlerde zehirlenmemize

sebep olan zararlı mikroorganizmalar ürerler” diyor. 

Yumurtayı yıkamayın 

“Yumurta uygun koşullarda satın alınmaz ve saklan-
mazsa çok tehlikeli olabiliyor” bilgisini veren Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel, önerilerini
şöyle sıralıyor: “Salmonella ve E. Coli gibi bakteri-
lerin bulaşmamaları için yumurtayı satın alırken
üzerinde hayvan dışkısı ve kir olmamasına dikkat
edin. Yine aynı nedenle çatlak yumurtaları al-
mayın. Ayrıca buzdolabına asla yıkayarak kal-
dırmayın. Bunun nedeni ise yıkandıktan sonra

yumurta kabuğunun üzerindeki gözeneklerin
açılarak hastalık oluşturan mikroorganizmaların

hızla yumurtanın içine girmelerine sebep olması.
Yumurtayı kullanımından hemen önce yıkayıp, pi-

şirmeli ve yine özellikle çaprak bulaş olmaması için
yumurtaya dokunduktan sonra ellerinizi iyice
yıkamalısınız. 

Etler iyi pişmiş olsun

Salam, pastırma ve çiğ köfte gibi çiğ tüketilen etler veya
tercihen az pişmiş etler de bakterilerin bulaşması açısın-
dan risk oluşturuyorlar. Örneğin az pişmiş olan tavuk
etinde salmonella, kırmızı ette de bir tür E.coli bakterisi
üreyebiliyor. Bu nedenle bakterilerin yok olmaları için et-
lerin iyi pişmiş olmasına dikkat edin. 
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KARŞI 
10 KURAL
Acıbadem Dr. Şinasi Can
(Kadıköy) Hastanesi Beslenme
ve Diyet Uzmanı Evrim Demirel,
besin zehirlenmesine karşı
almanız gereken 10 önemli
kuralı anlattı; önemli öneriler ve
uyarılarda bulundu

Hazırlık öncesinde
iYiCE YIKAYIN

Besin kaynaklı zehirlenmeler, kontemine olan
(hastalık etkeni bulaşan) gıdaların tüketilmeleri

sonucu ortaya çıkan bir tablo. Bu nedenle 
besinleri pişirmede kullandığınız mutfak 

gereçlerini ve yüzeylerini, yemeği hazırlamadan
önce deterjanla çok iyi yıkayın. 

ZEYnEP vUraL

MS’te erken teşhisin çok önemli
olduğunu vurgulayan Acıbadem
Ankara Hastanesi Nöroloji Uz-

manı Dr. Esra Mıhçıoğlu “MS'in erken be-
lirtileri çeşitlidir ve diğer hastalıklara
benzeyebilir, ancak MS'in erken teşhisi ve
tedavisi MS'in ilerlemesini geciktirmeye yar-
dımcı olabileceğinden bu semptomların bi-
linmesi çok önemlidir” dedi. MS’in
oluşumunda en büyük rolü, bağışıklık sis-
temi oynuyor. Bağışıklık sistemi normalde
vücudu dış etmenlere karşı savunurken
kendi hücrelerini tanıyor. Ancak bilinmeyen
nedenden dolayı sistem bozuluyor ve kendi
hücrelerine özellikle de sinir iletimini oluş-
turan beyin ve omurilikteki hücrelere karşı
saldırıya geçiyor. Beynin vücuda gönderdiği
elektrik sinyalleri sayesinde hareket ve koor-
dinasyon sağlandığını söyleyen Esra Mıhçı-
oğlu şunları söyledi: “Sinir hücrelerini
koruyan ve görevlerini yerine getirmelerine
yardımcı olan, sinir hücrelerinin etrafındaki
örtü gibi kılıflara miyelin adı verilir. Bağışık-
lık sistemi miyelin kılıflarına saldırdığında
‘plak’ adı verilen hasarlı bölgeler oluşur.
Bunun sonucunda MS atakları dediğimiz,
yürüme, konuşma, görme gibi eylemlerde
bozulmalar olabilir. Bağışıklık sisteminin

sinir hücrelerine neden saldırdığı ise henüz
bilinmiyor. Bazı araştırmalar, Epstein Barr
virüsüne maruz kalma ile MS riskinin arttı-
ğını gösterse de henüz bilimsel olarak ola-
rak kanıtlanmış değil. Hastalık kronik
olmakla birlikte, çoğu durumda başlangıçta
genellikle hafiftir. Bununla birlikte, bazı in-
sanlar yürüyemeyebilir, normal his ve den-
geye sahip olabilir ve hastalık ilerledikçe
hafızayı etkileyebilir. MS ilaçları ile tedavi-
nin bu ilerlemeyi durdurduğu defalarca
gösterilmiştir.”

Bu belirtilere dikkat!

MS semptomlarının gelip geçici olabilece-
ğinin altını çizen Esra Mıhçıoğlu “Bu ne-
denle özellikle erken aşamalarda bu
belirtileri göz ardı etmek veya başka neden-
lere bağlamak kolaydır. MS semptomları
genellikle 24 ila 48 saatlik bir süre içinde
başlar ve kötüleşir. Bulanık görme, çift
görme, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, koordi-
nasyon- denge ile ilgili bozukluk, uyuşma,
karıncalanma, düşünme ve hafıza sorun-
ları, ağrı depresyon, konuşma bozukluğu,
baş dönmesi, cinsel, bağırsak ve mesane işl-
evi ile ilgili sorunlar, titreme, felç, bir gözde
kısmi veya tam görme kaybı (özellikle ağrılı)

MS hastalığının belirtileridir. Bazı belirti ve
semptomlar hastalığın erken evrelerinde
daha sık görülür. Hastalar çift veya bulanık
görme, uyuşma, bir veya iki ekstremitede
güçsüzlük, yürümede dengesizlik, titreme ve
mesane kontrolü ile ilgili sorunlar, ısı intole-
ransından şikâyet ediyor olabilir. Hastaların
değerlendirilmesinde güvenilir ve doğru bir
şekilde yapılması en zor olan duyu muaye-
nesidir. Bununla birlikte, bazı duyusal prob-
lem dağılımları erken MS için şüpheli
olabilir” açıklamasında bulundu. 

MS işareti 4 erken belirti

Erken teşhis noktasında önemli belirtileri
paylaşan Mıhçıoğlu: 
- Ayaklarda başlayan artan uyuşma;
- İki taraflı el uyuşması;
-Tek taraflı kol ve bacakta uyuşma;
- Isı intoleransı erken belirtilerdir. 
Optik Nörit, MS'in sık görülen erken semp-
tomlarındandır. Bulanık görme, renk algı-
sında değişiklik, görme alanı kusuru ile
karakterizedir. En yaygın ilk başvuru semp-
tomlarından bir diğeri de her iki ekstremi-
tede güçsüzlük olmakla birlikte, güçsüzlük
sadece bir ekstremitede veya dört ekstremi-
tenin tamamında da bulunabilir. Hastalık

ilerledikçe orijinal belirti ve semptomlar kö-
tüleşebilir ve yenileri ortaya çıkabilir.

Erken teşhis önemli

Aile öyküsü ile klinik olarak izole edilmiş
sendromun (KİS) erken teşhisinin konula-
bileceğini söyleyen Dr. Esra Mıhçıoğlu “Bu
da hastaların tedavilere erken başlamasına
ve başka bir atağı geciktirmesine olanak
tanır. Bu önemlidir, çünkü bazı araştırmalar
MS'in ilk yılda neden olduğu hasarın son-
raki yıllara göre üç kat daha fazla olabilece-
ğini öne sürmektedir. Erken teşhis önemlidir
çünkü erken müdahalenin yararlı olduğuna
dair artan kanıtlar vardır. Trapp ve arkadaş-
larına göre hastalık sürecinin erken safhala-
rında asemptomatik hastalarda bile aksonal
kayıp mevcut olabilir. Ek olarak, MS'i dü-
şündüren nörolojik semptomların ilk atağı
olan hastalarda yapılan çalışmalar, interfe-
ron tedavisi ile azalmış özürlülük ve daha
düşük ikincil relaps oranları göstermiş-
tirMS ilaçları ile tedavinin ilerlemeyi dur-
duğu defalarca gösterilmiştir. Son yirmi
yılda MS için tedavilerin geliştirilmesinde
önemli ilerlemeler kaydedildi. Mevcut teda-
vilerin sayısı gelecekte önemli ölçüde arta-
caktır” dedi. türkan Ervan

Atiye’nin
muhteşem
dönüşü

Atiye, Türkiye'nin ilk fusion pop 
albümü  ‘Deli İşi’ni dinleyicileriyle
buluşturuyor. Dokuz şarkıdan oluşan
Mikslarj etiketli albüm Atiye'nin dokuz
yıl aradan sonra yayınladığı ilk albüm

Sibel Algan, , Burcu Tatlıses Murat Güneş
Zeki Güner gibi önemli isimlerin yazdığı şar-
kıların bulunduğu ‘Deli İşi’nde tüm şarkıların

düzenlemesi albümdeki birçok şarkının bestesine de
imza atan Erol Sebebci'ye ait. Enerjik çıkış şarkısı
"Dalgana Bak"ta bize başkalarının ne dediğini düşün-
meden, kalbimizin sesini dinlememizi öğütleyen Atiye,
"Kendime Not" isimli trap pop şarkısının son bölü-
mündeki rap performansıyla dinleyicileri şaşırtacak.
‘Ses Seda Yok’, ‘Allem Kallem’ sonrası Deli İşi’nin ya-
yınlanmasıyla birlikte albümün çıkış şarkısı ‘Dalgana
Bak’ video klibi ile yayında olacak. Niladri Kumar,
Kala Ramnath, Rakesh Chaurasia, Sabir Khan gibi
dünyaca ünlü maestrolarin yer aldigi bu albüm Yunis-
tan, Hindistan ve Türkiye‘de kaydedildi. Atiye bu al-
bümde asırlardır varolan, klasik hindustani müziğinin
yapı taşları diyebileceğimiz; pakhawaj, bansuri, sitar,
dholak, sarengi, harmonium ve tabla gibi kadim ens-
türmanlar kullandı. Dünyada ilk kez bu entürsmanlar
türk ve arap müziği, pop ve caz ile bir araya getirildi.
Ve böylece ‘Deli işi’ Türkiye’nin ilk fusion-pop albümü
olmakla birlikte bu türe getirdiği yeni soluk ile de
müzik dünyasına farklı bir pencere açıyor. Yeni video
klip ‘Dalgana Bak’ Londra’da 3 günde çekildi.Dal-
gana Bak’ın video klibi Londra'da yaşayan yönetmen
Irmak Altıner tarafından 8mm film kamerasıyla çe-
kildi. Çekimleri 3 gün süren klip için Londra metrosu
set için özel olarak kapatıldı. Klip ayrıca Londra’da
Hackney, Shoreditch, Bethnal Green ve Dalston’da
çekildi.

Gelip geçicidir deme!
Multipl skleroz (MS), beyni, optik sinirleri ve omuriliği

etkileyen bir sinir sistemi hastalığı. Başlangıçta pek
çok hastalıkta görülebilecek belirtiler verse de, teşhis
edilmeyip tedavi edilmediğinde ilerliyor ve hastanın

yaşamını ciddi olarak olumsuz etkiliyor
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S ultangazi'de son aylarda
özellikle işlek cadde-
lerde yaşanan elektrik

kapağı hırsızlığına bir yenisi
daha eklendi. Muhsin Yazıcı-
oğlu Caddesi'nde çok sayıda
aydınlatma direğinin koruyucu
kapakları çalındı. Kapakların
çalınmasıyla kabloların bir
kısmı açıkta kaldı. Bu durum
başta elektrik direklerine yakla-
şan çocukların güvenliği konu-
sunda endişelere yol açtı.
Yaşanan hırsızlık olayı, bir iş
yerinin güvenlik kamerasına
yansıdı. Hafif ticari araçla cad-
deye gelen bir kişi, aracını park
ettikten sonra aydınlatma dire-
ğinin yanına geldi. Cadde üze-
rinde bulunan iş yerlerinin açık
olup olmadığını anlamak için
uzun bir süre burada bekledi.
Aydınlatma direğinin bulun-
duğu noktada oyalanmaya
devam eden kişi, caddeden
geçen iki arkadaşıyla karşılaştı.
Arkadaşlarıyla selamlaştı ve bir
süre sohbet etti. İki arkadaşının
uzaklaşmasından sonra ise et-
rafı gözetlemeye devam etti.
Görüntülerde tedirgin olduğu

da görülen kişi, daha sonra
park halindeki aracına doğru
yöneldi. Araçtan aldığı ikaz ye-
leğini giyerek kendisine  bele-
diye personeli süsü veren kişi,
aydınlatma direğinin koruyucu
kapaklarını elindeki tornavida
ile söktü. Kapakları araca yük-
leyen şüpheli, caddeden uzak-
laştı. 

Çocuklar için riskli durum

Cadde üzerinde esnaflık yapan
İlhami Yıldız, yaklaşık 2 yıldır
ilçede elektrik kapağı hırsızlığı
yaşandığını belirterek, "Demir
kapaklarını çalıp, hurdacılara
satıyorlar. Çaldıkları kapaklar
çok para da etmiyor. En fazla
2-3 TL civarında. Kapakların
çalınmasından dolayı açıkta
kalan kablolar özellikle çocuk-
lar için riskli bir durum. Bir va-
tandaş sabah 06.00'da gelip,
tornavida ile söküp, alıp götü-
rüyor. Genellikle sabah 06.00
sıralarında oluyor" dedi. Bir
başka esnaf ise, "Sürekli yaşa-
nan bir olay. Kameralardan
takip etsen de bir faydası yok"
diye konuştu. DHA

Kaza, saat 11.00 sıralarında Pendik - Kurt-
köy Sabiha Gökçen Havalimanı yolunda
meydana geldi. İddiaya göre; alt geçidi kul-

lanmayarak yoldan karşıya geçmeyen çalışan kişiye,
Pendik istikametine giden Yaşar Cankur'un kullan-
dığı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan
yaya olay yerinde hayatını kaybetti. Yabancı uyruklu
olduğu tahmin edilen ve üzerinden kimlik çıkmadığı
belirtilen kişinin cenazesi, Marmara Üniversitesi
Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kal-
dırıldı. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu
oluştu. Cenazenin yoldan kaldırılmasıyla trafik nor-
male döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Otomobil sürücüsü Yaşar Cankur, "Biranda önüme
fırladı. Kaçamadım. Trafik akışı vardı" dedi. 

Yolun ortasında öldü!

Avcılar'da bar sahibi iş yerinde
bir kadın tarafından öldürüldü.

Bar sahibinin, Gurbet T. adlı
kadına onsuz yaşayamayaca-

ğını söyledikten sonra tabanca-
sını vererek tetiği çekmesini

istediği ileri sürüldü

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Merkez Ma-
hallesi Reşitpaşa Caddesi'ndeki barda meydana
geldi. Gurbet T. (28) adlı kadın, bar sahibi Çağ-
daş Emre Elçi (28)'ye tabanca ile ateş etti. Elçi
kanlar içinde kalırken Gurbet T. dışarı çıkarak
yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve
sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri göğsüne
isabet eden kurşunla ağır yaralan Çağdaş Emre

Elçi'yi, Avcılar'daki özel hastaneye kaldırdı.
Ancak Elçi hayatını kaybetti. Polisler tarafından
ifadesine başvurulmak üzere gözaltına alınan evli
ve 2 çocuk annesi kadının cinayeti kabul ettiği
öğrenildi. Gurbet T.'nin ilk ifadesinde, "Çağdaş
Emre Elçi beni çok sevdiğini ve bensiz yaşaya-
mayacağını söyleyerek tabancasını bana verdi.
Sonra da ateş etmemi istedi" dediği kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde
Mevlana Mahallesi'nde mey-
dana geldi. Sokakta arkadaş-

larıyla oynamak için karşıdan karşıya
geçmeye çalışan 4 yaşındaki Halil Fe-
ner'in üzerinden cip geçti. Cip sürücüsü
çocuğu fark etmeden ilerlerken, cipin al-
tından çıkan çocuk, ayağa kalkarak yol
kenarındaki arkadaşlarının yanına gitti.
Olayın şaşkınlığıyla ne olduğunu anla-
yamayan küçük çocuğu gören yakınları
ise koşarak geldi. Çocuğu kontrol eden
bir kişi, çocuğu kucağına alarak eve gö-
türdü. Cipin çocuğun üzerinden geç-

mesi ve çocuğun ayağa kalkması güven-
lik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Araç altında kalan 4 yaşındaki Halil Fe-
ner'in annesi Besile Fener, "Aşağıya
inmek istedi. Ben bırakmadım. Sonra
ısrar edince inmesine izin verdim. Aşa-
ğıdan bir ses geldi. Baktık ki çocuğa cip
çarpmış. Kayınbabamın kucağındaydı.
Bir sıkıntısı yoktu. Daha öncede bir
araba çarpmıştı. Bir kere de merdiven-
den düştü. Bir mucize oldu. Prematüre
bebek. Daha öncede bir sene hastanede
kaldı. Ben öldü zannettim. Videoyu izle-
dim şok geçirdim" dedi. 

Barda cinayet!

KILIK DEGISTIRIP
HIRSIZLIK YAPTI

Pendik'te alt geçidini kullanmayarak
yoldan karşıya geçmek isteyen bir kişi
otomobilin çarpması sonucu öldü

Yukarı Dudullu Mahallesi Cumhuriyet
Caddesi'nde 4 katlı binanın 2. katındaki
dairede saat 08.00 sıralarında elektrik kon-

tağından yangın çıktı. Daire ve binayı duman kap-
ladı. Üst katlarda oturanlar mahsur kaldı. İtfaiye
ekipleri bir yandan söndürme çalışmaları yaparken
bir yandan da merdivenle mahsur kalanları kurtardı.
2'si çocuk 7 kişi aşağıya indirildi. Yangın itfaiyenin
yarım saat süren çalışmaları sonucu söndürüldü.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken dairede
hasar oluştu. Yangın sonrasında dairede yaşayanlar
ile komşuları arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik
polisin araya girmesiyle sona erdi. Binada mahsur
kalan Gülizar Bayram, "Binayı duman kapladı. Göz
gözü görmüyordu. Cama çıktık. Merdiven aracıyla
aşağıya indik. Allah razı olsun itfaiyeden" dedi. DHA

İtfaiye hızır gibi yetişti

Sultangazi'de aydınlatma direklerinin kapakları, görevli personel yeleği giyen bir kişi tarafından
çalındı. Hurdacılara düşük meblağlara satıldığı belirtilen kapakların çalınma anı kameralara
yansırken, çocukların hayatını riske eden bu hırsızlık çevre sakinlerinin tepkisine neden oldu

Sultangazi'de son 
aylarda özellikle işlek
caddelerde yaşanan

elektrik kapağı hırsızlı-
ğına bir yenisi daha

eklendi. Muhsin Yazıcı-
oğlu Caddesi'nde çok

sayıda aydınlatma 
direğinin koruyucu 

kapakları çalındı.

Mucizevi kurtuluş
Sancaktepe'de sokakta arkadaşlarıyla oynamak için yolun
karşısına geçmeye çalışan küçük çocuğun üzerinden cip geçti.
4 yaşındaki Halil kazası mucize eseri ufak sıyrıklarla atlattı

Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı
Bahçelievler'de takla atan
otomobil park halindeki araçlara
çarptı. Sürücünün kazadan

sonra yaralı arkadaşını bırakarak kaçtığı
iddia edildiZafer Mahallesi'nde geçen pa-
zartesi saat 01.30 sıralarında ismi öğreni-
lemeyen sürücünün kullandığı 34 ALT 164
plakalı otomobil, hızlı bir şekilde ilerlediği
dar sokakta takla atarak park halindeki
otomobillere çarptı. Kazadan sonra ters
dönen otomobilden çıkan sürücünün, ko-
lunu tutarak hızlı adımlarla kaza yerinden
ayrıldığı öğrenildi. Sesleri duyan mahalle
sakinleri sokağa inerek polis, sağlık ve it-
faiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine
gelen itfaiye erleri, otomobilde sıkışan
E.R.M. (25) isimli kadını bulunduğu yer-
den çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla hastaneye kaldırılan E.R.M.,

Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastane-
si'nde tedavi altına alındı. Otomobil çekici
ile sokaktan kaldırılırken, polis ekipleri 
kazayla ilgili inceleme başlattı.

