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Birçok gazete ve haber sitesi,
“Ünlü rapçi Rota'ya Bilal Erdo-

ğan gözaltısı!” başlıklı bir haber yayım-
ladı. Yayımlanan haberin ardından
Başsavcılık tarafından açıklama ya-
pıldı. Yazılı açıklamada, “Bugün tarihi
itibariyle bazı gazete ve haber siteleri 
ile bir kısım sosyal medya hesaplarında
yer alan “Ünlü rapçi Rota'ya Bilal 
Erdoğan gözaltısı!” şeklindeki gerçeğe
aykırı yayın ve sosyal medya paylaşım-
ları ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılı-
ğımızca bu açıklamanın yapılmasına
ihtiyaç duyulmuştur. Kamuoyunda
'Rota' ismiyle bilinen B. Alpman isimli
kişi hakkında herhangi bir gözaltı 
kararı ya da uygulaması söz konusu
değildir. Gözaltı iddiasıyla ilgili yayın
ve paylaşımlar gerçek dışıdır” denildi.
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CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, Gezi Parkı olaylarının 

7. yılını paylaştığı video ile andı. Gezi
Parkı eylemlerinden görüntüler içeren
videoda, olaylarda ölenlerin fotoğraf-
larına da yer verildi. Kılıçdaroğlu 
ayrıca Nazım Hikmet'in 'Güneşin
Sofrasında Söylenen Türkü' şiirini
okudu. Kılıçdaroğlu, yine Nazım 
Hikmet’in bir şiirinden, “Mesele esir

düşmekte değil,
teslim olma-
makta bütün me-
sele!” sözlerini
de okudu. Gezi
Parkı olaylarında
ölenlerin resimle-
rini de içeren vi-
deoda, ‘Gezi
Ölümsüzdür’
mesajı yer aldı. 

ç

Kılıçdaroğlu Gezi’yi
Nazım şiiriyle andı
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GÜNDEMDE BEKÇİLER VAR

TBMM, Korona virüsü
tedbirleri kapsamında 

16 Nisan'da ara verdiği çalışmalara
2 Haziran Salı günü yeniden başla-
yacak. Meclis Genel kurul çarşı ve
mahalle bekçileri düzenlemesine 
ilişkin kanun teklifi görüşülecek. 
Ayrıca bekçiler, halkın sükun ve
istirahatini bozanları ve başkalarını
rahatsız edenleri engelleyecek,
sokak, geçit ve meydanları tıkayarak
trafiğe mani olan taşıtları ve diğer
engellerin kaldırılmasını sağlayacak.
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TBMM 48 gün sonra
çalışmaya başlıyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kamuoyunda Rapçi “Rota” olarak bilinen
B. Alpman'in gözaltına alındığı şeklindeki yayın ve sosyal paylaşımların
gerçek dışı olduğunu ve gözaltı kararı bulunmadığını açıkladı

YALANIN BOYLESi!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy
Prof. Dr. Murat Dilmener Acil

Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı
konuşmada, “Türkiye’nin ihtiyacı kavga
değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklen-
tisi polemik değil, eser siyasetidir. Milleti-
mize bırakacağımız en büyük nimet işte
bu düşünceyle hareket etmektir” dedi.
Erdoğan, “Her kim Türkiye’de demokra-
siyi, özgürlüğü, adaleti, kültürü, sanatı,
daha ileri götüreceğine ikna ederse ülke
ona teslim edilir” diye konuştu. I SAYFA 9
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz
canlı yayında Mehmet Mert'in konuğu

oldu. İstanbul'un tek MHP'li belediye başkanı
olan Yılmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin
seçildikten sonra kendisine ve diğer MHP'li
belediye başkanlarına, “Seçilene kadar
MHP'nin belediye başkanısınız. Seçildiğiniz
gün rozet yakanızdan çıkıyor” telkininde bu-
lunduğunu aktardı. Göreve geldikten sonra 

20 milyon borç ödediğini belirten Yılmaz, 
“1 Mayıs'ta en çok nutuk atanlar işçilerin 
tazminatlarını bile ödememişler” dedi. Seçim
sürecinde “Silivri'nin ötekisi, ayrıcalıklısı 
olmayacak” ifadesini kullandığını hatırlatan
Yılmaz, “Kişiler, toplumlar, STK'lar, gruplar
veya baronlar belediyeden umduklarını 
bulamayacaklar. Çünkü ben vatandaş 
için bu göreve geldim” diye konuştu. 