Çok hızlı şekilde geliyordu

Duyduğu seslerden sonra kaza yerine
gelen Şenol Biçer, "Tarihte görülmemiş 
bir olay. Bakarsanız 3 araca çarpıp ters 
dönüyor. Yan yatsa anlarız, yan da yatma-
mış. Mucize bir şey. Sese dışarı çıktık. İçin-
den sağ çıktılar. 2 hafif yaralı vardı" dedi.
Görgü tanığı Emrah Arslan, "Aşağı indim
arkadaşlar arabanın içindeydi. Biri kadın,
biri erkek. Kendi imkanlarıyla çıktı. Biz
yardım etmek için aşağı geldik. Kaza 
nasıl oldu bilmiyorum. Aşağıdan yukarıya
doğru çok hızlı bir şekilde geliyordu. 
Otomobil hızlıydı" ifadesini kullandı. DHA

Ümraniye'de 4 katlı binanın 2. katında çıkan
yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar
oldu. İtfaiye ekipleri 2'si çocuk 7 kişiyi merdi-
venle kurtardı. Yangın çıkan dairede yaşayanlar
ile komşuları arasında gerginlik yaşandı

Esenler'de bir marketten piyasa değeri yakla-
şık 5 bin lira olan sıvı yağ çaldıkları iddia
edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin marketten yağ çıkarma anları ile yakalan-
dıkları anlar kameralar tarafından görüntülendi. Esen-
ler'de polise başvuran bir marketin yetkilileri,
çalışanlarının da yardımıyla mağazalarından hırsızlık
yapıldığı yönünde ihbarda bulundu. Dolandırıcılık
Büro Amirliği ekipleri ihbar yapılan marketin önünde
beklemeye başladı Kısa bir beklemenin ardından şüp-
heli iki kişinin, alıveriş arabasının içine koydukları 5 lit-
relik sıvı yağlarla uzaklaştığı görüldü. Kasadan
geçirilmeden dışarı çıkarıldığı anlaşılan sıvı yağları ta-
şıyan kişileri takip eden polis onları park ettikleri  mini-
büslerine kadar izledi. Sıvı yağları minibüse koymak
üzere olan şüpheliler polis ekipleri tarafından yaka-
landı. O anlar ise güvenlik ve polis  kameraları tarafın-
dan görüntülendi. Şüphelilerin işlemleri Asayiş Şube
Müdürlüğü, Dolandırıcılık Büro Amirliğinde  yapıldı.
Sıvı yağlarla birlikte yakalanan D.B.(22) ile A.B.(22)
ve daha sonra gözaltına alınan M.B(18) adliyeye sevk
edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından
adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sıvı yağ çaldılar
yakalandılar



İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ikinci otu-
rumu Saraçhane'deki başkanlık binasında, Meclis 1.
Başkanvekili Zeynel Abidin Okul başkanlığında ya-

pıldı. İBB Meclisi’nde görüşülen gündem maddelerinden
birisi de Swiss Otel arazisinin satışı oldu. 2009 yılında
Kadir Topbaş döneminde arazinin satışı için karar alın-
mış, ancak dönemin CHP'li belediye meclis üyeleri Serdar
Bayraktar ve Hakkı Sağlam’ın açtığı dava sonucunda
satış mahkeme tarafından iptal edilmişti. Yeni yönetim de
mülkiyeti İBB'ye ait olan arazinin satışı için teklif hazırladı.
İBB Emlak Müdürlüğü'nün hazırladığı teklif, komisyonlar
tarafından uygun bulundu. Turizm ve konut imarına
sahip Boğaz manzaralı arazinin büyüklüğü ise 63 bin 584
metrekare. Satış kararı, AKP, MHP, CHP, İYİ Parti grup-
larının oyları ile kabul edildi. Ancak oylama sırasında 4
meclis üyesi ‘hayır’ oyu kullandı. İYİ Partili meclis üyeleri
Bora Kılıç ve Yakup Fındık ile CHP'li meclis üyeleri
Özgür Öz ve Mehmet Ali Tüy, partilerinin grup kararla-
rına aykırı olarak ‘hayır’ oyu verdi.

Aykırı teklif sundu

Konuyla ilgili söz alan CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Ali
Tüy, arsanın satışına ret oyu vereceğini belirterek, CHP'li
Meclis Üyesi Özgür Öz ile birlikte muhalefet şerhi koy-
duklarını dile getirdi.

İYİ Partili Meclis Üyesi Yakup Fındık da arsanın satışıyla
ilgili aykırı teklif sunmak istediğini ifade ederek, "İçerisinde
kiracısı olduğu için gerekli rekabet koşulları oluşamayaca-
ğından tekrar görüşülmek üzere hukuk komisyonuna geri
gönderilmesi noktasında oylanmasını talep ediyorum"
dedi. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı ise "Tüm değer-
lendirmelere saygımız var ama arkadaşların kişisel değer-
lendirmeleridir. Biz CHP Grubu olarak aldığımız grup
kararı doğrultusunda 23 No'lu gündem maddesine 'evet'
oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun imzası var

Hukuk Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi Mu-
hammet Kaynar ise bu teklifin kendilerinin değil idarenin
teklifi olduğunu, satış talebinin altında İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun imzasının bulunduğunu söyledi.
Kaynar, 1988'de, Bedrettin Dalan döneminde, belediye
encümen kararı alınarak, 30 yıllık intifa hakkı karşılığında
bu taşınmaza otel ve müştemilat yapılması kararı alındı-
ğını, 1989'da sözleşme yapıldığını, Nurettin Sözen döne-
minde de otelin inşa edildiğini anlattı.
Otelin faaliyeti ve işletmeci firmanın üst hakkı devam
ederken 2009'da alınan meclis kararıyla buranın da içinde
bulunduğu birçok taşınmazın satışına karar verildiğini ak-
taran Kaynar, “Satış kararı çerçevesinde 2011'de buranın
ihalesi yapılmıştır. Bu ihale işlemine karşı CHP'li üç meclis
üyesi dava açmış ve İdare Mahkemesi, ihalenin, encümen
kararının iptaline karar vermiştir. İptal kararı 2017'de Da-
nıştay onayından da geçtikten sonra kesinleşince, tapu-
nun iptali ve belediye adına tescili için bu kez Büyükşehir
Belediyemizce dava açılmıştır. Mahkeme, tapu iptaline ve
ödenen satış bedelinin iadesine karar vermiştir” diye ko-
nuştu. Kaynar, bu kararın da Bölge Adliye Mahkemesince
onandığını ifade etti.

Bu çelişkiyi izah edin!

Ekrem İmamoğlu döneminde İstanbul Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığının talebiyle meclise bir sulh protokolünün
sevk edildiğini kaydeden Kaynar, protokol çerçevesinde
tapunun belediyeye geçtiğini ve tapu üzerinde işletmeci
firmanın o dönemde ödediği ihale bedeli güncellenerek
ipotek tesis edildiğini anlattı. Kaynar, ''Şu anda bu taşın-
mazın üzerinde 1 milyar 225 milyon 672 bin 556 lira ipo-
tek mevcuttur. Büyükşehir Belediyemizce bu bedelin
ödenmesi gerekiyor ya da bu taşınmaz satılıp satış bede-
liyle karşılanması teklifinde bulunuyor. Biz AK Parti
Grubu olarak 2009'da verdiğimiz karar çerçevesinde hare-
ket ediyor ve bu satış kararına bu sebeple 'evet' oyu veriyo-
ruz" dedi. Muhammet Kaynar, daha önce satışın iptali
için dava açan CHP'lilerin şimdi bu taşınmazın satışını is-
temelerinin çelişki olduğunu, bunu izah etmeleri gerekti-
ğini kaydetti.

Topbaş'a güvenmiyorduk

Tekrar söz alan Tarık Balyalı, o gün satışa karşı çıkan
CHP grubunun doğru yaptığını dile getirerek, 
“Sadece tek bir firmanın katıldığı, rekabetin oluşmadığı
bir ihale olduğu için mahkeme arkadaşlarımızı haklı bul-
muştur. Eğer AK Parti, 2009-2014 yıllarında bu satıştan
aldığı parayı geri ödese, bu konuda mahkemeye gidil-
mese, mahkeme sonucunda da bugünün şartlarında yak-
laşık 1 milyar 300 milyon lira gibi bir ödeme rakamı
ortaya çıkmasaydı, bu bugün meclisin konusu olmaya-
caktı. AK Parti o dönemde bu parayı iade etmediği için il-
gili firma dava açmış ve parasını güncel değeriyle geri
istemiştir. Rekabet şartlarının oluşması için Başkanımıza
sonuna kadar güveniyoruz. Geçmiş dönemde Kadir Top-
baş'a bu satış yapılırken güvenmiyorduk, haklıydık. Sonu-
cunda mahkeme de bizi haklı buldu” savunmasını yaptı.
Meclis 1. Başkanvekili Okul, Balyalı'ya tepki göstererek,
"Şimdi burada çok değerli hizmetler vermiş, rahmetli
olmuş bir belediye başkanına 'güvenmiyoruz' lafını kınıyo-
rum'' diye konuştu.
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1 5 Temmuz iç savaş ve işgal girişimi ba-
ğıra bağıra geldi. Bu işgal hamlesinin
görmek için arif olmak gerekmezdi.

Zira 17-25 Aralık bunun bir provasıydı ve
kimse bundan ders çıkarmamıştı. Onlarda bunu
biliyor ve görüyordu.

Şöyle ki örgüt yarım asra yaklaşan bir sü-
rede edindiği tecrübe ve gücü kullanarak yapa-
bileceği her şeyi yapmış, geriye bir tek işgal
kalmıştı. Devletin tüm girişimlerine rağmen öz-
güveni ve pervasızlığı da zaten bunu 
gösteriyordu.

Öz güven patlaması yaşayan örgüt elemanla-
rının bunu hissettiriyor “görün bakın neler ola-
cak…” türü cümleler kuruyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yalnızlığının se-
bebi de buydu, çünkü herkes darbe yapılacağına
inanıyordu.

Fetullah Gülen ta Pensilvanya'dan Erzin-

can'da bile davalar açıyordu. Şahsıma açtığı
davalar için ifade vermeye gittim. Tam dört ifa-
demde örgütün darbe yapağını savcılara bildir-
dim. Bu sayede -belki de Türkiye'de ilk kez-
darbenin olacağını adli kayıtlara geçirmiş
oldum.

İşgal girişiminin günü bile belliydi. Sadece
saati bilinmiyordu. Muhtemelen her darbe gibi
sabaha karşı olacaktı...

15 Temmuz günü memleketim olan Erzin-
can'da değil İstanbul'daydım. Neden Ankara'yı
değil de İstanbul'u seçmemin özel bir nedeni
yoktu. 15 Temmuz akşamı ilk hareketlilik An-
kara'da değil İstanbul'da Boğaz Köprüsü üze-
rinde yaşanıyordu.

Köprüdeydik, bir birlerimizi tanımıyorduk
ama birbirimizden emindik.

Tüm particiliğimizi, hizipleşmelerimizi, tari-
katımızı, mezhebimizi bir kenara koymuş gelen

tankların, doğrultulmuş ve
namlusuna mermi sürülmüş tüfeklerin üzerine
doğru yürüyorduk.

Hiç korkmuyorduk.
Allah o gece Türk milletinden korkuyu 

gecik almıştı.
O an bedenlerimiz daha da irileşmiş, elleri-

miz bir buldozeri durduracak kadar büyümüştü.
Cumhurbaşkanı canını ortaya koymuş.
Süleyman Soylu bir milis komutan gibi ora-

dan oraya koşuşturuyor, emirler yağdırıyordu.
Ulaştırma Bakanı değil ama TRT işgal kuv-

vetlerinden temizlenirken o orada. Bekir Boz-
dağ da koşuşturanlar arasındaydı.

Devlet Bahçeli de dimdikti. Kısa bir süre
önce kalp ameliyatı geçirmiş sanki o değil! Peki
ya diğerleri…

O gece bazı milletvekili ve belediye başkanla-
rının nerede olduğu, neler yaptığı tam olarak bi-

linmiyor. Ortada demokrasinin olmazsa olmazı
millet vekillere bir saldırı varsa onlarında doğal
olarak bir karşı durması gerekmez miydi?

İşte bu yüzden tüm milletvekili ve belediye
başkanlarının o gece nerede olduğunu ve ne
yaptığını ispat etmesi ve TBMM mecliste dar-
beyi araştırma komisyonuna bilgi vermeli. Özel-
likle de büyükşehirlerin belediye başkanları
mutlaka.

Yalan değil, darbeciler meclisimizi Yunan
harbinde bile olmayan bir şekilde bombaladı.
Milletvekillerinin bir kısmının Meclis'te oldu-
ğunu biliyoruz. Ama milletin kendisi sokakta
FETÖ'cü hainlere karşı direnip, bir kısmı gazi
bir kısmı da şehit olurken milletvekillerinin ne-
rede olduğunu milletin bilmeye hakkı yok mu?

İnsanlar Ankara'da, İstanbul'da bedenlerini
tankların önüne atarken, elindeki levyeyi
F16'lara fırlatarak durdurmaya çalışırken,
uçaklar kalkamasın diye tarlasındaki hasatını
yakarken, atletiyle tankları durdururken vekille-
rin ne yaptığını bilmek bizim hakkımız değil
mi? Millet malını canını feda ederken, aç ve
açıkta kalmaya razıyken gece yarısı maaşlarına
çift maaş düzenlemesi yapan vekillerin neyini

yaktığını öğrenmeyi kim istemez?
Boris Yeltsin gibi o gece neden bizim vekiller,

siyasetçilerin tankın üstüne çıkmış fotoğrafla-
rını göremedik?Ertesi günler meydanlarda ko-
nuşmak için birbiriyle yarışanları neden o gece
tankların önünde milletin yanında göremedik?

Neden böyle bir kare yok?
Tankın önünde duran, milleti koordine eden,

bir siyasetçi, milletvekili varsa görüntülerini ya-
yınlamasını bekliyoruz. Yayınlasın ki sırça köşk-
lerde olmadıklarını millette görsün.
Cumhurbaşkanı direniyor ve direnişi yöneti-
yordu. Gördük.

Başbakan direniyordu. İşittik.
Süleyman Soylu direniyordu. Gördük.
Bekir Bozdağ meydandaydı. Gördük.
Belki üç beşi daha vardı ya diğerleri?
Şehit sayımız 250. Gazilerin sayısı bile hâlâ

net değil. Üç bin mi? Dört bin mi? Net sayıyı
kimse bilmiyor. Bunu bile bilemeyecek kadar
kötü bir durumun izahı olabilir mi? Birkaç gazi
vekilimizi biliyoruz, ama şehit olan bir milletve-
kilimiz yok.

Demek ki vekâleten kurban kesiliyor ama ve-
kâleten kurban olunmuyormuş.

15 Temmuz’da şehit ve 
gazi olan milletvekilleri

İBB Meclisi mülkiyeti belediyede olan, Beşiktaş’ta bulunan 63 dönümlük Boğaz manzaralı Swiss Otel arazisinin satışına onay verdi. CHP bu
satışa Topbaş döneminde itiraz etmiş, dönemin CHP'li meclis üyelerinin açtığı davalar sonucu ihale iptal edilmişti. Önceki gün ise AK Parti,
MHP, CHP ve İYİ Parti’nin ‘evet’ oyu verdiği oylamada, 2 CHP’li ve 2 İYİ Partili meclis üyesi, partilerinin grup kararlarına aykırı oy kullandı
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ESENYURT Beledi-
yesi, çocukların
okuma alışkanlığı ka-

zanması ve ailelerin de çocukla-
rına okuma alışkanlığı
kazandırması için uygulamaları
gerekenler hakkında Anne
Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) or-
taklığıyla, “Okuyan Bir Gelecek”
etkinliği düzenledi. Nene Hatun
Kültür Merkezi’nde gerçekleşen
etkinlikte, Kadın Sosyal Yaşam
Merkezi’nde görev yapan aile
danışmanları, AÇEV’den aldık-
ları eğitimin ardından ailelere yö-
nelik bir seminer verdi. Verilen
seminerde ailelerin evde çocukla-
rını okumaya teşvik etmesi için
yapması gerekenler sunum eşli-
ğinde anlatıldı. On haftadan olu-
şan etkinliğin beşinci haftasında
miniklere kitap okundu, kitaptaki
bilinmeyen kelimelerin duyu or-
ganlarıyla betimlemesi yapılarak
çocukların hem kelime dağarcık-
ları hem de algıları geliştirildi.
Ayrıca okunan kitapta engelli-
lerle empati kurmanın önemine
vurgu yapılarak çocuklar ile kö-
rebe oynandı. Oynanan körebe
oyununun ardından çocuklar,
duydukları empati duyguları ile
ilgili resim çizdi. Etkinlik so-
nunda çocuklara kitap dağıtıldı.

Farklı bakıyorlar

Esenyurt Kadın Sosyal Yaşam
Merkezi’nde aile danışmanlığı
yapan Öznur Kıran, “AÇEV’den
aldığımız eğitici eğitimi ile birlikte
Esenyurt özelinde gruplar açtık.
Bu gruplarda çocuklarla birlikte
okuma etkinlikleri yapıyoruz.
Okuduğumuz on kitaptan beşi,
evlere gönderiliyor. Aileleri bilin-
çlendirmeyle alakalı bir seminer
yaptık. Bunu da ailelere şu baş-
lıklar altında anlattık: ‘Evde kitap
nasıl okunmalı?’, ‘Çocuğun ilgi-
sini nasıl çekmeli?’, ‘Nasıl bir et-
kinlik yapmalı?’, ‘Kaç yaşında
başlamalı ve kaç yaşına kadar
aile olarak bu etkinlikler yapıl-
malı?’ Bu haftaki beşinci kitabı-
mızdı. Kitabın konusu; engelli bir
keçinin hayatı, yaşadığı zorluklar
ve hayattan beklentileriydi. Ço-
cuklar çok güzel yorumlar yaptı.
‘Gözlerim görmediği zaman kor-
karım’ diyen çocuklarımız da
oldu, ‘Gözlerim görmediğinde
kendimi çok kötü hissederim’

diyen de oldu. Sonra çocuklar-
dan en sevdikleri oyunla ilgili bir
çizim istedik. Onlara, gözleri
görmeyen bir arkadaşları bu
oyunu oynamak isterse nasıl yar-
dımcı olacaklarını sorduk. Elin-
den tutup oyuna dahil edenler de
oldu; ‘Arkadaşımın gözleri gör-
müyor ama çok güzel hayâller
kuruyor’ diyen çocuklarımız da
oldu. Burada gerçekten çok
güzel bir empati yapıldı. Çocuk-
lar hayata biraz daha farklı bak-
mayı öğrendi. Kendilerinden
farklı insanların da aslında iste-
dikleri zaman normal bir yaşan-
tısı olabileceğini görmüş oldular”
ifadelerini kullanarak on hafta-
nın sonunda yeni grupların açı-
lacağının bilgisini verdi.

Beni sevindiriyor

Etkinlikten çok memnun oldu-
ğunu belirten Hafize Bayrak,
“Çocuğumun bu etkinliklerde
çok mutlu olduğunu ve eğlendi-
ğini düşünüyorum. Kitap okuma
alışkanlığı biraz daha fazlalaştı,
daha paylaşımcı oluyor, bu da
beni çok sevindiriyor” diyerek
katkılarından dolayı Esenyurt
Belediyesi’ne teşekkür etti. Etkin-
liğin sadece çocuğuna değil, ken-
disine de fayda sağladığını
söyleyen Özlem Öz ise “Bu-
günkü etkinlikle birlikte çocu-
ğumla daha fazla ilgilenmem
gerektiğinin farkına vardım.
Kitap okuduğumu ona daha
fazla göstermem gerektiğini an-
ladım. Aslında eksikliklerin ço-
cuklarda değil de kendimizde
olduğunu gördüm. Seminer
bana bunu kattı” şeklinde 
konuştu.

Çok güzel bir gündü

Dinledikleri hikâye ile birlikte en-
gelli olmanın zorluklarını anladı-
ğını vurgulayan Yağmur,
“Hikâyenin sorularını anladık,
‘Engelli olmak kötü bir şey mi?’,
gözümüze şal takıp oyunlar oy-
nadık, çok güzel bir gündü” ifa-
delerini kullandı. Engelli bireylere
yardımcı olunması gerektiğini
belirten Batuhan ise “Bundan
sonra yolda bir engelli gördü-
ğümde elinden tutup karşıya ge-
çiririm” diyerek, yaptığı empatiyi
yaşamına yansıtacağı bir örnek
verdi. TAYLAN DAŞDÖĞEN

Hüseyin ADALAN
AZOT ARASI

kronikhabertr@gmail.com

CHP GRUBU KADİR TOPBAŞ DÖNEMİNDE MAHKEMEYE VERDİĞİ SATIŞ KARARINI GÜNDEME ALIP EVET OYU VERDİ

M. HANİFİ
KAYA

Performans Ritmik 
Cimnastik Spor 
Kulübü Başkanı

AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İBB yönetimini
zorda bırakmamak için bu kararı aldıklarını, CHP Grubu ıs-
rarcı değilse teklifin komisyona çekilmesini teklif edecek-
lerini söyledi. Gökkuş, “CHP zihniyeti bir tek kendisini
dürüst görüyor. İktidarda farklı muhalefette ise farklı konu-
şuyor” eleştirisini yaptı. Balyalı ise "İlk konuşmamda CHP
Grubu olarak görüşümüzün olumlu olduğunu ve 'evet' ve-
receğimizi söyledim. Hala görüşümüzün arkasındayız''
dedi. Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. İYİ Partili
Meclis Üyesi Yakup Fındık'ın aykırı teklifi oy çokluğuyla
reddedildi. Arsanın satışına ilişkin gündem maddesi,
CHP'li meclis üyeleri
Mehmet Ali Tüy ve
Özgür Öz ile İYİ Par-
tili meclis üyeleri
Yakup Fındık ve Bora
Kılıç'ın muhalefet
şerhi ile oy çoklu-
ğuyla kabul edildi.

İKTİDARDA FARKLI
MUHALEFETTE FARKLI
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Kİtap nasıl 
oKunmalı?
Esenyurt Belediyesi, çocuklara kitap okuma alışkanlığının kazandırılması
adına geniş kapsamlı bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte konuşan Esenyurt

Kadın Sosyal Yaşam Merkezi aile danışmanlarından  Öznur Kıran,
“Aileleri bilinçlendirmeyle alakalı bir seminer yaptık. Bunu da ailelere şu
başlıklar altında anlattık: ‘Evde kitap nasıl okunmalı?’, ‘Çocuğun ilgisini

nasıl  çekmeli?’, ‘Nasıl bir etkinlik yapmalı?” dedi



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek
İmamoğlu ile birlikte, 19 Mayıs Ata-

türk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın
103’ncü yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cum-
huriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,
CHP İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve
Yüksel Mansur Kılınç da İstanbul Valiliği’nin dü-
zenlediği törende yer aldı. Resmi tören, Mustafa
Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler
için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve ar-
dından İstiklal Marşı’nın okumasıyla başladı.
Tören, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Bur-
hanettin Hacıcaferoğlu’nun anıta çelenk koyma-
sıyla sona erdi. 

Anıta çelenk bıraktı

Resmi törenin bitiminden sonra, İBB’nin organize
ettiği etkinliğe geçildi. İBB Spor Kulübü sporcusu
Tuana Tuna’nın “Atatürk Kurtuluş Savaşı’nda” şii-
rini okunmasından sonra İmamoğlu, İBB çelen-
gini, zabıta mangası eşliğinde Taksim Cumhuriyet
Anıtı’na bıraktı. İmamoğlu’nun ardından siyasi
partileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri,

sırayla anıta çelenk koydu. İmamoğlu, törenle ilgili
değerlendirmelerini anıtın önünde, gençlerin ara-
sında yaptı. 19 Mayıs’ı, aynı zamanda Mustafa
Kemal Atatürk’ün “doğuş anı” olarak kabul ettik-
lerini belirten İmamoğlu, gençlere karşı sorumluk
duyan yöneticiler olduklarına vurgu yaptı. 

Gençler için temenni

Gençlere, “kötülüklerin değil iyiliklerin buluştuğu
şehirler armağan etme” sorumlulukları olduğunu
kaydeden İmamoğlu, şunları söyledi; “Ben, o an-
lamda, her 19 Mayıs'ta, kendimi bu güzel kentin
milyonlarca gencine daha sorumlu bir Belediye
Başkanı olduğunu hisseden bir kutlama anını ya-
şıyorum ve hissediyorum. Gençliğin sorunlarının
azaldığı, eğitimin en üst seviyede, en kaliteli şe-
kilde olduğu, gençlerin, ‘Çalıştığımda olur; liya-
katim var ise, çalışırsam, ortaya azmimi
koyarsam başarabilirim’ diyebildiği, hayallerini
bu ülkede kurabildiği, işsizliğin azalıp genç işsizli-
ğinin neredeyse yüzde 30’lara tırmandığı bir or-
tamda genç işsizliğinin sona erdiği bir ülkeyi
gençler adına da diliyorum. Umarım en kısa za-
manda bu güzellikleri gençlerimize armağan ede-
riz. Bayramımız kutlu olsun.” 
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G eçen gün değerli dostum Sezai Sami gün orta-
sında telefon etti. Görüşmemiz uzun sürdü, da-
hası o konuştu ben dinledim. Ne mi konuştu?

“Hesap bilmek zor bir şey değil. Önemli olan ne-
rede ve hangi zaman diliminde olduğunu bilmen 
gerekir. Büyüklerimizin dediği gibi sırça köşklerde
oturan kulübede oturanın halinden anlamaz derler.
Hele birde kulübeden çıkıp sırça köşk de oturan 
geldiği yeri bilmiyorsa ya da unutmuş ise toplumsal 
sorunların yumağı daha da karışmış durumdadır.

1780’li yılların Fransası ekonomik ve toplumsal
olaylara gebe durumdadır. Saray yönetimi toplumun
ne durumda olduğunu bilmediği gibi öğrenme gayreti
içine de girmemiş. Kraliçe ile özdeşleştirilen “ekmek
yoksa pasta yesinler” sözü hiç unutulmaz.

Ülke yönetimi özellikle hâkim güçlerin kurulu sis-
temi meclis değil başkanlık adıyla yönetilmekte. Dev-
let ve hükümete, meclis ve yargı tarafından denetimi
yapılmadığı gibi hesap da soramamakta. Hesap verme
sorumluluğu olmayan yönetimler hesapsızca harcama
yaparlar yani “harcı alem” bir anlayışları vardır.

Başka yerlerden arayıp bulmaya gerek yok. Sayın
yönetici bir dönem çiftçiyle tartışmış ona “ananı da
al git” demişti. Aynı partinin iç işleri bakanı Nisan
2012 de Erzurum ilini ziyarete gider. Bir vatandaş
işe girmek için yardım ister. Bakan “ne iş yaparsın”
dediğinde ise, “ne iş olursa yaparım” der. Bakan,”
Hadi bi takla at da göreyim” der.

Son günlerde ülke olarak yaşadığımız ekonomik
zorluklar, ülke parasının değer düşmesi, üretici ve çalı-
şanın gelirlerinin değer yitirmesi devleti yönetenlerin
sorumluluğundadır. Devlet her halükârda üretimden
tüketime, ihracattan ithalata, eğitimden, sağlığa, kül-
tür sanattan adalete yani yargıdan güvenliğe kadar
yetkili ve sorumludur. Devlet yöneticisi kadınların kaç
çocuk doğuracağını söylemek yetkisini elinde bulundu-
ruyorsa ülkede yaşanan her şeyden sorumludur. 

Adlarının önünde anlı şanlı sıfatları yazılan, med-
yanın her organında boy gösteren şahıslar yaşanan
sorumluluğu bakkala ve manava yıkmakta. Kimi altı
yüzyıllık kimi bin küsur yıllık deme yarışındaki devlet
yöneticileri dün sınırdan saldıran komşu devletlere ve
dağdaki eşkıyaya pabuç bırakmayan devlet dün 17
yaşında günümüzde 14 yaşında bir çocuk huzuru bo-
zuyor diyemez. 12 Eylül Askeri Faşist Darbesi ülkeyi
kapitalist emperyalist güçlerin yap boz tahtasına çe-
virdi. 17 yaşındaki çocukları asan, sorguda işkenceyi
meşru gören zihniyet yıllardır devam etmekte. 

Yasaları yapanlar kendilerine göre yasaları uygu-
layacak kişileri seçerler. Kurulu sistemin yasalarına
uyan ve yöneticilerinin ağızlarına bakan mutlak ol-
duğu gibi toplumsal kural ve yaşama göre karar
alanlar mutlak vardır. 7.Ekim.1987 tarihli Milliyet
gazetesinin iç sayfalarında Yargıtay 9. Ceza dairesi-
nin Ankara D.G. Mahkemesinin kararını bozarken
“örgüt üyesi olduğu belirlenen sanıkların gerçekleş-
tirdikleri eylemlerin ülke genelindeki organik bütün-
lük yönünden vahamet taşımadığını ve toplumda
etkinlik yaratacak bir niteliği bulunmadığını” belir. 

Kurulu sistemin yargısı geçmişe dönük de karar
verir. Bunu yaparken de toplumsal yanlış ve baskı ne-
deniyle alındığı olduğu gibi dün senin için iyi olan söz-
lerin bugün kötü olarak değerlendirilip ceza verilmesi
gündeme gelir. İşte bu nedenle yargı ve yasalar iki ucu
sivri değnektir. Bazen de kimi yöneticiler tarafından
ucu daha da sivriltilir ya da lastik gibi esnetilip uzatılır.

Ülkenin yönetimi yurttaşı iyi düşünmüş. Onun
konut sahibi olmasını ister. Günümüzde bir konut
ederi 2 milyon TL. Hani hepsini kredi olarak alsa
“hesap uzmanlarına” göre yüzde 0,99 faiz uygulan-
dığında on yıl her ay 28 bin 500 TL; yarısını kredi
olarak alsa 14 bin 300 TL ödemesi gerekir. Sayın yö-
netici bu hesaplamaları sanırım 2 bin 500 TL alan
emekli, 4 bin 250 TL alan asgari ücretli, 7 bin TL
alan öğretmen, 9 bin TL alan polis, 10 bin TL alan
mühendis olarak algılamamış. Hatta sayın vekillerin
aldığı maaş 25 bin TL'ye göre bile hesaplanmamış.
Aylık ödeme 28 bin 500 ya da 13 bin 300 ödeyebilen
en az bir o kadar da gündelik yaşamını devam 
ettirecek bir maaşı/geliri olması gerekir. 

Hesaplama yaparken çalışanlarına TL. değil dolar
ya da Euro’ya göre temel alınmış. Ya da Almanya el-
çiliğinde görevli “tekmeçinin” maaşı (6 bin euro)
temel alınmış olabilir. Her halükârda ülkemizde çalı-
şanlar hatta yöneticilerimiz de TL. üzerinden maaş
almakta. Yakıtı 25 TL ekmek 5TL patates 10 TL
soğan 5 TL üzerinden alırken verdikleri maaş TL.
üzerinden olduğu unutulmakta. Yurttaş parası olma-
dığı dahası yetmediği için zorunlu alışverişini bile 
yaparken zorlanmakta. Pazar ve marketlerde eskisi
gibi kalabalık yok. 

Yılbaşında verilen asgari ücret zammı eridi. 
Devletin vermeyi vaat ettiği emeklinin intibakı yalan
oldu. Çalışan ve emeklilere verdiği zam çarşı 
pazardaki zamlara yetişmez oldu.

Ülkemin insanı hep hayal etmekte. Hayal ederken
hiç kendisi olmadı hep başkası gibi düşündü ve ça-
lıştı. Arap’ın kültür emperyalizmi, Avrupa ve
ABD’nin ekonomik emperyalizmi işgali altına alındı.
Ülkemin sosyal ekonomik yapısı amiyane tabirle
“altı kaval üstü Şişhane” durumunda.

Günümüzde ise yurttaşına ucuz konut vermeyi
hayal eden “yöneticilere” maaşları TL. üzerinden
verdiğini hatırlaması dileğiyle teşekkürlerimi arz
ederim” diyerek telefonu kapattı Sezai Sami.

Teşekkürler
sayın yöneticim

Atatürk’ün doğuş anı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Bağcılar'da kutlandı. Olimpik Spor Kompleksi’nde gençlerle
buluşan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, on-
larla hem sohbet etti hem de masa tenisi, bilardo, playsta-
tion oynayıp adrenali yüksek go kart yarışı yaptı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Genç-
lik ve Spor Bayramı, Bağcılar’da
bir dizi etkinliklerle kutlandı. Bu

kapsamda ilk olarak ilçe sakinlerinin yoğun
iştirakiyle Gençlik Yürüyüşü düzenlendi.
Bağcılar Meydanı’nda Bağcılar Anadolu Li-
sesi bando takımı eşliğinde başlayan yürü-
yüşe Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan,
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özde-

mir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz,
İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz,
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Kemal Hür-
can, Bağcılar Müftüsü İbrahim Yavuz, mec-
lis üyeleri, gaziler ve muhtarlar da katıldı.
Çarşı Caddesi boyunca yürüyen coşkulu ka-
labalığa vatandaşlar da evlerinden alkışlarla
destek verdi. Başkan Özdemir, yol boyunca
esnafa Türk Bayrağı hediye etti.

Kadıköy’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Genç-
lik ve Spor Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü
coşkuyla kutlandı. Spor etkinliklerinden kon-

serlere, bisiklet turundan stand-up gösterisine kadar bir-
çok etkinlik düzenlendi. Kadıköy’de bayram kutlamaları
sabah 9.30’da İskele Meydanı’nda Atatürk Anıtı'nda çe-
lenk sunma töreni ile başladı. Törende, Kadıköy Belediye
Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, belediye başkan yardımcı-
ları ve birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil top-
lum kuruluşları ve okullardan öğrenciler hazır bulundu. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik
ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıl kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene
katıldı. İmamoğlu, 19 Mayıs’ı, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk’ün “doğuş anı” olarak kabul ettiklerini belirtti

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

Ankara’da yapılan Türkiye 
Belediyeler Birliği mayıs
ayı olağan toplantısında

encümen üyesi olarak ko-
nuşma yapan Silivri Bele-

diye Başkanı Volkan
Yılmaz; “Genel siyasette

yaşanan çatışma dilini,
protesto dilini ne olur 

Türkiye Belediyeler Birliği
çatısı altına sokmayalım.

Bu birliklerdeki birliktelik-
ler siyasi tartışmalara kur-

ban edilmeyecek kadar
değerli” dedi.

S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz’ın daimi encümen ol-
duğu Türkiye Belediyeler Birliği

(TBB)’nin 2022 yılı Mayıs ayı Olağan
Meclis Toplantısı, Ankara’daki hizmet
binasında gerçekleştirildi. Toplantıda
TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatma Şahin, Cumhurbaşkan-
lığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu
Başkan Vekili. Prof. Dr. Şükrü Karatepe
ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ko-
nuşma yaptı. Gündem konuları üzerine
yapılan konuşmalarda söz alan Silivri
Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
CHP’li siyasetçi ve belediye başkanları-
nın birlik hakkındaki iddialarına cevap
verdi. 

Rekabet çok doğaldır

Daimi encümen üyesi olarak meclise
hitap eden Silivri Belediye Başkanı Vol-
kan Yılmaz, siyasetteki çatışma ve ku-
tuplaşma dilinin TBB çatısı altında yer
almaması gerektiğini ifade ederek, “Her
belediye başkanı hangi platformda ko-
nuşursa konuşsun yakasındaki parti ro-
zetini çıkardığını, tüm şehrin belediye
başkanı olduğunu söyler. Bu söylemle-
rin anlamlanması için, altının dolması
için siyasetten uzak bir belediye baş-
kanlığının yapılması gerekir. Ben İstan-
bul Silivri Belediye başkanıyım ve 2
dönemdir bu birliğin daimi encümeni-
yim. Aranızda benden daha tecrübeli
belediye başkanları var. Bu birliklerdeki

birliktelikler siyasi tartışmalara kurban
edilmeyecek kadar değerli. İktidarda
kim olursa olsun bu birlikler devam etti
ve bundan sonra da devam edecek. Ben
siyasette rekabetin çok doğal ve keyifli
olduğunu ama her türlü değerimizin de
siyasetteki rekabete kurban edilmemesi
gerektiğini düşünen bir kardeşinizim.”
dedi.

Üyelerin içine sinmedi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin birlik ve
beraberliğine zarar vermemek için ko-
nuşmasındaki sözlerini dikkatli seçtiğini
belirten Yılmaz; “Kimseyi kırmamak
için, yani bir siyasi tartışma başlatma-
mak için, buradaki birlik ve beraberliğe
zarar vermemek için sözlerimi dikkatli
seçiyorum. Ancak son günlerde yaşa-
nan bazı siyasi tartışmaların, toplumsal
kutuplaşmaya, çatışmaya neden olacak
bazı eylem ve söylemlerin bu birlik ça-
tısı altına sokulmaması gerektiğini dü-
şünüyorum. Genel başkanlarımız,
genel başkan yardımcılarımız, TBMM
çatısı altındaki milletvekillerimiz siyasi
tartışmaları yapsınlar. Bu siyasi tartış-
maların bu birlik çatısı altında olma-
ması gerekir. Faaliyet raporuna ret oyu
vermeyi gerektirecek bir siyasi kararın
bu birlik çatısı altında olmaması gerek-
tiğini hepiniz benden daha iyi biliyorsu-
nuz. Bu ret kararının CHP’li encümen
üyelerinin de içine sinmediğini biliyo-
rum” şeklinde konuştu.

TBB’DEN HİBE ALMAYACAĞIM
Türkiye Belediyeler Birliği daimi encü-
men üyesi sıfatını taşırken birlikten
araç hibesi almayacağına vurgu yapan
Volkan Yılmaz; “Birliğimizin genel se-
kreterine söyledim. Encümen üyesiy-
ken Silivri Belediyesi olarak araç
hibesinden yararlanmayacağım dedim.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit
Torun 11 CHP’li büyükşehir belediye
başkanını yanına alarak bir açıklama
yaptı. Araç hibeleri konusunda Fatma
Şahin hanımefendi ve yönetiminin adil
davranmadığını, bu dağıtımları yapar-
ken keyfi ve partizanca davranıldığını
iddia etti. Hatta bu iddianın ardından
daha sıkıntılı bir açıklama geldi ve
TBB’nin gelirlerinin yüzde 50’sini
CHP’li büyükşehir belediyelerinin al-
ması gerektiğini söylediler. Başka bir
CHP’li büyükşehir belediye başkanı ise
daha ileri giderek CHP’li belediyelerin
gelirin yüzde 65’ini alması gerektiğini
savundu. Peki büyükşehir belediyeleri-
nin yönetimi AK Parti ve MHP’deyken
neden bir CHP’li çıkıp da büyükşehir-
lerin çoğunluğunu siz yönetiyorsunuz,
CHP’ye daha az yardım verin demedi.
Bu yardımların amacı kırsalda kısıtlı
imkânlarla şehrine hizmet üretmeye

çalışan belediye başkanlarına, beledi-
yeye destek vermek. Yardımların adil
olmadığını söylüyorlar, o zaman ben
bazı rakamlar vereyim. TBB tarafından
2020 yılında CHP’li belediyelere 24
araç verilmesi gerekirken 26 araç veril-
miş. 2021 yılında ise 37 araç verilmesi
gerekirken 38 tane araç verilmiş. Yapı-
lan projelere destek konusunda da
CHP’li 6 büyükşehir ve 23 ilçe beledi-
yesi yardım almış. Bugüne kadar eği-
tim konusunda en çok yardım alan
CHP’li Yenimahalle Belediye Başkanı
Fethi Yaşar’ın başkanlığını yaptığı İça-
nadolu Belediyeler Birliği olmuş” dedi.

Siyaset yapmayalım

Konuşmasının son bölümünde yeni-
den birlik ve beraberlik çağrısı yapan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,
“Söylenecek tek bir cümle var. Kutup-
laşma dilini, çatışma dilini, protesto di-
lini ne olur Türkiye Belediyeler Birliği
çatısı altına sokmayalım. Bu duygu ve
düşüncelerle TBB başkanıma, encü-
men üyelerime katkılarından dolayı te-
şekkür ediyor bütün belediye başkanı
arkadaşlarımı muhabbetle kucaklıyo-
rum” şeklinde konuştu.

Gençlerle yarıştı
19 Mayıs’ta bisiklet turu

TBB’YI KURBAN
ETMEYELIM!



T B şube temsilcileri Kahramanma-
raş'ta bir araya geldi. Toplantı
sonrası açıklama yapan TB Genel

Başkanı Şahin, varlık şirketlerinde hukuki
boşluk olduğunu ve bu boşluktan fayda-
lanan şirketlerin insanları mağdur ettiğini
dile getirdi. Varlık şirketlerinin 2000'li yıl-
larda ortaya çıktığını ifade eden Şahin, bu
şirketlere yetkinin kanunen verilmesi ge-
rektiğini belirterek, "Bir varlık şirketi, 'Ben
senin alacağını devraldım' diyerek karşı-
nıza çıkıyor. İnsanlarımız borçlu ve birta-
kım kolaylıklar sağlanıyor şirketler
tarafından. Fakat burada da dikkat edil-
mesi gereken hususlar var. Tüketici, bor-
cunu öderken varlık şirketlerinin
kendilerine 'Kampanya yaptık, şu kadar
indirimli ödeyeceksiniz. Taksit taksit öde-
yeceksiniz' diyor. Tüketici, hiçbir sözleşme
yapmadan para ödemeye başlarsa en

büyük yanlışı yapıyor. Bir kere tüketicile-

rin varlık şirketlerine asla ve asla taksit
ödeme yapmaması gerekiyor. Tek ka-
lemde, üzerine anlaşarak veya yazışarak
yapmalı. Diyelim ki varlık şirketi 30 bin
lira borcunuz için size '8 bin liraya indir-
dik bu borcu' dedi. Borcun 8 bin liraya in-
dirildiğine dair bir yazı istensin varlık
şirketinden, hangi bankadan bu borcu
devraldığı, borcun kaynağı, bütün bilgile-
riyle bildirilsin. O yazının üzerine 8 bin
lira gönderilirse ancak 8 bin lira biter.
Fakat çoğunlukla bize gelen şikayetler şu;
'Varlık şirketine 8 aydır para yatırıyorum.
Şimdi tekrar başa döndüler yine aynı fi-
yatı istiyorlar.' Neden? Çünkü sözle söyle-
diler. Konuşmayla olmaz, yazışmayla
olur" diye konuştu.