ç
1 MAYIs’TA NUTUK ATANLAR iŞÇiLERiN PARAsINI ÖDEMEMiŞ!

Kemal Kılıçdaroğlu

ÖLDÜĞÜNÜ AÇIKLADILAR!

Hemşire Dilek Akçabelen'in
hayatını kaybettiğini duyuran

İstanbul Tabip Odası geri adım attı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın
Dilek hemşire ile ilgili yaptığı paylaşım
üzerine İstanbul Tabip Odası 'Özür
diliyoruz' paylaşımı yaptı. Mesajda,
“Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 
Dilek Hemşirenin durumu hakkında
'öncekinden ciddi ama kalbi hayatla
bağını her şeye rağmen koruyor' açık-
lamasını yaptı. Dün akşamki yanlış

bilgi paylaşı-
mımız için
başta ailesi
olmak üzere
özür diliyo-
ruz. Umu-
dumuzu
koruyoruz”
ifadeleri yer
aldı. I SAYFA 9
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Tabip Odası özür
mesajı paylaştı

MEHMETÇİK YOLA DÜŞTÜ

Koronavirüs tedbirleri 
kapsamında Nisan ayındaki

terhisleri ertelenen askerler, dün sabah
itibariyle terhis olmaya başladı. 
Farklı şehirlerde askerlik yapanlar 
otobüslerle İstanbul'a getirilirken, 15
Temmuz Demokrasi Otogarı önünde
yoğunluk yaşandı. Askerliğini tamam-
layıp otobüsle İstanbul'a gelen Mus-
tafa Tek, “Sonunda bitti askerliğimiz.
ailemize kavuşacağız” dedi. I SAYFA 4
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Esenler Otogarı’nda 
terhis yoğunluğu

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Çok çalışmak, az konuşmak istiyorum. 
Her duyduğumuzla Silivri'nin gündemini meşgul etme niyetinde değiliz” dedi. 
Vatandaşın kavga, gürültü istemediğini dile getiren Yılmaz, “İBB'de İstanbullu'nun 
lehine, faydasına olacak her şeye evet diyoruz” açıklamasını yaptı

YAYIN VE PAYLAŞIMLAR 
GERÇEKLERİ YANsITMIYOR
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sAYFA 12

Bu şekilde bir
yere varamayız 

Mehmet MERTsAYFA 4

Öfkenin sebebi
‘sınıfsal ayrım’

Hüsamettin AsLAN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,
Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener 

Acil Durum Hastanesi’nin ardından, 
Hadımköy Dr. ismail Niyazi Kurtulmuş

Hastanesi’nin açılışını yaptı

UMUDUN ADRESİ
BİZ OlACAĞIZ!

İBB Başkanı Ekrem 
İmamoğlu, Silivri 4. Etap

Konutları’nın tanıtım programına
katıldı. İBB Saraçhane yerleşke-
sinde gerçekleştirilen programda
İmamoğlu, “Bu özel projeye 
başvurmak için özellikle, şimdiye
kadar konut sahibi olamamış 
vatandaşlarımızı ve Covid -19’la
mücadelede ön cephede savaşan
ve kendilerine çok şey borçlu 
olduğumuz sağlık çalışanlarımızı
davet ediyorum. Umudun adresi
biz olacağız” dedi. I SAYFA 5
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İBB Başkanı Ekrem İma-
moğlu, geçtiğimiz günlerde

Haliç'in dibinde yer alan 400 bin
ton çamurun bertaraf edileceğini
duyurmuştu. İmamoğlu'nun açık-
lamasına 1995-2002 yılları ara-
sında İSKİ Genel Müdürlüğü
yapan, eski Orman ve Su İşleri
Bakanı, AK Parti Milletvekili 
Veysel Eroğlu'ndan tepki geldi.
Eroğlu, 1994 yılından sonra
Haliç için yapılan çalışmaları an-
latarak, tertemiz bir Haliç teslim
edildiğini ifade etti. I SAYFA 8
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İMAMOĞLU’NA
HALİÇ TEPKİSİEkrem 

imamoğlu
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“Buranın benim babamın tarlası 
olmadığını, buradaki her kuruşu