Bankaların kurduğu şirketler

Varlık şirketlerinin temel amacının insan-
ları taksit, indirim gibi vaatlerle ödetmeye

başlatıp daha sonra da en baştaki fiyatı
almak olduğunu kaydeden Şahin, "Ban-
kalar, kredilerle ilgili sigorta yaptırıyorlar
ve ödenmeyen kredinin parasını sigorta-
dan alıyorlar. Kendi kurdukları varlık şir-
ketlerine de bu alacakları devrediyorlar.
Aslında varlık şirketleri başka şir-
ketler değil, bankalar. Kendi
alacaklarını kendi yan şirke-
tine devredip daha fazla
kazanma peşindeler ve o
amaçla kuruldular. Bir
boşluk var ve bu ka-
nuni boşluğun doldu-
rulması lazım. Böyle
bir devrin yapılabil-
mesi dahi şüpheli.
Kesinlikle bir yasal
düzenlemesinin ya-
pılması lazım"
dedi. DHA

6 20 MAYIS 2022 CUMA www.gazetedamga.com.tr

VOdAfOne Türkiye, Nisan
2021- Mart 2022 arası dönemi
kapsayan mali yıl sonuçlarını

açıkladı. Şirketin servis gelirleri yüzde 21.7’lik
büyüme ile 17.2 milyar TL’ye ulaştı. Faiz,
Amortisman ve Vergi Öncesi Kâr’ı ise 5.7
milyar TL olarak gerçekleşen şirket son 1
yılda 2.6 milyar TL’lik yatırım yaptı. Voda-
fone Türkiye’nin mobil müşteri sayısı 2021-
22 mali yıl sonu itibarıyla 24.4 milyona

ulaşırken, M2M (Makineler arası iletişim)
dahil toplam mobil abone sayısı 27.3 milyon
oldu. Şirketin faturalı abone sayısı son bir
yılda yaklaşık 1.3 milyon artış ile 16.8 mil-
yona çıkarken, toplam bazının yüzde 68,8’ini
faturalı aboneler oluşturdu. Vodafone Türki-
ye’nin sabit genişbantta büyümesi de devam
etti. Şirket, bu mali yılda bir önceki yıla kı-
yasla 120 bin sabit genişbant müşterisi kaza-
narak toplam 1.3 milyon müşteriyi aştı.

EKONOMİ

Hu kuk Danýþman larý: av. Uğur SayanER, av. Mustafa EnGİn
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OYAk’ın Maden Metalürji Şirketleri bünye-
sinde hizmet veren Erdemir; sahip olduğu
teknoloji, insan kaynağı, bilgi birikimi ve ger-

çekleştirdiği büyük yatırımlarla, başta tesislerinin bulun-
duğu Karadeniz Ereğli olmak üzere Türkiye ve dünya
ekonomisine değer katıyor. Erdemir bugün sıcak ve
soğuk haddelenmiş, levha, kalay, krom, galvaniz kapla-
malı ürün gruplarında ve uluslararası kalite standartların-
daki 536 yassı çelik kalitesini; otomotiv, beyaz eşya, boru
profil, haddecilik, genel imalat, elektrik elektronik, ma-
kine, enerji, ısı gereçleri, gemi inşa, savunma, ambalaj, ye-
nilenebilir enerji gibi pek çok sektörün hizmetine sunuyor.
Türkiye yassı çelik sektörünün ilk üreticisi ve öncüsü Er-
demir, ileri çelik araştırmaları merkezi olma hedefiyle ha-
yata geçirdiği Ar-Ge merkezinde, müşterilerinin bugünkü
ve gelecekteki ihtiyaçları için çalışıyor. Türkiye’nin en
geniş tabana sahip halka açık şirketlerinden olan ve hisse-
lerinin çoğunluğu kurumsal yatırımcıların elinde bulunan
Erdemir, sanayide olduğu gibi Borsa İstanbul’un açıldığı
ve hisselerinin işlem görmeye başladığı 1986 yılından bu
yana borsanın da lokomotiflerinden biri olmayı 
sürdürüyor.

Yeni ufuklar var

Erdemir’in üretime başlaması, kalkınma planı doğrultu-
sunda ekonomisini geliştirmeye çalışan Türkiye için
dönüm noktalarından biri oldu. Sanayi alanında ciddi
hamleler başlatılan Türkiye’de, mevcut sanayinin gelişe-
bilmesi ve yeni sanayi kollarının üretime başlaması için
yassı çelik ihtiyacı giderek artıyor, bu ihtiyacın bütünüyle
ithalat yoluyla karşılanması mümkün görünmüyordu.
İşte bu noktada Türkiye ekonomisi ve sanayisinin geli-
şimi için en önemli stratejik adımlardan biri atıldı ve 11
Mayıs 1960’ta Erdemir’in kuruluşu tescil edildi. İnşaat ve
montaj çalışmaları hızlı şekilde tamamlanan Erdemir 15
Mayıs 1965’te işletmeye alındı. DHA

Vodafone, Nisan 2021 - 
Mart 2022 arası dönemi kapsayan 

mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart
2022 sonu itibarıyla son bir yılda 2.6

milyar TL yatırım yapan Vodafone
Türkiye, 2021-22 mali yılı servis 

gelirlerini, geçen yıla göre yüzde
21,7’lik artışla 17.2 milyar TL’ye çıkardı

VodafonE Büyüdü Erdemir 57’nci
yılını kutluyor

Sirketlerle ilgili
Sikayetler artıyor
Tüketiciler Birliği (TB) Genel Başkanı Mahmut Şahin, son zamanlarda bankaların alacaklarını
devrettiği varlık şirketleriyle ilgili vatandaşların şikayetlerinde büyük bir artış olduğunu söyledi

Çelik sektöründe faaliyet gösteren Erdemir,
işletmeye alınışının 57’nci yılını kutluyor.  Türk
sanayisinin ihtiyaç duyduğu ve yurt dışından temin
edilebilen yassı çeliği üretmek amacıyla 15 Mayıs
1965’te 400 bin ton yassı çelik kapasitesi ile üretime
başlayan Erdemir, bugün yaklaşık 5 milyon ton
nihai ürün kapasitesi ile yolculuğuna devam ediyor

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

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

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

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

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

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

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

BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

85,20 m2

40,00 m2 1.900,00 TL

2.000,00 TL 5.040,00 TL

4.788,00 TL 7 Yıl

7 Yıl

Varlık şirketlerinin baskı unsuru oluşturmak
için borçlunun yakınlarını de arayarak taciz
ettiğini, borçlunun yakınlarının kişisel bilgi-
lerinin ele geçirilmesinin de suç olduğunu
ifade eden Şahin, şunları söyledi: "Kişisel

verilerin korunması kanunu var ve asla
böyle bir bilgi verilemez, verenler de suçlu-
dur. Yani burada savcılıklarımıza da çok iş
düşüyor. Kişisel verilerin korunması kanunu
varsa bu kullanılsın. Şu anda varlık şirketle-
rinin peşinde olduğu para milyarlarca lirayı
buluyor. Bu çok basit değil ve çok ciddi bir
rakam. Varlık şirketlerinin de yüz milyon-
larca borç dosyası oluştu. Bunların her birini

faiziyle birlikte alıp avukat masraflarını da
kattıkları zaman milyarlarca liraya mal olu-
yor ve o pazar şu anda müthiş bir pazar. Ve
maalesef kanuni bir altyapısı yok. Yani yasal
bir altyapısı olmayan bir mecra söz konusu.
Bunların vergilendirmesinde de sıkıntı var.
Aslında yetkililerin bu konuyu bir an önce
çözmesi devletin karına, vatandaşın da hu-
zuru noktasında olacak bir şey." 

Milyarlarca liranın 
peşindeler

Konut paketi
neler getiriyor?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut sektörünü
canlandıracak 3 yeni paket açıkladı. Konuya ilişkin konut
geliştirme uzmanlarından Ünsal Grup Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Ünsal ve İntegra Yapı Yönetim Kurulu
Başkanı Selahattin Uslu açıklamalarda bulundu

‘İlk Evim Konut Finansman Paketi’,
‘Genişletilmiş Konut Finansman Paketi’,
‘İnşaat Sektörüne Özel Kredi Garanti

Paketi’ olmak üzere 3 çözüm paketi oluşturuldu. ‘İlk
Evim Konut Finansman Paketi’ çerçevesinde, kamu
bankalarınca, ilk ve tek konutunu alacak olanlara yö-
nelik birinci el konutlarda (sıfır konut) uygulanmak
üzere, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için, 10
yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,99 faizli konut kredisi
sağlanacak. Meva Şehir projesini hayata geçiren
Ünsal Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Ünsal
konuyla ilgili yaptığı açıklamada, konut finansman
paketinin piyasada canlılığa sebep olduğunu söyledi.
Ünsal, “Konut fiyatlarının yüksek seviyede olmasının
sebepleri olarak yeni konut üretiminin düşük olması,
inşaat maliyet endeksinde yaşanan yükseliş ve arsa
fiyatlarındaki artış sayılabilir. Yeni konut üretimini
teşvik eden ve belirttiğim üç soruna da çözüm getiren
bir sistemin vatandaşımızın konut edinmesini kolay-
laştıracağını ve reel sektör için çok daha faydalı ola-
cağı görüşündeyim” dedi.

Fırsatçılara dikkat etmeliyiz

Türkiye’de son yıllarda maliyet artışlarının ciddi sevi-
yelere ulaştığını kaydeden Ünsal, “Son 6 ayda inşaat
maliyetlerinde yüzde 100’e varan, son bir yılda ise
yüzde 300’e varan artışlar yaşandı. Bu maliyet artış-
ları bu şekilde devam ettiği sürece insanların konuta
ulaşması çok zor olacak. Bir şekilde maliyet artışları-
nın durdurulması gereklidir. Teşvik paketi kapsa-
mında belirlenen konutun ekspertiz değerinin en
fazla 2 milyon TL ile sınırlı tutulması sektörü olum-
suz yönde etkilemektedir. Yeni konut projelerinde
güncel ekspertiz değerleri bu rakamın çok üstündedir.
Belirlenen azami miktarın piyasa rayiçlerine göre
gözden geçirilmesi gerekmektedir. Hükümetin verdiği
desteğin en iyi şekilde yansıtılması gerekiyor. Bu eko-
nomik sıkıntıların içerisinde hükumetimiz böyle bir
olanak sağlamışken, meslektaşlarımızdan sunulan
bu imkânı fırsatçılığa dönüştürmemelerini istiyoruz”
açıklamasını yapıtı. 

Tüketiciler Birliği 
(TB) Genel Başkanı

Mahmut Şahin



Ç ukurova Sanayi ve İş Dünyası Federas-
yonu (ÇUKUROVA SİFED) Yönetim
Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve Yöne-

tim Kurulu Üyeleri, Türkiye’nin ekonomi ala-
nında en büyük iki sivil toplum kuruluşu olan
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) ve Türk Sanayicileri ve İş İn-
sanları Derneği (TÜSİAD) heyetinin yanı sıra
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem

İmamoğlu ile bir araya geldi. İstanbul’daki temasları kapsa-
mında ilk olarak TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sön-

mez ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Başkan Hüseyin
Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çukurova Bölgesi’nin Tür-
kiye ekonomisinin kalkınmasında itici bir güç olabileceğini
vurguladı.

Görüşmelerimiz olacak

TÜRKONFED ve TÜSİAD Başkan ve Yönetim Kurulu
üyelerinin Çukurova Bölgesi’nin potansiyelini iyi bilen, böl-
gede emek harcayan insanlardan oluşmasının gururunu ya-
şadıklarını kaydeden ÇUKUROVA SİFED Başkanı
Hüseyin Kış, “Çukurova Bölgesi olarak gücümüze inanıyo-
ruz. Var olan potansiyelimizin harekete geçirilmesinde gerek
TÜRKONFED ve gerekse TÜSİAD ile daha yoğun görüş-
melerimiz olacak. Toplantılarımızı sıklaştıracağız. Federas-
yonumuz çatısı altında tarımda, sanayide, bilişim ve
teknolojide geliştireceğimiz projelerde ortak çalışma metod-
ları uygulayacağız” dedi. TÜRKONFED Yönetim Kurulu
Başkanı Süleyman Sönmez ise Çukurova Bölgesi’ndeki ça-
lışmaları sürecinde yol arkadaşlığı yaptığı iş dünyası temsil-
cilerinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.
Başkan Sönmez, “Sizlerin de desteğiyle Türk iş dünyasının
en büyük çatı kuruluşu TÜRKONFED’de büyük gayret
göstererek güzel işler yapmaya çalışacağız” diye konuştu. 

Her bölgede çalışma

TÜRKONFED’in odağında Anadolu’nun olduğuna dikkat
çeken Başkan Sönmez, “Anadolu’nun her bölgesinde çalış-
malara başladık. Hem dünyanın hem de ülkemizin günde-
minde olan konulara yoğunlaştık. Yeşil Dönüşüm, Dijital
Dönüşüm, Gençlik ve Eğitim, Finansa Erişim ve Kadın ko-
misyonlarımız her bölgede çalışma yapıyor” dedi. Ana-
dolu’nun sesinin daha çok çıkacağını dile getiren Başkan
Sönmez, “Anadolu’nun markalarını uluslararası boyuta ta-
şıyacağız. Güçlü bir Anadolu oluşması için çalışıyoruz. Ay-
rıca Çukurova’nın gücüne inanıyoruz. Pandemi nedeniyle
gerçekleştiremediğimiz TÜRKONFED Ekonomi Zirvesi’ni
de Çukurova’dan başlatacağız. TÜRKONFED nerede, eko-
nomi orada” ifadelerini kullandı. Ulusal projeleri uluslar-
arası arenaya taşımak istediklerini vurgulayan Sönmez,
TÜRKONFED’in Avrupa Birliği’nin kalbı Brüksel’de, New
York’ta ve Cenevre’deki çalışmalarını hızlandıracağını, giri-
şimleri canlandıracağını kaydetti.

Borcumuzu ödüyoruz

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan da TÜSİAD’ın daha
mutlu, huzurlu, gelir düzeyi artmış, toplumsal cinsiyet eşit-
liği daha minimize olmuş, demokrasinin, hukukun üstünlü-
ğünün olduğu bir toplum için çalıştıklarını vurguladı. 30
yıldan bu yana sivil toplum kuruluşlarında çalıştığını dile ge-
tiren Orhan Turan, “Topluma borcumuzu ödüyoruz. İş in-
sanı demek sadece para kazanmak demek değil. Ülkemizin
sorunlarına kafa yormamız lazım. Kafa yoran insanların da
artması lazım” dedi. Vergisini ödeyen, topluma karşı sorum-
luluğunu yerine getiren iş insanlarının çalışacağı ortamın
daha iyi olması gerektiğini belirten Turan, “Daha iyi olması
lazım ki global sistemde rakiplerimizle daha iyi rekabet ede-
bilelim. Geleceği inşayı toplumun değişik kesimlerinde anla-
tıyoruz. TÜSİAD olarak bilgi birikimimizi toplumla
buluşturmak istiyoruz. Anadolu iş dünyası ile birlikte hare-
ket ediyoruz” diye konuştu.

İhracak artırılmalı

Çok verimli geçen ziyaretlerde, Çukurova’nın tarım, ticaret
ve sanayi alanındaki potansiyelini,
ulusal ve uluslararası alanda yatırım-
cılara sunduğu avantajlarını anlattık-
larını kaydeden ÇUKUROVA
SİFED Başkanı Hüseyin Kış, Çuku-
rova ekonomisinin ivme kazanması,
istihdam ve üretimin yanı sıra ihraca-
tın da artması gerektiğine işaret etti.
Başkan Hüseyin Kış, İstanbul Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Ekrem
İmamoğlu’nu da bölgeye davet etti.
Başkan İmamoğlu, davet için teşek-
kür ederken bir program dahilinde bu
ziyareti gerçekleştireceğini vurguladı.
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GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
DOSYA NO:2013/1210
Kurumumuzca haczedilen ve satılmasına karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kıymeti ve nitelikleri: 

TAPU KAYDI: 
İstanbul ili, Büyükçekmece İlçesi, Kumburgaz  Mah, 362 ada, 1 parsel, 47/4596 cilt/sayfa numaralı, Arsa
ana taşınmaz nitelikli 1.186,52 m² yüz ölçümlü, TAM hisseli taşınmazdır.

İMAR DURUMU:
Büyükçekmece Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre taşınmazın üzerinde bulunduğu par-
sel; 16.10.1991 onay tarihli 1/1000 Ölçekli Kumburgaz Uygulama İmar Planına göre Konut alanında yer
almakta olup, Ayrık Nizam, hmax:6,50, Taks:0,20, E:0,40 yapılaşma şartlarına sahiptir. Taşınmaz belediye
sınırları içerisinde kalmakta olup yola terki bulunmamaktadır. Konu taşınmaz yaklaşık 24m cepheye, 50m
derinliğe sahiptir. Mahalinde yapılan tespitlere göre değerleme konusu parsel üzerinde 1 adet 3 katlı yapı
bulunmaktadır. Büyükçekmece belediyesinde söz konusu yapı için 13.12.1996 tarih 96/93 sayılı Esas
Ruhsatı, 22.11.1996 tarihli mimari projesi bulunmaktadır. 

HALİ HAZIR DURUMU EVSAFI:
Satış konusu taşınmaz; Yenimahalle Mahallesi, Ömür Caddesi, No: 52/1 Büyükçekmece /İstanbul adre-
sinde yer almaktadır. Parsel üzerinde 1 adet 3 katlı yapı bulunmaktadır. Yapının projesine göre bodrum
katı yaklaşık brüt 211 m2 olmak üzere ısıtma merkezi ve otopark alanından, zemin katı yaklaşık brüt  212
m2 olmak üzere 3 salon, 3 mutfak, antre/hol ve duş alanlarından, 1.normal katı yaklaşık brüt 237 m2
olmak üzere 9 oda, 3 banyo, 3 balkon, antre/ol alanlarından oluşmaktadır. Ayrıca zemin katta 35 m2 teras
alanı bulunmaktadır. Toplamda yaklaşık 660 m2 kapalı alanlı olduğu hesaplanmıştır. 

MUHAMMEN BEDELİ:  
5.000.000,00-TL  (Beşmilyon Türk Lirası)
SATIŞ ŞARTLARI:

1.açık arttırma: 20.06.2022 günü saat: 10:30-10:35 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu
Yenişehir mahallesi Kardelen sokak  No:10 Pendik/İstanbul adresinde 
2.açık arttırma: 27.06.2022 günü saat: 10:30-10:35 arası Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi ihale salonu
Yenişehir mahallesi Kardelen sokak No:10 Pendik/İstanbul adresinde yapılacaktır.

KDV Oranı 150 m²'ye kadar olan kısım için %8,  150 m²'yi aşan kısım için %18 olarak uygulanacaktır.
Gayrimenkul artırma sonunda, üç defa bağırıldıktan sonra en çok artırana ihale olunur. Şu kadar ki, ar-
tırma bedeli gayrimenkul için biçilmiş olan değerin %75 olan ¨3.750.000,00 TL (Üçmilyonyediyüzellibin
Türk Lirası)’ni bulmak lazımdır. Şayet amme alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar bu gayrimenkul için
temin edilmiş ise, artırma bedelinin, bu suretle rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkması ve yapı-
lacak masrafları karşılaması şarttıyla ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taah-
hüdü baki kalmak üzere 27/06/2022 günü aynı yer ve aynı saatte ikinci artırmaya çıkartılacaktır. İkinci
artırmada rayiç bedelin % 50’ını bulması lazımdır. Ancak rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu
ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok arttırana ihale olunur. Şu kadar ki, birinci arttırmada istekli çık-
maz veya pey sürülmez ise ikinci arttırmada 6183 sayılı yasanın 94. maddesi uygulanacaktır. (İlk arttır-
maya girip teminat yatırıp teklif verilmez ise veya ilk arttırmaya katılım olmaz ise ikinci arttırma tekrar
%75’den açılacaktır.) 

Artırmaya katılacaklardan muhammen bedelin % 7,5'i olan 375.000,00 TL - (Üçyüzyetmişbeşbin Türk Li-
rası) teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun yasanın 10. maddesinin birinci ve dördüncü bent-
lerinde sayılanlar (Para, Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen süresiz teminat mektupları,
Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen bel-
geler (Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış de-
ğerleri esas alınır.), Hükümetçe belli edilecek Milli esham ve tahvilat ( Bu esham ve tahvilat, teminatın
kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.
Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 güne kadar mehil verilebilir. Tapu alım-satım harcı
ve masrafları, tellaliye harcı, DV, KDV, (geç ödenmesinden doğan ceza, faiz ve zamlar), tahliye masrafları
alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün tahliyesi
genel hükümlere göre alıcı tarafından yapılacaktır.  Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı feshedilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7
gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmayı alakadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur
ve çok artırana ihale edilir.  İhale bedelinin tamamını ödememek suretiyle ihalenin feshine sebep olan
kimse teklif ettiği bedel ile bir sonraki ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve fark üzerinden
hesaplanacak tecil faizi oranında faizden sorumludur. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın
Merkez Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark, varsa önce teminat bedelinden alınacaktır. Teminattan
meblağ artması halinde ise kuruma irad olarak kaydedilecektir. Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin
görebilmesi için Müdürlüğümüzde açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği verilir. Sa-
tışa iştirak edecekler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi ve katılımın tüzel kişiler
adına olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. 6183 sayılı kanunun 108. maddesinde sayılanlar
açık arttırmaya katılamazlar. Satış ilan ve şartnamesinde dizgi, baskı ve yazım hatası olması halinde ihale
anındaki açıklamalar esas alınır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/1210 takip no’lu dosya numarasıyla Müdürlüğümüz Gayrimenkul
Satış Komisyonuna başvurmaları gerekmektedir. Satışa katılacak olanların, teminatlarını en geç ihale biti-
mine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir. Satış ilanı ilgililerin (İlgililer tabirine borçlu ve irtifak hakkı
sahipleri de dahildir.)  adresine gönderilecek olup, adreste tebligat yapılamaması halinde veya adresleri bi-
linmeyenlerin de yerinde kaim olacağı İLANEN tebliğ olur.

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

İSTANBUL SOSYAL GÜVENLİK İL MÜdÜRLÜĞÜ
KURTKöY SOSYAL GÜVENLİK MERKEzİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1620573)

HÜSeYİN reMZİ 
GÖKBULAK

CHP BÜYÜKÇEKMECE İLÇE BAŞKANI 

TAşKIN ÖZer 
CHP BEYLİKDÜZÜ İLÇE BAŞKANI

SESIMIZ DAHA
GUR CIKACAK

ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin
Kış ve Yönetim Kurulu üyeleri, İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu'nu ziyaret etti. Kış, “Çukurova Bölgesi

olarak gücümüze inanıyoruz” diyerek bundan sonra
seslerinin daha gür çıkacağını söyledi. İmamoğlu ise
“Boş gündemler yerine üretimi, istihdamı, ekonomiyi

güçlendirmeyi konuşmalıyız” dedi

İş dünyasının değerli temsilcileri olarak Türkiye’nin güneyin-
den, dünya üzerinde verimliliğiyle öne çıkan Çukurova’dan
kendisini ziyarete gelen ÇUKUROVA SİFED heyetine teşekkür
eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu
ise “Boş gündemler yerine iş dünyasının gündemleri üzerin-
den üretimi, istihdamı, ekonomiyi güçlendirmeyi konuşacağı
bir ülke olmalıyız. Zaten çok yetenekli insanlarımız var. İş in-
sanı, akademisyen, çok çok özel insanlarımız var. Başarılı
olacağımızı düşünüyorum” dedi. İnsani ilişkilerin makul ölçü-
lerde hayata geçirilmesinin önemine işaret eden Başkan
İmamoğlu, “Kamuda ve özellikle Büyükşehir Belediye Baş-
kanlığı görevine başladığım andan itibaren şunu gördüm ki;
makul seviyede bu ülkede insani ilişkileri var edersek bugün
başardığımızın iki – üç katını başarabiliriz. Herkesin insan
olarak var olduğu, haklarının korunduğu, özellikle adalet sis-
teminin var olduğu bir süreçte çok çok güçlü bir ülke olma-
mamız için hiçbir
neden yok. İnşallah
daha güzel günleri hep
beraber yakalarız. Çok
sakin, aynı zamanda
gücüne güç katan, aynı
zamanda ortak akıl or-
tamlarını oluşturan bir
sürece kavuşmamız
lazım. Başka hiçbir
şeye ihtiyacımız yok.
İnşallah onu da hep be-
raber yapacağız” diye
konuştu.

ÇUKUROVA SİFED Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kış ve Yönetim Kurulu Üyeleri, 
TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cinsi Kullanım Şekli Aad Parsel Tapu Alanı
(M2)

Kullanım 
Alanı (M2)

Muhamen Bedeli
Aaylık (TL)

Geci 
Teminat 

İhale
Tarihi

İhale
Saatı

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

Eski: 179-
Yeni: 290

Eski: 10 -
Yeni: 30

Krokisinde (H) İle 
İşaretli 105,00 m2 si

Kargir
Dükkan

2 Katlı Bina işyeri
Dükkan (özel Şartlı) 

341010085008

341110203000

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

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

No:3 Kat: 
2 D: 2

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

Hanı Zemin
Kat 7 Ve 
8 Nolu

Saitpaşa Ve Acem
Köşkü Sokaklara

Cepheli

Orbay Çıkmazı So-
kağında Bulunan

TEŞRİFİYE SOKAK

ABDULLAHAĞA GÜMÜŞYOLU CAD. 5/19 
NUMARA-
NIN YANI

Bahçeli
Ahşap Ev

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

571,91 m2 idaremizin 
hissesi oranında

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

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

Atatürk Ve
Dik Demir

Medineli Hacı
Osman Akfırat

Krokisinde (B) İşaretli 58,00 M2 Kıımı

No:23 Kat 1

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

Eski:96-
Yeni:199

Eski:3-
Yeni 6

Eski: 24-
Yeni: 87

Eski: 4-
Yeni : 13

Eski:14-
Yeni:3 

21,50+
21,50=
43,00

Selamiali Sokak

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

ÜSKÜDAR

İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE İLANI  (  İSTANBUL – KOCAELİ MERKEZİ VE İLÇELERİ )   İHALE TARİHİ 02. 06.2022 SAAT:10:30   TAŞINMAZLARIN SIRASIYLA İHALESİ YAPILACAKTIR.  
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İSTANBUL VAKIFLAR 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KİRA İHALE ŞARTNAMESİ  (  İSTANBUL – KOCAELİ İL/İLçELERİ )

39 İstanbul     Üsküdar   Beylerbeyi 49 Arsa Arsa 1702 44           1.584,00 450,00  490,00 ₺      2.06.2022     10:30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97      341490002000   İstanbul  İnönü Arsa Arsa 478 8 2.076,91 2.076,91 M2 3.000,00  3.240,00 ₺    2.06.2022     10:30
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341171548005 Çamlıca Sokak Krokisinde ( C ) ile
işaretli 253,00  m2 si

341171098000 Valide-İ Atik Çınarlı Tekke
Sokak

Bahçeli
Ev

341170584000 Behlül Aralığı
Sokak

Krokisinde (A) ile işaretli
45,00 m2 si

341170185000 Hanımseti
Sokak

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

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

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

Cad /İskender
Baba Çıkmazı

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

341171017004 Namazgah
Caddesi

40/2-
Nin
Yanı

Arsa - 61271/80000
Hissesi

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

341170069000 Tavaşi
Hasan Ağa 

Büyük 
Selimpaşa

341170637000 Yapraklı
Çınar Sokak

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

341170207000 Parçalı Ve
Yazmacı

Parçalı-
16 
Yazmacı
29

341170225000 Palalı Ahmet
Ve Türk Kızı

Palalı
Ahmet-
16 Türk
Kızı - 21

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

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

341170362000
341170439000
341170457000 Parçalı Ve

Hamursuz
Parçalı -
11 Hamur-
suz -12

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

341170498000
341170534001 36 

Nümaranın
Arkası

Krokisinde (B) Harfi ile
işaretli  141,75M2

341170754002 Mimar
Sinan

Katibim
Azizbey

Bahçeli
Beş Ev

Krokisinde  ( D)  ile
işaretli 132 m2 si

341170913000
341170927000 Bahçeli

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

Arsa -684 /
9216 Hisseli

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

Arsa -684 /
9216 Hisseli

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

Odalar 
Çıkmazı

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

Şehit Temur
Aktemur Ve
Sincap Sokak

Agah Paşa
Çıkmazı

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

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

Krokisinde  (F) Harfi ile
işaretli  55,01M2 

Agahpaşa
Çıkmazı

Bahçeli
Ahşap
Ev

Palalı Ahmet
Ve Türk Kız
Koleji

Palalı
Ahmet -
20 Türk
Kız 
Koleji 25

Köprülü
Fazıl Paşa

Bahçeli
Ev

Bahçeli
Ahşap Ev

Bahçeli
Ahşap
Ev

Şair Ruhi
Sokak

İnadiye Mezarlık
İdaremizin hissesine 
takabül eden 27.66 m2 si

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

4. Berk (Gürensel)

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

Medineli
Hacı Osman
Akfırat

44 Nu-
maranın
Arkası

Birikim Ve Şehit
Erdal Engin

23 Ve
25 Yanı

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

krokisinde (I) ile
işaretli 683m2'si

Şehit Erdal
Engin Sokak

Krokisinde (A1) 
İşaretli 550,00 m2 si

Çekmeköy
Şehit Murat
Demir

Krokisinde (A) Harfi İle
İşaretli 2.650,00 M2

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

Sancaktepe Sultangazi
Sokak



Süleymanpaşa Belediyesi, zirai
atıkların geri dönüştürülmesi
amacıyla hayata geçirdiği proje
ile Türkiye Belediyeler Birliği
(TBB) tarafından ödüle layık
görüldü. Başkan Yüksel, ödülü
Ankara’da Adalet Bakanı Bekir
Bozdağ’ın elinden aldı

T ürkiye Beledi-
yeler Birliği
(TBB) tara-

fından düzenlenen
Yeşil Şehirler Yarış-
ması’na katılan Sü-
leymanpaşa
Belediyesi, zirai am-

balaj atıklarının geri dönüştürül-
mesini amaçlayan “Zirai İlaç
Ambalaj Atıklarını Atmazsan Bat-
maz” isimli projesi ile ödüle layık
görüldü. Süleymanpaşa Belediye
Başkanı Cüneyt Yüksel, Anka-
ra’da TBB Meclis Toplantısında
gerçekleştirilen ödül törenine ka-
tıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ
ve Eski Bakan, Gaziantep Büyük-
şehir Belediye Başkanı Fatma Şa-
hin’in katılımıyla gerçekleşen
toplantıya iştirak eden Başkan
Yüksel, ödülünü Adalet Bakanı
Bozdağ’ın elinden aldı. Bakan
Bozdağ, başarılı projeleri dolayı-
sıyla Belediye Başkanı Yüksel’i
tebrik ederek ödülü takdim etti.

Bu ödüller bizi teşvik ediyor

Ödül töreninin ardından açıkla-
mada bulunan Süleymanpaşa
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel,
“Türkiye Belediyeler Birliği’nin
düzenlediği ‘Yeşil Şehirler Yarış-
ması’nda Süleymanpaşa Beledi-
yesi olarak hayata geçirdiğimiz

“Zirai İlaç Ambalaj Atıklarını At-
mazsan Batmaz” projemiz ödüle
layık görüldü. Türkiye Belediyeler
Birliği ve Gaziantep Belediye
Başkanımız Sayın Fatma Şa-
hin’in davetlisi olarak katıldığı-
mız TBB Meclis Toplantısı’nda
gerçekleşen ödül töreninde, proje
ödülümüzü Adalet Bakanımız
Sayın Bekir Bozdağ’ın elinden
aldık. Şehrimize değer katmak
için hayata geçirdiğimiz çok sayı-
daki projeden biri olan Zirai İlaç
Ambalaj Atıklarını Atmazsan
Batmaz projemizin takdir göre-
rek ödüle layık bulunmasından
ötürü son derece mutlu oldu-
ğumu ve bu gibi ödüllerin bizleri
daha çok çalışmaya, üretmeye
teşvik ettiğini ifade etmek istiyo-
rum,” diye konuştu.Projenin
amacı nedir?Zirai İlaç Ambalaj
Atıklarını Atmazsan Batmaz pro-
jesi, kırsal mahallelerde tarımla
ilgilenen vatandaşların tarlaların-
daki zararlı ot ve böceklerle mü-
cadelede kullandıkları zirai
ilaçların ambalajlarının gelişigü-
zel atılmasının önüne geçmek ve
oldukça ağır kimyasallar içeren
atıkların güvenli bir şekilde berta-
raf edilmesi ve geri kazanılması
amacıyla Süleymanpaşa Beledi-
yesi Temizlik İşleri Müdürlüğü
tarafından geçtiğimiz yıl hayata

geçirilmişti. Proje kapsamında;
kırsal mahallelerde zirai ilaç am-
balaj kutuları yerleştirilmiş, çiftçi-
lere yerinde bilgilendirici
seminerler verilmiş ve broşür, afiş
gibi materyallerle bilinçlendirme
çalışmaları yürütülmüştü.

En güzel misafir
33. kez düzenlenen Atatürk’ü
Anma ve Barış Koşusu’nda İp-
sala – Tekirdağ – İstanbul – Ko-

caeli – Sakarya – Düzce – Bolu – Ankara
güzergâhında koşan sporcular Süleyman-
paşa etabına başlaması ile birlikte Süley-
manpaşa Belediyesi ekiplerince karşılandı.
Rumeli İskelesi’nde mola veren sporcuları

Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı
Sabri Çınar misafir ederken sporcuların
dinlenme sürelerince de Selanik’ten gelen
toprağı emanet olarak aldı. Tekirdağ Genç-
lik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün ve
Süleymanpaşa Gençlik Spor İlçe Müdürü
Hüseyin Mutlu da karşılamaya katılırken
koşuculara çiçek takdim edildi.

Altınova’da
hayat var
Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktivite
Merkezi, 65 yaş üzeri vatandaşlara
yönelik çalışmalarına devam ediyor

65 yaş üzeri isteyen herkesin ücretsiz ola-
rak katılabileceği çalışmalarda 65 yaş
üzeri vatandaşların hem fiziksel hem de

psikolojik olarak sağlıklarını korumalarına yardımcı
olunurken hep birlikte yapılan etkinlikler ve sohbetler
ile de sosyalleşme imkânı sağlanıyor. Haftanın 5
günü hizmet veren Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktive
Merkezinde, Salı ve Perşembe günleri eğitmen eşli-
ğinde fiziksel egzersiz ve psikolog eşliğinde doğru
nefes alma teknikleri aktivitesi gerçekleştiriliyor.
Mayıs ayı itibariyle başlayan fiziksel egzersiz ve
doğru nefes alma teknikleri aktivitelerine ilgi her
geçen gün artarken Altınova Yaşlı Yaşam ve Aktive
Merkezinde havaların güzelleşmesi ile birlikte yeni
etkinliklerin de yer alacağı bildirildi.

Kadınların ekonomik hayata aktif şekilde
katılmalarını destekleyen projelere imza
atan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cü-

neyt Yüksel, kadın girişimciler tarafından açılan iş-
yerlerini ziyaret ederek açılış kurdelelerini kesti.
Başkan Yüksel, 100. Yıl Mahallesi’nde Betül Özcan
tarafından hayata geçirilen Betül Özcan Boutique
adıyla ticaret hayatına atılan Betül Özcan’ın giyim
mağazasının açılışına Tekirdağ Ak Parti İl Başkanı
Mestan Özcan ve Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi
Çetin ile birlikte katıldı. Açılış kurdelesini kesen Baş-
kan Yüksel, işletmenin girişim sahibine ve ilçeye ha-
yırlı olması ve bol kazançlar temennilerini paylaştı.
Kolordu Caddesi üzerinde işletmeye açılan R&J
Butik isimli giyim mağazasının açılışına da iştirak
eden Yüksel, işletme sahibi Songül Acat’ı girişimci
cesareti dolayısıyla tebrik etti, işletmenin hayırlı ol-
masını diledi.

Değirmenaltı farklı bir mekan

Son olarak Değirmenaltı Mahallesi’nde hizmete
giren Değirmenaltı Kültür Sanat Kafe isimli işletme-
nin açılışına eşlik eden Başkan Cüneyt Yüksel, genç-
lerin hem sosyalleşip hem farklı sanatsal ve kültürel
etkinliklere katılabilecekleri konseptte tasarlanan ka-
fenin sahibi İlayda Yiğit’i yenilikçi girişimi dolayısıyla
tebrik etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Bele-
diye Başkanı Yüksel, kadınların ekonomik hayata ka-
tılmalarını desteklediklerini ve belediye olarak bu
doğrultuda yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade etti.
Yüksel, “Kadınlarımızın üreterek kazanmalarına
önem veriyoruz. Bu amaçla Karadeniz Mahalle-
mizde Seracılıkta Kadın Eli projemizi kısa süre
içinde hayata geçiriyoruz. Kent Konseyimiz aracılı-
ğıyla el emeklerini kazanca dönüştürmeleri için hem
eğitim veriyor hem imkân sağlıyoruz. Aynı anlayışla,
Süleymanpaşa’da ticarete atılan kadınlarımızı da her
türlü destekliyor ve yanlarında olduğumuzu dile geti-
riyoruz. Tüm hanım girişimcilerimize bol ve bereketli
kazançlar diliyorum,” diye konuştu.

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

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

Cinsi Kullanım Şekli Aad Parsel Tapu Alanı
(M2)

Kullanım 
Alanı (M2)

Muhamen Bedeli
Aaylık (TL)

Geci 
Teminat 

İhale
Tarihi

İhale
Saatı

Sıra 
No

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

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

3027 
Sokağında
Bulunan

3024.
Soka-
ğın -12
Numa-
ranın
Arkası

Kazım 
Karabekir

Miraç 8. 
Numa-
ranın
Yanı

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

SULEYMANPASA
ODUL ALDI

Atletizm Federasyonu Başkanlığının 2022
yılı faaliyet programında yer alan, geleneksel
olarak her yıl düzenlenen Atatürk’ü Anma ve
Barış Koşusu, Atatürk’ün doğduğu evden alı-
nan toprakla Selanik’ten başlarken koşunun
Süleymanpaşa durağında koşucular Süley-

manpaşa Belediyesinin misafiri oldular

Kadın girişimcilere
tam destek

Şiddetin önüne geçmeliyiz
Süleymanpaşa Belediye Başkanı
Cüneyt Yüksel, Türkiye Beledi-
yeler Birliği tarafından düzenle-

nen ve Süleymanpaşa Belediyesinin ev
sahipliğinde gerçekleştirilen Kadına Yönelik
Şiddetin Önlenmesi Çalıştayına iştirak etti.
Yüksel, Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren
sivil toplum kuruluşlarında görev alan ka-
dınlara yönelik olarak hazırlanan çalış-

tayda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine
ilişkin işbirliğinin arttırılması amacıyla yü-
rütülecek çalışmalara dair, temsilcilerle fikir
alışverişinde bulunarak, düzenlenen çalışta-
yın hayırlı olması temennisini dile getirdi.

Çalışmalar yürütüyoruz

Çalıştayda hanımlara hitap eden Başkan
Yüksel, kadına yönelen şiddetin aile içinde

başladığını vurguladı. Bu konuda yürütüle-
cek eğitim çalışmaları, çocuklardan başla-
yarak aşılanacak insan sevgisi ile kadına
yönelik şiddetin tamamen ortadan kaldırı-
labileceğine inandığını ifade eden Yüksel,
“Süleymanpaşa Belediyesi olarak bizler ka-
dınlarımızın evlerde kapalı kalmamaları,
aktif olarak hayatın içinde var olmaları için
çeşitli çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
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AfgAnistAn'dA Ağus-
tos 2021'den beri ikti-
darda olan Taliban,

ekrana çıkan tüm kadın medya
mensuplarına yüzlerini kapatma
zorunluluğu getirdi. Afgan tel-
evizyon kanalı TOLOnews, Twit-
ter hesabından paylaştığı haberde
talimatın tüm televizyon kanalla-
rına gönderildiğini belirtti. Habere
göre "Fazilet Yayma ve Ahlaksız-
lığı Önleme Bakanlığı" ve "Enfor-
masyon ve Kültür Bakanlığı"
temsilcileri kanalın bağlı olduğu

Moby Medya Grubu'nu kararla
ilgili bilgilendirdi. Bakanlık temsil-
cileri, kararın "nihai" olduğunu ve
"tartışmaya açık olmadığını" ifade
etti.