evimdeki her kuruştan daha aziz bilip öyle
harcayacağımı söylemiştim” diyen Volkan
Yılmaz, “Vatandaşa göre, sosyal bir beledi-
yecilik anlayışı, kaynakların doğru kullanıl-
dığı, savurganlığın yapılmadığı, 
5 sene sonra seçilir miyim korkusu
olmadan bir belediye başkanlığı
yapmaya gayret gösteriyorum”
ifadelerini kullandı. 20 milyon
borçlanma yetkisi olmasına
rağmen 1 lira borçlanmadığını dile
getiren Yılmaz, “Ama Ekrem Bey,

yüzde 40 borçlandı. İstanbul'u kimse
alıp borç sarmalına sokmamalı. 
Destek vermediğimiz iddia ediliyor.
İhtiyaç olduğu için İSTAÇ'a 
42 milyon lira borçlanma yetkisi
verdik. Bunu CHP'li arkadaşları-
mız söylemiyor” dedi. I SAYFA 7
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20 MiLYON YETKiM VAR AMA 1 LiRA BORÇLANMADIM

VAtANDAS KAVGA 
GuRultu IStEMIYOR

MEHMET
MERT

SöYlEşi

Göreve geldikten 4 ay sonra Silivri'deki çöpü kendi imkanlarıyla toplamaya başladıklarını belirten
Volkan Yılmaz, “18 milyon liraya ihale edilen çöpü 4 milyon liraya topluyorum. 5 yılda 70 milyon.
Daha önceki yılları bir hesap edin. Benim dönemimde Silivri'de yaşayanlar şunu bilsin; 70 milyon
çöpe gitmeyecek. Onların çocuklarına parklar, bahçeler, müzik okulu, etüt merkezi kalacak” dedi.

VOLKAN YILMAZ: 70 MiLYON ÇÖPE GiTMEYECEK

ŞEHİt pEKER 
uNutulMADI

31 Mayıs 2017 tarihinde, Şırnak 
Şenoba'da meydana gelen helikopter 

kazasında şehit düşen Piyade Kurmay Albay
Gökhan Peker, Çatalca Nakkaş Mahallesinde
bulunan kabri başında dualarla anıldı. Peker'in
ailesi, Belediye Başkanı Mesut Üner ve İlçe
Kaymakamı İnci Sezer Becel'in katılımıyla 
gerçekleşen anma töreninde Kur’an-ı Kerim 
okundu. Belediye Başkanı Mesut Üner, 
“Şehidimiz Piyade Kurmay Albay Gökhan 
Peker’i şehadetinin 3. sene-i devriyesinde 
rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi. 

ç

Bugün devletin hikmetinden
sual edilemeyeceğini; ‘Ülkeyi
böldürtmeyiz’ diyerek belediye
başkanlarının görevden 
alınmasını, hukuksuzlukları 
savunan serdengeçtilere ve
vatanseverlere(!) kısa bir 
tarih hatırlatması yapalım. 
28 Şubatçıların
müebbet almala-
rına rağmen
neden cezaevine
girmediklerini 
anlatalım.

Yıl 1997: Recep Tayyip Erdoğan
ve Bekir Yıldız…

Yıl 2020: hdp’li belediyeler…

BİR YILDIZ DAHA KAYDI

Türkiye’nin önemli düşünür-
lerinden Oruç Aruoba 72 ya-

şında hayata veda etti. Akademisyen
olarak başladığı kariyerine yazar, şair
ve felsefeci olarak devam eden Oruç
Aruoba bazı öğrencileri tarafından
'Türkiye'nin Nietzsche'si' olarak 
adlandırıldı. Oruç Aruoba, şair ve
yazar Muazzez Aruoba’nın da 
oğlu, halen T24’te yazan Türkiye’de
otomotiv endüstrisinin önde gelen
isimlerinden İskender Aruoba ile
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler
Fakültesi Mülkiye öğretim üyelerin-
den ekonomi profesörü Çelik 
Aruoba’nın da kardeşiydi. 
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Oruç Aruoba
yaşamını yitirdi

Oruç Aruoba

Binlerce arıyı
KOluNDA 

tOplADI

Sultangazi'de oğul veren arılar paniğe neden oldu. 
Arıcılıkla uğraşan mahalle sakini, çıplak elle kolunda

topladığı arıları kovana koydu, herkes o anları sosyal mesafe
kuralına uymadan görüntülemek için birbiriyle yarıştı. I SAYFA 4
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Ali Tarakcı‘nın köşe yazısı sayfa 10’da