Sadece gözlerin 
görülmesine izin var

Alman haber ajansı dpa'ya konu-
şan bir televizyon prodüktörünün
verdiği bilgilere göre talimat uya-
rınca "kadın sunucuların sadece
gözlerinin görülebilir" olmasına
izin veriliyor. Bir başka prodüktör

de "Bize görsel medyadaki tüm
kadın çalışanların yüzlerini gizle-
mek için maske takması gerektiği
söylendi. Bugünkü son ültima-
tomdu. Bazı medya kuruluşları
uygulamaya bugün başlarken di-
ğerleri ise yarından başlayarak
bunu yapacak" diye konuştu. Tali-
ban ise yeni medya düzenleme-
siyle ilgili kamuoyuna bir
açıklama yapmadı. Taliban 7
Mayıs tarihinde de kamusal
alanda kadınlara tüm bedenlerini
gizleyecek şekilde örtünme zorun-

luluğu getirmişti. Taliban lideri
Hibetullah Ahundzade'nin imza-
sını taşıyan kararnamede kadın-
lardan kamusal alanda, ideal
durumda geleneksel olan bur-
kayla, yüz ve bedenlerini örtmeleri
istenmişti. Afganistan'da Mart
ayında da, aralarında BBC ve De-
utsche Welle'nin de bulunduğu
ülke dışından tüm görsel medya
yayınları, içerikleri ve çalışanların
giyimlerini denetleme imkanı 
olmadığı gerekçesiyle 
yasaklanmıştı.

İHALE İLANI
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de       Basın: (1624532)

Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı işinin ihalesi yapılacaktır.

1          2639

1) İhalenin Yapılacağı Yer: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen Salonu Saraçhane/İstanbul
2) İhale Usulü: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü
3) İhale şartnamesi: Mesken Şube Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı yerde ücretsiz görülebilir. Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Bakırköy/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 20 Fax: 0212 449 51 07
4) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Gerçek kişinin Kanuni ikametgâh ve nüfus cüzdan sureti (İstanbul’da ikamet kaydı olanlar için T.C. kimlik numaralarını ihtiva eden “Nüfus Cüzdanı”, “Sürücü Bel-
gesi” veya “Pasaport” ibrazı halinde söz konusu belgeler İdare tarafından tanzim edilir.)
b) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinebilmesine ilişkin şartları taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı.
c) Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu İdareden (Ticaret veya Sanayi Odası, Ticaret Sicili Müdürlüğü, Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü, İdare merkezinin bu-
lunduğu yer mahkemesi veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
d) Şirketlerden, noter tasdikli imza sirküleri.
e) Dernek ve vakıflardan, ihaleye katılmaya ve yetkilendirmeye dair, yetkili organ tarafından alınmış kararın noter tasdikli sureti ve yetkilendirilen kişinin noter tasdikli
imza beyannamesi.
f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat,
g) Vekâleten iştirak edilmesi halinde, noter tasdikli vekâletname
h) Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (Ortak Girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde belirtilen
belgelerin verilmesi gerekmektedir.)
5) İstenilen tüm belgelerin, asıl veya noter tasdikli olması gerekmektedir.
6) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması
gerekmektedir.
7) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Şube Müdürlüğü’ne (İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. 15 Temmuz Şehitleri Cad. No:5 34134 Fatih/İstanbul) başvurmaları gerekmektedir.
8) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İLAN OLUNUR

Sıra
No

Encümen
Kayıt No

İlçe/
Mahalle

Ada
No

Parsel
No

Alanı
(m²)

Satılacak
Hisse Oranı

Halihazır
Durumu

Vakfiye 
Bilgisi

İmar 
Durumu

Cinsi Muhammen
Bedeli
(TL)

Bedeli
(TL)
Geçici
Teminat
(TL)

Şartname
Bedeli
(TL)

İhale
Tarihi

İhale
Saati

Şişli/
Mecidiyeköy

9192 2 286 5333/7150 Boş Yok Konut Alanı
(Saka sokak
cephesinden
bir kısım yol
fazlası alan
ile tevhiden
imar durumu
almaktadır.)

Arsa 3.626.440,00 108.793,20 600,00 01.06.2022 11:00

Afganistan’da kadının adı yok
Afganistan'da Taliban yönetimi ekrandaki kadın sunucu ve 
muhabirlere yayın sırasında yüzünü kapatma zorunluluğu getirdi

ABD iknA etmeye
CAliSiyor!
ABD iknA etmeye
CAliSiyor!
ABD iknA etmeye
CAliSiyor!
ABD iknA etmeye
CAliSiyor!
ABD iknA etmeye
CAliSiyor!
ABD iknA etmeye
CAliSiyor!
ABD, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın
NATO üyeliği konusundaki tutumunu
netleştirmeye çalışıyor. İki ülke dışişleri
bakanları bu bağlamda bir araya geldi,
ancak Ankara tutumunda ısrarlı

A merika Birleşik Devletleri (ABD),
Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın
NATO'ya katılımında sergilediği tu-

tumu ve veto konusundaki niyetini netleştir-
meyi amaçlıyor. Bu bağlamda ABD Dışişleri
Bakanı Antony Blinken, Çarşamba günü Türk
mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile Birleşmiş
Milletler (BM) Genel Merkezi'nde bir araya
geldi. Blinken ile görüşmesinde farklı mesajlar
veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ül-
kesinin NATO'nun "açık kapı" politikasına
verdiği desteği ve Finlandiya ile İsveç'in Rus-
ya'nın Ukrayna'yı işgalinden sonra İttifak'a ka-
tılma arzusunu anladığını bir kez daha dile
getirdi. Çavuşoğlu diğer yandan Erdoğan'ın,
Türkiye'nin aday ülkelere yönelik güvenlik
kaygılarını ortadan kaldırma çağrılarını da yi-
neledi. Türkiye'nin Ukrayna savaşından önce
de NATO'nun açık kapı politikasını destekle-
diğini vurgulayan Çavuşoğlu, buna karşın söz
konusu aday ülkelerin, "Terör örgütlerini des-
teklediklerini ve savunma teknolojileri üzerin-
deki ihracat kısıtlamaları konusunda (Türkiye
olarak) meşru güvenlik endişelerinin bulundu-
ğunu" aktardı. Çavuşoğlu,"(İki ülkenin) gü-
venlik kaygılarınızı anlıyoruz, ancak

Türkiye'nin güvenlik kaygıları da dikkate alın-
malı ve bu ABD de dahil olmak üzere dostla-
rımız ve müttefiklerimizle tartışmaya devam
etmemiz gereken bir konu" dedi.

Türkiye'nin tavrı önemli

Çavuşoğlu'nun açıklamaları, ABD'li yetkilile-
rin, Erdoğan'ın veto konusundaki açıklamala-
rında ne kadar ciddi olduğunu ve geri adım
atmaya ikna etmek için nelere ihtiyaç duyabi-
leceğini anlamaya çalıştığı bir anda geldi.
ABD'li yetkililer Erdoğan'ın veto konusundaki
ifadelerini kamuoyuna yaptıkları açıklama-
larda şimdiye dek temel olarak görmezden
geldi. Nitekim Blinken, Erdoğan'ın Finlandiya
ve İsveç hakkındaki açıklamalarını dikkate al-
madan ABD'nin NATO genişleme sürecinin
başarılı olmasını sağlamak için çalışacağını
açıkladı. Blinken, "Bugün (Çarşamba) Finlan-
diya ve İsveç başvurularını sundu ve bu el-
bette bir süreç ve bu süreçten müttefik ve
ortak olarak geçeceğiz" ifadelerini kullandı.
Washington şu ana dek Türkiye'nin tutumu
konusunda ise net bir açıklamada bulunmadı.
Gazetecilerin Türkiye‘nin NATO konusun-
daki tutumuyla ilgili ısrarlı soruları karşısında

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Salı
günü yaptığı açıklamada, "Türk Hükümeti
adına konuşmak bize düşmez" yanıtını ver-
mekle yetinmişti.

Çavuşoğlu açıklama yaptı

Blinken ile görüşmesinin ardından basına
açıklamalarda bulunan Türkiye Dışişleri Ba-
kanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşının ikili gö-
rüşmede, "Türkiye'nin güvenlik endişelerinin
giderilmesi için gerekli mesajları vereceklerini"
söylediğini belirtti. Çavuşoğlu, "Müttefiklerin
ya da aday olmak isteyen ülkelerin bizi hedef
alan terör örgütlerine destek vermesi kabul
edilemez. Bu sadece siyasi destek de değil.
Örneğin İsveç silah da temin ediyor. Neymiş
efendim, DEAŞ ile mücadele için bunları veri-
yorlarmış. Peki bu verdiğiniz silahlarla bize
saldırıyorlar. Güvenlik görevlilerimiz, askeri-
miz, sivil insanlarımız şehit oluyor. Bu silah-
larla yapıyorlar. Diğer taraftan tabii ki
müttefik olmak isteyen ülkenin ya da mütte-
fiklerin başka bir müttefike karşı savunma
ürünleriyle ilgili kısıtlama getirmesi de kabul
edilemez. Bu ancak düşman gördüğün bir 
ülkeye karşı alınacak bir tedbirdir" dedi. DHA

Türkiye'nin
istekleri
Çavuşoğlu ABD yönetimin-
den isteklerini de şu sözlerle
aktardı: "Amerika'dan istedi-
ğimiz şu: Sen de müttefiksin,
biraz önce bahsettiğimiz
ürünler dahil, CAATSA yaptı-
rımları dahil bunların artık
tersine çevrilmesi gerekiyor.
Amerika'nın kendisinin de
PKK ile YPG'ye Suriye'de des-
teği kesmesi lazım."

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini
"güçlü bir şekilde" desteklediğini belirten
ABD Başkanı Biden, bu ülkelerin başvuru

sürecinde herhangi bir "saldırganlık"la karşılaşması
durumunda destek güvencesi verdi. ABD Başkanı Joe
Biden, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yap-
tığı başvuruları "güçlü bir şekilde desteklediğini" söy-
ledi. Biden ayrıca bu ülkelerin başvuru sürecinde
herhangi bir "saldırganlık"la karşılaşmaları hâlinde

ABD'nin destek vereceğini be-
lirtti. Yaptığı açıklamada "Bu ta-
rihi başvuruları memnuniyetle
karşılıyorum ve güçlü bir şekilde
destekliyorum" ifadesini kullanan
Biden, İsveç ve Finlandiya'nın
üyeliklerinin "savunma işbirlikle-
rini daha da güçlendireceğini ve
tüm transatlantik ittifakına fayda
sağlayacağını" söyledi. Biden,
"ABD, ortak güvenliğimize yöne-
lik tüm tehditlere karşı tetikte kal-

mak, saldırıları ya da saldırı tehditlerini caydırmak ve
karşı koymak için Finlandiya ve İsveç'le birlikte çalışa-
caktır" dedi. Biden, bu iki ülkeyi bir an önce "tarihin en
güçlü savunma ittifakına" kazandırabilmek amacıyla
ABD Kongresi ve NATO müttefikleriyle birlikte çalış-
mak için sabırsızlandığını sözlerine ekledi.

İki liderlerle görüşme

Biden yarın Beyaz Saray'da Finlandiya Cumhurbaş-
kanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena
Andersson'u ağırlayacak. Niinisto dün Stockholm'de
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson'la düzenlediği
ortak basın toplantısında, NATO üyeliklerinin ABD
tarafından hızlı bir şekilde onaylanmasının tüm süre-
cin daha çabuk sonuçlanması açısından önem teşkil
ettiğini söylemişti. "Orada hızlı bir süreç olursa, bunun
tüm süreç açısından zaman çizelgesine de yardımı
olur" diyen Fin lider, bahsettiği konunun "bu bağ-
lamda çok önemli olduğunu" ifade etmişti. 

Biden’dan
tam destek
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları bünyesinde yer alan Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi’nin
(ÇGSM) organize ettiği oyun yazarlığı atölyeleri, uluslararası alanda tanınan yazarları konuk etmeye başlıyor

bUraK ZİhNİ
haber

6. Altın Marka Ödülleri dün akşam yapılan
törenle sahiplerini buldu. En iyi kadın spor
sunucu kategorisinde ödül Çiğdem Günal'ın
oldu. Geleneksel hale gelen Altın Marka
Ödülleri'nin 6'ıncısı dün akşam Cemal Reşit

Rey Konser Salonu'nda gerçekleşti. Birçok
ünlü ismin katılımıyla düzenlenen ve İrem
Derici'nin sahne aldığı gecede çok sayıda
ödül sahiplerine verildi. Tivibuspor 'da Her
Gün Spor programını sunan güzel sunucu

Çiğdem Günal en iyi kadın spor sunucu 
kategorisinde ödüle layık görüldü. Son dö-
nemde Türk futbolunun önemli isimleriyle
yaptığı röportajlar geniş yankı uyandıran
Günal ödüllerine bir yenisini daha ekledi.

Yılın en iyisi Çiğdem Günal oldu

UnlU yazarlar
sizi bekliyor

T arabya Kültür Akademisi
işbirliğiyle gerçekleştirilen
yazarlık atölyesinde, Al-

manya’nın yeni nesil tiyatro yazar-
larından Tine Rahel Völcker ilk
konuk yazarımız olarak 20 ve 21
Mayıs tarihlerinde Müze Gazhane
Meydan Sahne’de tiyatro yazarları-
mızla buluşacak.  Atölye, Şehir Ya-
zarlarını Arıyor projesi dâhilindeki
yazarlık ve yönetmenlik atölyesi ka-
tılımcıları ve kurum dışından davet
usulü çağırdığımız genç nesil ti-
yatro yazarlarımızın katılımıyla ger-
çekleştirilecek. 

Hikayelere ses verilecek

Tine Rahel Völcker’in “Sahnede
Tuhaf Karakterler” başlığını taşıyan
atölyesi, sesini duyuramayanlar üze-
rine oyun yazmak teması çerçeve-
sinde şekilleniyor. “Sahnede kimlerin
sesini duyamıyoruz? Hikâyesini an-
latması için sahneyi kime verirdiniz?
Kahramanınız yıllardır görmezden
geliniyorsa ya da seyircinin önyargı-
larına maruz kalıyorsa nasıl bir dil
kullanmalısınız.” gibi sorulardan
yola çıkan atölye, aynı zamanda
artık kendisi için konuşamayan biri-
nin sahnede temsiliyeti konusunu da
tartışmaya açıyor. Katılımcılar, anla-
tılmayan hikâyeler ve özellikle duyul-
mayan seslere odaklanırken
toplumda bazı anlatıların gizli tutul-
masının tabu ya da travma gibi se-
bepleri olduğunu göz önünde
bulundurarak, anlatmaya değer olsa
da kimsenin dinlemediği insanların
hikayelerinden parçaları birbirleriyle
paylaşacaklar. Atölye boyunca si-

multane çeviri yapılacaktır.

Tine Rahel Völcker kimdir?

Tiyatro oyunları, radyo oyunları ve
düzyazı yazarı olan Tine Rahel
Völcker, 2000 ile 2004 yılları ara-

sında Universität der Künste Ber-
lin’de tiyatro yazarlığı öğrenimi
gördükten sonra, 2005-2006 sezo-
nunda Nationaltheater Mann-
heim’da kadrolu yazar olarak görev
almıştır. Völcker’in oyunları Maxim

Gorki Theater Berlin, Nationalt-
heater Weimar ve Düsseldorfer
Schauspielhaus gibi çok sayıda ti-
yatroda izleyiciyle buluştu. 2015 yı-
lında Deutscher Literaturfonds
bursuna, 2018’de ise Heinz ve
Heide Dürr Vakfının çalışma bur-
suna layık görüldü. 

Polonya'da bir yolculuk

“Adam und die Deutschen” (Die
Mühle) başlıklı oyunu 2017’de Ber-
liner Theatertreffen festivaline davet
edildi. Völcker’in edebi çalışmaları
sıklıkla Nazi döneminde işlenen
suçları ele alıyor, şiddeti yeniden
canlandırmadan üzerine konuşma-
nın yollarını arıyor. Nazi “ötana-
zisi” kurbanı yedi kadının hikâyesini
ele aldığı “Frauen der Unterwelt”
başlıklı eseri 2019 yılında Ballhaus
Ost Berlin’de ilk kez kendi yönet-
menliğinde sahnelendi. “Chantal
Akermans Verschwinden. Les Ren-
dez-vous de Tarnów” başlıklı ilk
düzyazı çalışması 2020’de Spector
Books Leipzig tarafından yayım-
landı. Völcker bu kitapta, Belçika
Yahudisi film yönetmeni Chantal
Akerman’ın annesinin doğduğu Po-
lonya kentine bir yolculuğun izini
sürüyor.  Eylül 2021’de Edition As-
semblage tarafından yayımlanan
Frauen der Unterwelt. Queerfemi-
nistische Antworten auf Psychiat-
riegewalt, Sexismus und Ableismus
başlıklı kitabın editörlüğünü yürü-
ten Tine Rahel Völcker, Berlin’de
yaşamını sürdürmektedir. Tine
Rahel Völcker Kasım 2021 ile Ocak
2022 tarihleri arasında Tarabya
Kültür Akademisi konuk sanatçısı
olarak İstanbul’da bulundu.

TÜRKAN ERVAN

AmerikA, İngiltere, Avustralya
başta olmak üzere dünyanın
farklı coğrafyalarındaki onlarca
ülkede, binlerce kez sahnelenmiş,
ödüller almış ve gişelerde olağan-
üstü başarılara imza atmış Brod-
way’ın başyapıt niteliğindeki
müzikali Annie, ülkemizde ilk kez
Mozart Akademi ve Biletinial iş-
birliği ile Zorlu PSM’de gerçek-
leştirilecek özel prömiyer ile
seyirci karşısına çıkacak. Mozart
Akademi ve Biletinial işbirliği ile
ülkemizde ilk kez sahnelenecek
müzikalin oyuncu kadrosunda
Devlet Opera/Bale solistleri ve
orkestra sanatçılarının yanı sıra
çocuk oyuncular yer alıyor. Dün-
yada 11 tane Tony Ödülü'ne
aday gösterilen Annie; “En İyi
Müzikal”, “En İyi Skor” ve “En
İyi Kitap” da dâhil olmak üzere
bugün adar yedi ödül kazandı.
Gösterime girdiği ülkelerde ola-
ğanüstü gişe başarılarına imza
atan Annie, sadece Amerika’da
yılda yaklaşık 900 kez sergileni-
yor.

Seyircinin içini ısıtacak

Mozart Akademi Genel Sanat
Yönetmeni İlhan Cinpir, “Annie
Müzikali yetimhaneye bırakılmış,
anne ve babasını arayan bir ço-
cuğun hikayesi. Konusu ve mü-
zikleri gereği hem çocuklara hem

de büyüklere hitap etme başarısı
gösteriyor ve bu özelliği ile dün-
yanın en çok sahnelenen ikinci
müzikali olma özelliğini taşıyor.
Duygu dolu hikayesi ile insanın
içini ısıtan müzikal; izleyenleri
günümüz koşuşturmasından ala-
rak yetim bir çocuğun saf ve
temiz dünyasına götürüyor.
Annie Müzikali, inanılmaz duy-

guları aynı anda yaşatacak bir
Broadway masalı” dedi. 1977 yı-
lından bugüne dünyanın onlarca
ülkesinde sahnelenen ve Broad-
way’in en ünlü müzikalleri ara-
sında yer alan Annie’nin kitapları,
filmleri ve müzikal gösterimleriyle
satış ve izlenme rekorları kırdığını
belirten Cinpir, “Çocuk, genç ve
yetişkin olmak üzere geniş bir kit-

leyi etkilemeyi başarmış bir Brod-
way Müzikali’nin ülkemizde ilk
kez tarafımızca sahnelenmesi,
bize müthiş bir heyecan veriyor.
Bu hayali bizlerle paylaşan çocuk-
larımızla birlikte Brodway yapım-
larının artık ülkemizde de
başarıyla sahnelenebildiğini kanıt-
lamak istiyoruz” dedi. 
ZEYNEP VURAL

Zorlu’da müzikal var
Bugüne kadar Harry Potter Operası ve Jessy Müzikali gibi sanat eserlerinin Türkiye’deki ilk prömiyer-
lerini başarıyla gerçekleştiren Mozart Akademi, bu kez dünyanın en ünlü çocuk müzikalleri arasında
yer alan Annie’nin 3. sezon  prömiyerini Biletinial işbirliği ile  Zorlu PSM’de gerçekleştirecek

Güçlerini
birleştirdiler

Sessiz Çağrı geliyor!

Ülkemizde de çok sevilen Kadebostany
yepyeni teklisi ‘Two Lovebirds in a Cage'de
son dönemin en önemli kadın yorumcula-
rından Sena Şener ile güçlerini birleştirdi.