Silivri 
Belediye
Başkanı 
Volkan 
Yılmaz

Recep 
Tayyip 
Erdoğan

Rota

EMZİRME 
DÖNEMİNE

KORONAVİRÜS

AYARI

HABERİN
DEVAMI 
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Hu kuk Danýþman larý:  
Av. Uğur SAYANER 

Av. Orhan KILIÇ

Gazete Damga 
Ýlan- Reklam Tarifesi 

1/1 Tam sayfa Renkli: 5.000 TL - Siyah Beyaz: 3000 TL 
1/2 Yarım sayfa Renkli: 3.000 TL - Siyah Beyaz: 2.000 TL  
1/4 Çeyrek sayfa Renkli: 1.750 TL - Siyah Beyaz: 1.000 TL  
1/8 Sayfa Renkli: 800 TL - Siyah Beyaz: 500 TL 
1/16 Sayfa Renkli: 500 TL - Siyah Beyaz: 250 TL  
Zayi İlanı :     50 TL  
Kongre ilanı :   250 TL                
Sütun Santim : 17,00 TL 

Fiyatlara %18 KDV Dahil Değildir. 
Özel Abone Fiyatı (Aylık)                         :  100 TL 
Özel haberlerde gazete fiyatı:         3 TL  

Çatalca  
Bahadır SÜGÜR

Dağıtım 
Şenol YENE - Salih DOĞAN 

Ali Burhan SİMSAR 
Hasan Eraslan YILDIRIM 

Turkuaz 

YÖNETİM MERKEZİ 
Büyükþehir Mah. Belediye Cad. Beylicium AVM Kat: 3 

Beylikdüzü / İSTANBUL 
GSM:  0533 025 04 19 

Tel:+90 0212 871 36 06    Faks: +90 0212 871 36 10

www.gazetedamga.com.tr / info@gazetedamga.com.tr / damgaweb@gmail.com 
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Genel Yayın Yönetmeni ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü 
Ekrem HACIHASANOĞLU

Basým Ye ri: Arslan Güneydoğu Matbaacılık -  
Osmangazi Mah. 3143 Sk. No: 6/2 ESENYURT/İSTANBUL 

 Tel: 0212  886 17 94
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Yönetim Kurulu Başkanı  
Mehmet MERT

Damga Reklamcılık ve  
Yayıncılık AŞ. adına  

İmtiyaz Sahibi  
Ali TARAKCI

Ga ze te miz basýn  
mes lek il ke le ri ne  

uy ma ya söz ver miþ tir.

Gazetemiz İstanbul  
Gazeteciler Derneği Üyesidir.

Merkez 
Zeynep VURAL 
Aynur CİHAN  

Taylan Daşdöğen

Söyleşi ve kurumsal tanıtım 
için irtibat telefonu: 
0533 575 83 85

Görsel Yönetmenler 
Türkan ERVAN 

İstihbarat Şefi 
Barış KIŞ

Genel Koordinatör 
Mehmet Remzi TANIŞ

İnternet Editörü 
Burak ZİHNİ

Yazı İşleri Müdürü 
Anıl BODUÇ

1. 2. Bölge ve İBB Temsilcisi 
Hıdır ULAĞ

Avcılar-Küçükçekmece 
Yakup TEZCAN

Tekirdağ  
İrfan DEMİR

KEREM Bürsin, Nilperi Şahinkaya ile 
Instagram’da canlı yayın yaptı. İlginç 
diyalogların yaşandığı programda Nil-

peri Şahinkaya, rol arkadaşına "İlk tanıştığımızda 
beni sevmedin değil mi?" diye sordu. Bürsin, bu 
soruya “Sevmedim. Daha doğrusu şöyle; ‘Bu kim 
ya, kendisini çok ciddiye alıyor’ diye düşündüm” 
şeklinde yanıt verdi. Oyuncunun bu itirafı sonrası 
Şahinkaya da, ilk görüşte Bürsin’den hoşlanmadı-
ğını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Galatasaray 
Üniversitesi’nde bir ödül töreni vardı. Kovboy gibi 
geldin Farah'ın (Zeynep Abdullah) yanına otur-
dun. Bazı insanlar için kendini beğenmiş gibi du-
rabilirsin. Ben de gıcık olmuştum sana.”  