Her biri dünya çapında ses getiren
şarkılara imza atan ve muhteşem
kadın vokalistlerle çalışan Kade-
bostany bu kez, daha ilk çalışmala-
rıyla uluslararası alanda ses
getiren, yeni projeleriyle de her
daim gündemde kalan Sena Şe-
ner’le müthiş bir ortaklığa imza
attı. Kadebostany projesinin arka-
sındaki isim Guillaume de Kade-
bostany şarkının tanıtımı için 2 gün
boyunca İstanbul'daydı.Yaptığı her
röportajda ülkemizi ne kadar çok
sevdiğini anlatan Kadebostany,
‘Two Lovebirds in a Cage' şarkı-

sında birlikte çalıştığı Sena Şener
ile kaldığı Divan Otel'de biraraya
geldi ve basının sorularını cevap-
ladı. Kadebostany, daha önce bir
festivalde dinleyip sesine hayran
kaldığı sanatçı ile birlikte çalışmak-
tan duyduğu mutluluğu dile getirdi.
Sena Şener'in ender ve güçlü sesi,
türleri başarıyla harmanlayan ya-
pımcı/besteci Guillaume de Kade-
bostany soundunun birleştiği
şarkının dünya çapında hit olması
bekleniyor. İkili bu müzikal ortaklığı
çok yakında bir konser ile de sah-
neye taşımaya hazırlanıyor.

Esma Kızılkan’ın yepyeni teklisi
“Sessiz Çağrı” Sony Music Türkiye
etiketiyle müzikseverlerle buluşu-
yor. Geçtiğimiz ay yayınlanan ilk
single çalışması “Yıldızlara Basa-
rak Gel”in klibiyle Youtube’ta kısa
sürede milyonluk izlenmeye ulaşan
Esma Kızılkan; yeni şarkısı “Sessiz
Çağrı” ile de iddialı. Kendi şarkıla-
rına getirdiği özgün yorumuyla dik-
katleri üzerine toplayan genç
sanatçı; sözü ve müziği kendisine
ait olan “Sessiz Çağrı”da bu kez
başarılı aranjör Can VS. ile çalıştı.
“Sessiz Çağrı”nın video klibinde
tek başına kamera karşısına geçer-
ken genç sanatçı, bu kez klip yönet-
menliğini de üstlenirken; yeteneği
ve güzelliğiyle de göz doldurdu.
Esma Kızılkan ilk yönetmenlik de-
neyimini ise şu sözlerle ifade etti:

“Çekimimizi metro istasyonu ve
yeşil alanda yaptık. Klipte şarkının
duygusunu ön plana çıkarmaya ça-
lıştık. Bizim için hem eğlenceli hem
de farklı bir deneyim oldu.”Esma
Kızılkan – “Sessiz Çağrı” single ça-
lışması Sony Müzik Türkiye etike-
tiyle 20 Mayıs’ta tüm dijital
platformlarda yayında.
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ANIL BODUÇ

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
tarihindeki ilk atletizm pisti, TBMM
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katı-
lımıyla gerçekleştirilen törenle hizmete
açıldı. İmamoğlu, tören öncesinde tribün-
leri dolduran vatandaşları ve sporcuları, eşi
Dilek İmamoğlu ile birlikte selamladı. Katı-
lımcıların yoğun ilgisiyle karşılaşan İma-
moğlu çifti, sporcularla anı fotoğrafları
çektirdi. İmamoğlu, Maltepe Atletizm Pisti
Tesisi açılışı için konuşma yapacağı plat-
forma koşarak ulaştı. 

Sizlerle kutlamak değerli

“Bugün ulusal tarihimizin en önemli olay-
larından birinin, Kurtuluş Savaşı yolculu-
ğunun başlangıç yıldönümünde bir
aradayız” diyen İmamoğlu, “Bugün milleti-
mizin varlık yokluğuyla ilgili, gelmiş geçmiş
en önemli mücadelelerinden birinin ateşi-
nin yakıldığı gün. Yani bugün, Mustafa
Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs günü Sam-
sun'a çıktığı gün. Bu, 19 Mayıs 1919 ruhu-
nun yüz üçüncü yıl dönümü. Aziz
Atatürk'ün hepimize armağan ettiği bu
güzel bayramı, sizlerle beraber kutlamak
çok değerli” şeklinde konuştu. Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şük-
ranlarını sunan İmamoğlu, “19 Mayıs, bu
ülkenin gençliğine, geleceğine emanet edil-
miş bir bayramdır. 19 Mayıs, başka bir ör-
neği olmayan bir bayramdır. Dolayısıyla bu
kutlamanın, bu coşkunun daha farklı bir bi-
çimde olmasını temenni ediyorum” dedi.
“Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli

Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi
Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar
Yönetmeliği”ne atıfta bulunan İmamoğlu,
“Yaklaşık 11 yıl önce, 19 Mayıs’ı kutlama-
nın sanki bir Gençlik Spor Müdürlüğü’nün
kutlaması gibi ya da 23 Nisan'ı sanki bir
Milli Eğitim Bakanlığı'nın kutlaması gibi bir
tebliğ yayınlandı. O günden bugüne neler
geçti? Bu ülkede ne yazık ki darbe girişimi
oldu, şu oldu, bu oldu… Bunu bir türlü de-
ğiştirmeye niyet etmiyorlar. Yanlıştır. Bu, 19
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor
Bayramı'dır. Millete armağan edilmiştir.
Çocuklarımıza, gençlerimize armağan edil-
miştir, Gençlik Spor Müdürlüğü'ne değil
Allah aşkına. O da bir parçasıdır ama ona
değil. Dolayısıyla bunun mutlaka değişmesi
gerekmektedir. Gençlerin olduğu yerde her
zaman umut vardır. Gençliğe armağan edil-
miştir, çünkü gençlik bu milletin geleceğidir,
umududur var olma garantisidir” ifadele-
rini kullandı. 

Gençlerin yanındayız

İBB olarak her zaman gençlerin yanında
olacaklarını vurgulayan İmamoğlu, “Özel-
likle gençlerimizin bu topraklardan ümidini
kesen bir gençlik değil, yarınlara çok daha
iyi koşullarda hazırlanan bir gençlik olma-
sını istiyoruz. İstanbul'da benim en büyük
projem, bu şehrin çocuklar ve gençlerine
olan hizmetlerdir. Bu milletin evlatlarının
fikren, bedenen, ruhen gelişmesi için, her
alanda fırsatlar yaratmak adına ekibimle
birlikte çalışıyoruz. Belediyemizin hizmet
alanları içerisinde, belki de beni en çok mo-
tive eden alanlardan biri de işte tam da bu
çocuklar ve gençlerle ilgili alanlar. Tam bir

seferberlik inancıyla, ruhuyla vatandaşları-
mıza hizmet etmek, çocuklarımızın, gençle-
rimizin önünü açan güzel hizmetleri
sunmak en asli ve en ulvi görevimdir” dedi. 

Stratejik adımlar attık

Gençlerin İBB’de söz sahibi olmasına yö-
nelik stratejik adımlar attıklarını kaydeden
İmamoğlu, “Bu milletin evlatlarına adil ve
eşit bir biçimde kaynaklarını kullandıran bir
belediye olmak istiyoruz. Okul öncesi kreş-
ler, tarihinde ilk kez yurtları olan bir bele-
diye, ‘Genç Üniversiteli Eğitim
Yardımı’ndan tutun da bu şehrin tarihinde
ilk kez atılmış adımları atmaya devam edi-
yoruz” diye konuştu. 16 milyonun etkin bir
biçimde spor yapmasının da hedefleri ara-
sında olduğunu aktaran İmamoğlu, “Sa-
dece ülkemize değil, tüm dünyayı etki eden
İstanbul gibi dev bir metropolün, sporun
her anlamda iyileştirici gücüyle buluşmasını
çok istiyoruz. Daha sağlıklı ve geleceğe
daha mutlu bakan bir kent yaratmanın yolu
kesinlikle spordan geçiyor” diye konuştu. 

Erişim kolay olacak

Çocukluk dönemlerinde, beden öğretme-
nin yönlendirmesiyle atletizme başladığı
bilgisini paylaşan İmamoğlu, 2036 Olim-
piyatları’nı İstanbul’a kazandırmak için il-
gili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte
çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.
“Şehrimizin her köşesinde spor yapılma-
sıyla beraber, 2036 yolculuğunun kuvvetli
olacağının farkındayız” diyen İmamoğlu,
“Spora ilgi çoğaldıkça sağlıklı, mutlu, gele-
ceğe çok daha umutlu bakan bir İstanbul
haline geleceğiz. Bu yüzden halkımızın

spor imkanlarına çok daha kolay erişimi
için projeler üretiyoruz ve hizmete açıyo-
ruz. İstanbul'u spor yapan, spora ilgi
duyan, müsabakaları heyecanla takip eden
ve sağlıklı insanların yaşadığı olimpik bir
kent haline getireceğiz” ifadelerini kul-
landı. Açılışını yaptıkları Maltepe Atletizm
Pisti’nin de bu vizyon kapsamına girdiğini
vurgulayan İmamoğlu, “Maltepe Atletizm
Pisti, bizim seçim döneminde insanları-
mıza söz verdiğimiz en önemli vaatleri-
mizden biriydi. Bugün olduğu gibi her
geçen gün bu anlamda sözlerimizi tutuyor
ve bunları teker teker yerine getiriyor, İs-
tanbul'a kazandırıyoruz” şeklinde konuştu. 

Avrupa Yakası'na müjde

Avrupa yakasında da benzer bir tesisi İs-
tanbul’a kazandırmanın sözünü veren
İmamoğlu, vatandaşlara, “Çocuklarımızı
ve gençlerimizi, belediyemizin ve bütün
kurumlarımızın, şehrimizin her tarafındaki
spor tesislerimize getirin. Özellikle Spor
İstanbul'un çeşitli branşlardaki etkinlikle-
rine kaydettirin. Onların sporcu disipliniyle
yetişmelerine imkan sağlayın. Onların
sporu öğrenmesini ve bir yaşam tarzı ha-
line getirmesini sağlayın hayatlarına dair.
Spor sayesinde hem sağlıklı bir yaşam sür-
dürecek hem de programlı yaşamayı öğ-
rendikleri için, derslerinde, eğitimlerinde ve
hayatlarında çok başarılı olacaklar” çağrı-
sında bulundu. Maltepe’nin 19 Mayıs kut-
lamalarının İstanbul’daki merkezi
olacağını ve etkinliklerin gün boyu sürece-
ğini ifade eden İmamoğlu, kendisinin de
eşi ve çocuklarıyla birlikte alanda olacağını
vurguladı.

IBB TARIHINDE 
ILK ATLETIZM PISTI ACILDI

MİTİNGE
DAVET ETTİ

EKREM İMAMOĞLU
YÜZÜMÜZ AK ETTİ

TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu, İBB tarihinin ilk atletizm pistini, 19 Mayıs
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103’ncü yıldö-
nümünde, Maltepe’de açtı. Tesisin yapımından dolayı İma-
moğlu’na teşekkürlerini ileten Altay, “Türkiye'nin gençleri,
Türkiye'den umudunu kesmemelidir” dedi. İmamoğlu ise
“Daha sağlıklı ve geleceğe daha mutlu bakan bir kent 
yaratmanın yolu kesinlikle spordan geçiyor” diye konuştu

Vatandaşları, 21 Mayıs Cumartesi günü Maltepe
Miting Alanı’nda düzenlenecek “Milletin Sesi”
mitingine davet eden İmamoğlu, “Genel Baş-
kan’ımız Maltepe'de olacak. Özelikle siyaset üstü
bir buluşmada, milletini dinleyen ve milletimizle
beraber düşünen ve tam da Gençlik ve Spor
Bayramı'nda, gençlerimizin bu topraklara umu-
dunu bağladığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı,
gençlerimizin ‘Liyakatle ben çalışırsam olur, eği-
timimi iyi alırsam olur ve dayıya,
halaya, amcaya ihtiyacım yok,
bir tanıyana ihtiyacım yok, iste-
diğim işe kendi başarımla gire-
rim’ diyebilecekleri günlere
kavuşmak istiyoruz. ‘Bugünlere
ben de kavuşmak istiyorum. Ben
de sesimi duyurmak istiyorum.
Ben de sesim orada daha yüksek
çıksın istiyorum’ diyenler varsa,
‘Hak, hukuk, adalet istiyoruz’ di-
yenler varsa, -ki var, biliyorum-
bütün İstanbulluları 21 Mayıs
Cumartesi günü saat 18.00’de
Maltepe'ye bekliyoruz” dedi.
İmamoğlu, sözlerini, “Yola çıktığımız ilk andan
itibaren, enerjimizin çok yüksek olduğu bir
dönem yaşıyoruz. Her ne koşulda olursa olsun,
her geçen gün enerjimizi daha yükseğe taşıyoruz.
Çünkü, genç bir ülkenin fertleriyiz. Genç bir İs-
tanbul'un Belediye Başkanıyım. Bu kentin yaş or-
talaması 32. Dolayısıyla ben de İstanbul'un yaş
ortalamasında kendini hisseden bir Belediye
Başkanı olarak, her zaman o gençliğin enerjisiyle
sizlere hizmet etmeye devam edeceğim. 19
Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayra-
mımız kutlu olsun” şeklinde noktaladı. 

Kurdele kesimi öncesinde konuşan Altay da
“Çocukların ve gençlerin Ekrem Abisine, bu
güzel tesis ve bundan sonra çocuklar ve gençler
için, İstanbul için yapacaklar için şimdiden peşi-
nen çok çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasın,
yüzümüzü ak etti. İstanbullulara karşı mahcup
değiliz. Başımız dik, alnımız açık. Atletizm pistini
açıyoruz. Kendisi de ilkokulda atletizmle spora
başlamış. 100 metre koşunun bir performansı
vardır, maratonun bir hızı ve performansı vardı.
Çok şükür kıymetli kardeşim, 100 metre hızıyla
maraton koşuyor İstanbul için. Çok teşekkür edi-
yorum. Sevgili gençler, 103 yıl önce bugün, Sam-
sun rıhtımına bir gemi yanaştı. Bir mavi gözlü
dev limana indi, rıhtıma indi. Tehditlere boyun
eğmedi, idam fermanına meydan okudu. Katli
vacip fetvalarına meydan okudu. Suikastlara
meydan okudu. Bir adım geri atmadı. Eğilmedi,
bükülmedi ve Samsun'dan İzmir'e o da bir
büyük maratonu koştu ve bize bu Cumhuriyet’i
armağan etti. Ve size emanet etti. Türkiye'nin
gençleri, Türkiye'den umudunu kesmemelidir.
Türkiye'den başka ülkelerde yaşam aramamalı-
dır. Bizlere ve Türkiye'ye, Türkiye Cumhuriye-
ti’ne güvenin. Güzel bir gelecek, Türk gençliğini
bekliyor. Bayramınız kutlu olsun. Hayırlı uğurlu
olsun” ifadelerini kullandı. 

TESİSİN ÖZELLİKLERİ
İBB tarihinde bir ilk olan uluslararası standart-
lara sahip Maltepe Atletizm Pisti, Yeşil Alanlar
ve Tesisler Yapım Müdürlüğü ile Alt Yapı Hiz-
metleri Müdürlüğü iş birliğiyle inşa edildi. Böy-
lece İstanbul'da uluslararası düzeydeki atletizm
pisti sayısı, Burhan Felek Atletizm Stadı ve Ata-
türk Olimpiyat Stadı’na ek olarak 3’e çıktı. Tesis,
yeşil alan ve sportif alanlarla birlikte, kıyıdaki
diğer rekreasyon alanlarıyla bütünlük oluştura-
cak şekilde tasarlandı.  7 yaş ve üzeri sporcuların
antrenmanlarını yapılabileceği, yarışlarını ger-
çekleştireceği tesisten vatandaşlar da yararlana-
bilecek. 07.00 – 23.00 saatleri arasında hizmet

verecek tesis, 29 bin metrekare alan üzerine ku-
rulu. Uluslararası düzeyde İstanbul'a kazandırılan
atletizm pisti; 980 kişilik seyirci, 110 kişilik proto-
kol ve 31 kişilik basın olmak üzere, toplam bin
121 kişi kapasiteli tribüne sahip. Tesiste; 6 idari
ofis, 5 soyunma odası, 2 hakem odası, masaj
odası, kondisyon odası, sağlık odası, doping kont-
rol odası, ödül töreni bekleme alanı, 2 dinlenme
odası ve depo alanları mevcut. 8 kulvarlı atletizm
pistinde 100 metre start alanı, çekiç ve disk atma
kafesi, uzun ve üç adım atlama alanı, sırıkla yük-
sek atlama alanı, yüksek atlama alanı, cirit atma
alanı, gülle atma alanı bulunuyor.  

İLK YARIŞI İPEK
MERMİ KAZANDI
Tesisin açılışı; Altay, İmamoğlu çifti, Maltepe Belediye
Başkanı Ali Kılıç, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yük-
sel, CHP İBB Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı,
İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ve çok sayıda
sporcu tarafından kesilen kurdele ile gerçekleştirildi.
İmamoğlu çifti, pistte gerçekleştirilen ilk yarış olan “60
metre kızlar yarışını” başlattı. Yarışı, 9,44’lük perfor-
mansıyla 2013 doğumlu İpek Mermi kazandı.
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UEFA SAMPIYONU

FrankFurt

UEFA Avrupa Ligi'nde
ilk defa Alman ve

İskoç takımlarını karşı
karşıya getiren final

maçında penaltı
atışları sonunda

Rangers'ı 
6-5 yenen 
Eintracht 
Frankfurt 
kupanın 

sahibi olduK arşılaşmaya hızlı başlayan Alman ekibi Frankfurt özellikle ilk
20 dakikada rakip kaleye en çok giden takım oldu. Rangers ise
kontrataklarla hızlı çıkmaya çalışsa da, defansı geçmeyi başa-

ramadı.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sona erdi. İkinci
yarı hücumda daha etkili başlayan Rangers, 57. dakikada Frankfurt
defansındaki büyük hatayla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya
kaldığı pozisyonda topu ağlara yollayan Joe Aribo ile golü buldu. Ge-
riye düştükten sonra rakip kaleye daha çok gelen Alman takımı, 69.
dakikada sol kanattan Kostic'in yerden gelen ortasında kale çizgisine
yakın bir yerde, defansın hatasını iyi değerlendirerek ayağını koyan
Kolombiyalı futbolcusu Borre'nin golüyle skora eşitliği getirdi. Maçın
normal süresinin 1-1 sona ermesiyle uzatmalara gidildi. Karşılaşma-
nın son dakikalarında Rangers art arda önemli gol pozisyonlarından
yararlanamadı. Her iki takımın oyuncularının oldukça yorgun olduğu-
nun gözlendiği uzatma dakikalarında gol gelmeyince penaltı atışlarına
geçildi. Penaltılarda rakibine karşı 5-4'lük üstünlük sağlayan Alman ta-
kımı kupanın 2021-2022 sezonundaki sahibi oldu. Rangers'da penaltı
kaçıran futbolcu, 4. atışı kullanan Aaron Ramsey oldu.

42 YIL SONRA KUPA KAZANDI
Avrupa'da 4. kez final maçı oynayan Frankfurt, 3. kez bir Avrupa kupa-
sını müzesine götürdü. Avrupa'da bu sezon namağlup olarak kupanın
sahibi olan Frankfurt, bu kupada Chelsea ve Villarreal'in ardından ye-
nilgisiz kupayı kazanan 3. takım olma unvanını aldı. Frankfurt son ola-
rak 42 yıl önce, 1979-1980 sezonunda UEFA Kupası'nı kazanmıştı.
Alman takımı ayrıca 1966-
1967'de UEFA Intertoto Ku-
pası'nın da sahibi olmuştu.
Frankfurt'un kalecisi Kevin
Krapp final maçının en iyi fut-
bolcusu seçildi. Bu arada
maçın oynandığı saatlerde
Sevilya'da hava sıcaklığının
31 dereceyi bulmasından do-
layı karşılaşmanın Sloven
hakemi Vincic, futbolcuların
sıvı ihtiyacını gidermesi için
zaman zaman oyuna 1'er da-
kikalık ara verdi.

5 ALMAN TARAFTAR
GÖZALTINA ALINDI
Diğer yandan karşılaşma ön-
cesinde Sevilya sokaklarında
her iki takımın taraftarları
arasında kavga çıkarken,
çevredeki dükkanların bazı-
ları zarar gördü. Şimdiye

kadar 5 Alman taraftar gözaltına alındı.

RANGERS ÜZÜLDÜ
Futbol tarihinin en köklü kulüplerinden biri olan ve bu yıl
120. kuruluş yıldönümünü kutlayan Rangers, son
yıllarda inanılmaz bir değişim yaşadı. 2011-2012
sezonu sonunda İngiltere maliyesine 35 milyon
avroluk boSrçla iflas eden ve 4.lige düşen İs-
koçya'nın köklü kulübünü satın alan İngi-
liz iş insanı Charles Green, ekonomik
sebeplerden dolayı kulübün ismini
Glasgow Rangers'dan The Ran-
gers Football Club olarak de-
ğiştirdi. 
Art arda üst liglere çıkan
Rangers, 2016 yılında İs-
koçya 1. ligine geri
döndü. Bu zamana kadar
tarihindeki tek Avrupa
kupasını 1972'de Av-
rupa Kupa Galiplerini
kazanarak elde eden
Rangers, Avrupa'daki
6. final maçında penal-
tılarda kaybetti. DHA

Cimbom kapanış

yApAcAk
Galatasaray bu akşam ligin son maçını Antalyaspor'a karşı oynayacak. İki takım
arasında ligdeki 51 maçın 31'ini Galatasaray, 7'sini Antalyaspor kazandı
GalaTaSaray ile Fraport TAV
Antalyaspor, Spor Toto Süper
Lig'de bu akşam 52. kez karşı
karşıya gelecek. İki takım ara-
sında geride kalan 51 maçta
sarı-kırmızılılar 31, kırmızı-be-
yazlılar 7 galibiyet aldı, taraflar
13 müsabakada ise eşitliği boza-
madı. Galatasaray'ın 100 go-
lüne, Akdeniz ekibi 46 golle
karşılık verdi. Galatasaray, An-

talyaspor ile ligde oynadığı son
11 müsabakada mağlubiyet ya-
şamadı. Sarı-kırmızılı takımı
son olarak 2015-2016 sezonu-
nun ikinci yarısında mağlup et-
meyi başaran Antalyaspor,
sonraki 6 sezonda rakibiyle yap-
tığı lig maçlarında galibiyet se-
vinci yaşayamadı. Bu süreçte 8
galibiyet, 3 beraberlik alan Gala-
tasaray 26 gol attı. Antalyaspor

ise galibiyete hasret kaldığı 11
maçta fileleri 6 kez havalandıra-
bildi.

Antalya'daki maçlar

Galatasaray ile Antalyaspor, lig
tarihinde Antalya'da 25 maç
yaptı. Antalya'daki maçlarda
Galatasaray 15, ev sahibi ekip 3
kez galip geldi, 7 maç da bera-
bere sonuçlandı. Sarı-kırmızılı
takım, deplasmanda Antalyas-
por'a 46 gol atarken, kalesinde
23 gol gördü. Deplasmanda ra-

kibiyle yaptığı son 5 maçı kay-
betmeyen Galatasaray, söz

konusu maçlarda 3 galibi-
yet ve 2 beraberlik aldı.

Bu müsabakalarda 8
gol atan sarı-kırmı-

zılı ekip, kalesin-
deki 5 gole engel

olamadı.

Derbinin galibi
GALATASARAY

U19 Gelişim Ligi 28'inci hafta erteleme
karşılaşmasında Galatasaray deplasmanda

Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti
U19 Gelişim Ligi 28'inci hafta
erteleme karşılaşmasında Fener-
bahçe, sahasında lider Galatasa-
ray'ı konuk etti. Ülker
Stadyumu'nda oynanan karşılaş-
mayı sarı-kırmızılı ekip 2-1 ka-
zandı. Galatasaray'a galibiyeti
getiren golleri 32'nci dakikada
Emirhan Kayar ve 39'uncu daki-
kada Taha Aydınlı kaydetti. Fe-
nerbahçe'nin karşılaşmadaki tek
golü ise 74'üncü dakikada Umut

Yaşar Keçeci'den geldi. Bu so-
nuçla puanını 79'a yükselten Ga-
latasaray, liderliğini sürdürdü.
Fenerbahçe ise 66 puanla 4'üncü
sırada yer aldı. Öte yandan mü-
cadeleyi Fenerbahçe Yüksek
Divan Kurulu Başkanı Uğur
Dündar, Fenerbahçe Başkanı Ali
Koç, Fenerbahçe Teknik Direk-
törü İsmail Kartal ve Galatasa-
raylı Arda Turan da tribünden
takip etti.

Voleybolda 
bir ilk yaşandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), "Temiz Oyun, İyi
Davranış; Beyaz Kart Projesi" kapsamında Yenişehir
Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen Festival Voleybol
Altyapılar Türkiye Şampiyonası'nda, sportmen davranışlar
gösteren sporculara 'Beyaz Kart' göstermeye başladı
Türkiye Voleybol Federas-
yonu (TVF), 'Temiz Oyun,
İyi Davranış; Beyaz Kart
Projesi’ni Yenişehir Beledi-
yesi iş birliğiyle düzenlediği
Festival Voleybol Altyapılar
Türkiye Şampiyonası’nda
hayata geçirdi. Proje kap-
samında Fair-Play çerçeve-
sinde sportmen davranışlar
gösteren sporculara beyaz
kart verilecek ve turnuva
sonunda en çok beyaz kart
alan sporcular ödüllendiri-
lecek. Yenişehir Belediyesi
ve Türkiye Voleybol Fede-
rasyonu(TVF) iş birliğiyle
bu yıl Yenişehir’de yapılan

Festival Voleybol Altyapılar
Türkiye Şampiyonası heye-
canı devam ediyor. Bugün
başlayan Küçük Kızlar ve
Midi Erkekler kategorile-
rinde ise ilk kez Beyaz Kart
Projesi hayata geçti. Uygu-
lama kapsamında maç es-
nasında sportmen
davranışlar sergileyen spor-
culara Beyaz Kart verile-
cek. Merkez Hakem ve
Gözlemci Kurulu Genel
Sekreteri Meral Taşpınar
tarafından maç öncesinde
hakemlere Beyaz Kart 
Projesi hakkında eğitim 
verildi.  DHA

Spor Toto Süper Lig'de küme düşen Al-
tay'da bu sezon dördüncü teknik adam
olarak görev alan Sinan Kaloğlu, siyah-
beyazlı kulüpte göreve gelerek ateşten
gömlek giydiğini söyledi.
İlk teknik direktörlük deneyimini yaşadığı
siyah-beyazlı kulübün tesislerinde basın
toplantısı düzenleyen Sinan Kaloğlu, "Bu
göreve beni layık gören kulübüme teşek-

kür ederim. Altay kendi kulübüm. Çağrı
geldiği zaman hiçbir menfaatim olma-
dan, hiç düşünmeden Türkiye Futbol Fe-
derasyonu'ndaki (TFF) görevimi
bırakarak ateşten gömleği giyecek cesa-
reti gösterdim. 'Yüzde 1 bile umut varsa
kovalayacağım' dedim. Bu çağrıyı gör-
mezden gelemezdim. Maddiyat konuş-
madan direkt teklifi kabul ettim. Bana

burada nasıl iş düşerse ben hep göreve
hazırım" dedi.  Futbolu bıraktıktan sonra
5 yıl Avrupa'da hem futbol hem dil eği-
timi aldığını anlatan teknik direktör Ka-
loğlu, "Bu süreçte Almanca ve İngilizce'yi
bitirdim. UEFA B ve A lisanslarını aldım.
Fortuna Düsseldorf altyapısında çalıştım.
Son olarak TFFde antrenör eğitimcisi
olarak göreve başladım. Hedefim çok
büyük. Futbolculuğumda olduğu gibi an-
trenörlüğümde de hedefim Avrupa ça-
pında bir Türk teknik direktör olmak"
diye konuştu.

Ateşten gömlek giydim
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O
'nu yaptığı başarılı röportaj-
larla ve medya dünyasında ses
getiren haberleriyle tanıyorsu-

nuz. Alev Gürsoy Cimin... Gazeteci-
likte önemli başarılara sahip olan
Cimin şimdi ise ilk kitabı; 'Ben Daha
Yaşamadım' ile okurların karşısına
çıktı. Hem hayatına hem gazeteciliğe
hem de yeni kitabına ilişkin açıkla-
malar yapan Cimin, her şeye rağmen
gazetecilik yapmanın kitap yazmaya
göre daha zor bir iş olduğunu söy-
ledi. Posta Gazetesi'nden Funda Du-
ru'ya konuşan Cimin bakın neler
anlattı...

Bugüne kadar hep sen insanların 
hikayelerini dinledin, yazdın. Şimdi
senin hikayeni dinlemenin zamanı.
Hayat hikayen nerede, nasıl başladı?
Dünyaya gözlerimi kalabalık bir ai-
lede açtım. Mustafa amcam benim
idolümdü, onunla dünyayı tanıdım,
ilk iskarpinimi, ilk beşiğimi o almış.
İlk şiirleri de o yazmış bana. Yaz-
mayı, okumayı onunla sevdim. Geç-
tiğimiz yıl COVID-19 yüzünden
kaybettim onu... Dünya birden ek-
sildi. Keşke bugünü görebilseydi... 

Çocukluğunun baskın karakteri
amcan mı? 
Babam sevgisini belli edemeyen bi-
riydi. Altı yaşına kadar amcamı
babam zannettim. Amcamın üç oğlu
vardı, ben tek kız çocuktum. Annem
dünyaya başka çocuk getirmeyi
uygun bulmamış. 1984’te doğdum,
yaman yıllarmış. Beş yaşına kadar
onlarla aynı evde yaşadık. Ağabeyle-
rimden hayata dair çok şey öğren-
dim. En önemlisi, arı gibi çalışan
annemden mücadeleyi ve en zor dö-
nemlerde bile güçlü olmayı, kimse-
lere kötülük yapmadan, bel
bağlamadan kendi ayaklarım üze-
rinde durmayı öğrendim.

Gazeteciliğe nasıl başladın?
Uğur Dündar sayesinde… Altı ya-
şından beri onun haberlerini izliyor
ve ona bayılıyordum. Sekiz yaşın-
dayken “Arena’daki o adam gibi ol-
malıyım” dedim. Uğur Abi’ye,
desteler dolusu mektup yazardım
ama cevap gelmez korkusuyla gön-
dermezdim. O mektupları hâlâ saklı-
yorum. 14 yaşında ‘Genç Kalemler’
adında yerel bir gazeteye muhabirlik
yaptım. Liseye ilk başladığımda tem-
beldim, beden eğitimi hariç tüm
derslerim sıfırdı. Sadece kitap oku-
mayı severdim. Sonra annem beni
kulağımdan tuttuğu gibi okuldan
aldı ve bir konfeksiyon atölyesine
verdi, meğer ders vermek için yap-
mış. Bangır bangır arabesk müzik ve
penyelerin tozu dumanı arasında, 12
saat o makine sesleri içinde elbise ip-
liği temizlemek bana göre değildi.

Sonra ne oldu?
30 günde dersimi aldım hayattan ve
annemden. Bir ayda aldığım o alın
teri dolu maaşı anneme emanet
edip tekrar okulun yolunu tut-
tum ve okulun en gözde öğ-
rencisi oldum. Artık çok
çalışkandım ve Uğur
Dündar olma yolunda
ilerliyordum. Şiir yarış-
maları, roman yarış-
maları hepsini
kazandım. Yol göste-
renim yoktu ama
kendi başıma hayalle-
rime koştum. Bugün
düşünüyorum da en
zor mesleğin peşinden
koşmuşum! Bu arada
mektupları yollayamadı-
ğım Uğur Dündar’la aynı
haber merkezinde yakın ça-
lışma arkadaş oldum. Abi-kardeş
kadar yakınız. Birlikte Türkiye’nin
en çok izlenen haberlerine imza

attık! Çok yaşa Funda! Beni ne
güzel günlere götürdün.

Uzun yıllardır röportaj yapıyorsun.
Çok ses getiren işlere imza attın. 
Gazetecilik mi daha zor yoksa 
kitap yazmak mı?
Gazetecilik elbette… Röportaj, dışa-
rıdan dünyanın en keyifli en kolay işi
gibi görünebilir fakat hiç öyle değil.
Dünyanın en külfetli işlerinden biri.
Akıllı sorular sormak lazım. Soruyu
sormanın bir adabı vardır. “Aman
şunu sorma, onu sorma” diyenler
var ki onlar hiç benlik değil. Tabii bir
de insanları delirten menajerler var!
Dilerim bir gün iyi röportaj yapayım
derken tımarhanelik olmam.Dokuz
aylık hamileyken bile onlarca röpor-
taj yaptın. İşini hiç aksatmadın. İşini
senin gibi yapan çok az kişiye rastla-
dım. Motivasyonun nasıl bu kadar
yüksek olabiliyor? Sadece işime çok
aşığım! Ekstra bir şey yok, inan. Ga-
zeteciliğin heyecanı bir gün beni öl-
dürecek ama bu heyecanım biterse
ölmüşüm bilin zaten beni. Ses getire-
cek bir röportaj yaptığımda yayınlan-
masından önceki gece uyku haram
bana! Heyecandan uyku tutmuyor.

Doğumdan çıkıp yarım saat sonra
röportaj yapmana ne demeli?
Bebeğim Asil de benim gibi tezcan-
lıymış. Tam 25 gün önce geldi. Ben
son haftaya kadar çalışmayı planla-
dım çünkü üç gün izin bile benim
için çok uzun bir süre. Tam da 14
Şubat röportajına gidecektim. 4 Şu-
bat’ta randevulaştık. Asil 4 Şubat’ta
doğdu. Doğumdan çıktım, saat
sabah 10.00 civarıydı. Röportajım da
16.00’da Etiler’deydi. Hemen aradım
onları, ufak bir sorun olduğunu söy-
leyip Zoom’dan bağlandım. Birkaç
saat evvel doğum yaptığımı da rö-
portaj sonrası onlara ilettim. Önce-
sinde söylesem bana kıyamayıp iptal
edebilirlerdi. Röportajı da riske atıp
Yayın Yönetmenimiz Işıl Cinmen’i
başıma bela edemezdim hahaha!

Kariyerindeki en unutulmaz 
anıları anlatır mısın?
Bodrum’da Hande Bermek ve
Murat Başoğlu’nun evini basmak
tabii ki... Unutulmaz bir gündü.
Camdan kovdular bacadan indim
ama Türkiye’yi ayağa kaldıran o rö-
portajı yapmayı başardım. Bir de hiç
unutmam siyaset dünyası üzgündü
çünkü ünlü bir siyasetçinin oğlu inti-
har etmişti. Onlarla röportaj yapmak
için abartmıyorum tam iki buçuk ay
boyunca mezar başında nöbet tut-
tum ki annesi, babası veya sevdiceği
gelirse röportaj yapabileyim diye.
Zor oldu ama sonunda başardım.

Cüneyt Arkın senin için “Evimizin
kızı” diyor. Nasıl bu kadar yakın 
oldunuz

ve nasıl bir ilişkiniz var?
Yıllar önce başladı. Röportaj yap-
mak istiyordum ama bir türlü olmu-
yordu. Zaten telefon kullanmıyor,
telefonları eşi açıyor. Şimdilerde
canım ablam olan Betül Cürekliba-
tur da epey sert kayaydı. Ben de ad-
reslerini öğrendim. Bir gün sabah
06.00’da çat kapı gittim. Güvenliği
nasıl aştım sormayın, hırsızlara yol
göstermiş olmayalım. Haha! Kapı-
dan kovsan bacadan girmek benim
işim! Neyse Betül abla şaşkınlıkla
karşıladı beni ve epey kalayladı. Ga-
liba beni deli sandı. Az kalsın beni
polise verecekti, ki ben olsam verir-
dim. Çok iyi yürekli olduğundan yırt-
tım ama uslanmadım. Sonra vallahi
de billahi de canım oldular. Kaç rö-
portaj yaptım hatırlamıyorum, o
kadar çok. Keşke her kapısını çaldığı-
nız onlar gibi olsa! 

Hayallerinin neresindesin?
Tam merkezinde! Posta Gazetesi ku-
rulduğunda ben 9 yaşındaydım. Bu
gazetede çalışmak tek hayalimdi.
Ben var ya, burayı çok bekledim ve
hiç pes etmedim. Belki size anlaması
zor gelir ama çok renkli, okuması en
keyifli gazeteydi Posta. Mesut Yar, iyi
bilir. MSN vardı o zamanlar. O yaş-
larda ilk ona ulaşıp bu hayalimi söy-
lediğimde “Daha çok miniksin”
demiş ama hayalimi çok önemse-
mişti. Aşk Doktoru Sevgili Mehmet
Coşkundeniz var ya, işte ona ben 10
yaşımda haçlıklarımı tam bir ay bi-
riktirip onlarca pişmaniye gönder-
miştim; belki beni işe alır diye. Yıllar
sonra Mehmet, abim gibi oldu.
Benim heyecanımı ilk o gördü ve
Rifat Bey’e beni önerdi. Rifat Bey de
daha bir cümle de “İşte bu aradığım
kız” dedi. Kaderimin yazıldığı gün!
Ve 8 yıldır hayalimin tam merkezin-
deyim.

Kitapta yumuşak ve akıcı bir üslup
var. Okumaya başlamamla bitirmem
bir oldu. Bunu neye bağlıyorsun?
Çünkü sıkıcı olan hiçbir şeyi sevmi-
yorum. Küçük yaşlarda birçok tel-
evizyon kanalında çalıştım,
gazetelerde muhabirlik ve haber mü-
dürlüğü yaptım. Türk insanını çok iyi
tanıyorum.  Hangi gündemde tepki-
ler nasıl oluyor sezebiliyorum. Ne
ses getirir ne getirmez, ne okunur ne
okunmaz artık uzmanı oldum. Ay-
rıca kitaptaki karakterlerin ve yaşa-
nan olayların çoğu gerçek; o yüzden
ben de rahat rahat yazdım.

Kitabı yazmaya nasıl karar verdin?
Ohooo! Ben altı yaşından bu yana
yazıp yazıp siliyorum. Bu kitap sil-
meye kıyamadıklarımdan oluşuyor
ve artık zamanı gelmişti.

Kitabın adı neden ‘Ben Daha 
Yaşamadım’?
Çünkü kimse gerçekten hayatı yaşa-

mıyor. Herkes ‘-mış’ gibi yapıyor.
Hepimizin içinde mutsuzluklar,

tatminsizlikler ve boşluklar
var. Hepimiz çok eksiğiz.

Bu hikayedeki yaşama-
yanların daha doğrusu
yaşayamayanların
hepsi çok gerçek Ve
ben bazılarını bizzat 
tanıyorum! Alfa Ya-
yınevi’nin sahibi
sevgili Vedat Bayrak

sağ olsun!

Kitap bittiğinde ne
hissettin?

Çok iyi bir röportaj
yapıp haber merkezine

heyecanla, koşa koşa, 
titreyerek girişim vardır ya

öyle oldum. Üçüncü 
kez doğum yapmış gibi 

hissettim.

Alev Gürsoy Cimin,
yeni kitabı Ben
Daha Yaşamadım'ı
tavsiye eden ünlü
şarkıcı Ceylan,
"Gerçekten keyif
alarak okuduğum
bir kitaptı, herkese
tavsiye ediyorum"
diye konuştu.

DOGUM YAPMIS
GIBI HISSETTIM!

Yaptığı röportajlarla adından 
övgüyle söz ettirmeyi başaran 
Gazeteci Alev Gürsoy Cimin, 'Ben
Daha Yaşamadım' isimli ilk kita-
bıyla okurların karşısına çıktı. 
Kitaba ilişkin konuşan Cimin,
“Kitap çıktığında üçüncü kez
doğum yapmış gibi hissettim” dedi

Konu dizi olmaya çok uygun. 
Böyle bir projen var mı?
Şimdiden üç ayrı yapımcı aradı,
görüştük. Yapımcılardan biri “Bu
‘Asmalı Konak’ dizisi kadar iyi bir
hikaye” dedi. Sanırım çok yakın bir
zamanda bu olacak ama önce
biraz kitabın heyecanını yaşayalım.

Kitabın konusunu nasıl anlatırsın?
Bu hikayede bencillikler, hırslar ve
gerçek aşk var. Zor sevda!İlk tepkiler
nasıl?Vallahi bu kadarını beklemi-
yordum. Okuyup da “Kötü” diyen
olmadı. Derlerse de başım gözüm
üstüne, yazmaya başladığım ikinci
kitabımda daha dikkat ederim.

Bugüne kadar hep soru sordun.
Şimdi roller değişti. Hangisi daha
keyifliymiş?
Sormak tabii ki... İnsanın kendini
anlatması zor. Bakma öyle evleri
barkları bastığıma, normalde çok
çekingenim. Mesleğimi yaparken
canavarlaşıyorum. İnsanlara hak
verdim, zormuş yahu!
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Alev Gürsoy Cimin'in kitabına
ilişkin tweet atan ünlü oyuncu
Cüneyt Arkın, “Gazeteciliğini
sevdiğim. Artık evimizin kızı gibi
gördüğümüz sevgili Alev, güzel
bir romana imza atmış. Tavsiye
ederim, çok akıcı, keyifli bir
roman” ifadelerini kullandı.

Cüneyt Arkın
övgüyle söz etti