Havalı değilsin 

Bürsin, Şahinkaya’nın bu sözleri üzerine rol arka-
daşına bu kez, "Ben kendini beğenmiş miyim?” 
diye sordu. Bu soruya gülerek yanıt veren Nilperi 
Şahinkaya, "Kendine güvenen birisin ama havalı 
şişen biri asla değilsin" dedi.

Kerem’e gıcık olmuş! 

OYUNCU Merve Boluğur, koronavirüsten 
korunmak adına kendisini önlem amaçlı 
evde karantinaya aldı. Geçtiğimiz günlerde 

evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan ve "Ken-
dine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar alan 
Boluğur, takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Sos-
yal medya hesabından canlı yayın yapan Merve Bo-
luğur, konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı: Evde gelen 
çiçeklerime bakarak zaman geçiriyorum. Kendim 
göndermiyorum! Öyle bir şey okudum. Hiç alakası 
yok. Daha o kadar sıyırmadım. Kendime niye çiçek 
göndereyim? Kendime çiçek 'alırım', o ayrı. Bolu-
ğur'un bu sözlerinin ardından çiçekleri kimin gönder-
diği ise merak konusu oldu.

Daha o kadar sıyırmadım

ZEYNEP VURAL

Koronavirüsün özellikle hamilelik ve emzirme sürecinde  
etkilerine yönelik birçok bilinmezlik olduğunu belirten  

Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Uzmanı Dr. Elif Meşeci, kontrollü sosyal hayat  

dönemine geçildiği ‘yeni normal’de de hamilelerin ve  
emziren annelerin çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyor

EMZIRME DONEMINE 
KORONAVIRUS AYARI

 
 

D ünyayı ve ülkemizi etkisine alan 
yeni tip koronavirüse (Covid-
19) yönelik bilgiler kısıtlı oldu-

ğundan, tedbirlerin kısmen azaltılmaya 
başlandığı ve ‘yeni normal’e geçildiği bu-
günlerde rehavete kapılmamak şart. Ko-
ronavirüsün özellikle hamilelik ve 
emzirme sürecinde etkilerine yönelik bir-
çok bilinmezlik olduğunu belirten Acıba-
dem Kozyatağı Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif 
Meşeci, kontrollü sosyal hayat döne-
mine geçildiği ‘yeni normal’de de hami-
lelerin ve emziren annelerin çok dikkatli 
olmaları gerektiğini söylüyor. Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif 
Meşeci, koronavirüse karşı hamilelikte 
ve lohusalıkta alınması gereken önlem-
leri sıraladı, önemli uyarılar ve öneri-
lerde bulundu. 

Enfeksiyon bulaşmasın 
Yaklaşık 3 aydır ülkemizde de bir numa-

ralı gündem maddesi olan koronavirüste 
ikinci aşamaya yani ‘kontrollü sosyal 
hayat dönemi’ne geçilirken, bulaş riskine 
karşı önlemlere sıkı sıkıya uymak çok 
büyük önem taşıyor. Zira virüs hasta bi-
reylerden öksürme, hapşırma ve sosyal 
mesafenin korunmadığı 1,5 metreden 
daha yakın mesafede konuşurken ortaya 
saçılan damlacıklarla direkt olarak in-
sandan insana bulaşıyor. Ayrıca kişi, 
virüs içeren bu damlacıklar ile kirlenmiş 
yüzeylere bilmeden dokunup sonrasında 
ellerini göz, ağız ve burun mukozasına 
temas ettirirse yine enfeksiyon kapabili-
yor. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi 
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı 
Dr. Elif Meşeci, hamilelikte kalp-solu-
num ve bağışıklık sistemlerindeki fizyo-
lojik değişikliklerin hamileleri 
enfeksiyonlara daha yatkın hale getirdi-
ğini belirtirken “Ancak şu ana kadar 
edindiğimiz bilgi Covid-19 enfeksiyonu-
nun hamilelikte genellikle hafif atlatıldığı 
yönündedir. Şayet anne adayında kalp-
damar hastalığı, diyabet hastalığı, kronik 

akciğer hastalığı, obezite gibi risk faktör-
leri varsa anne adayları yakın izlemde 
tutulmalıdır. Covid-19 tanısı alan 
orta/ağır bulguları alan vakalarda akci-
ğerin direk grafi ve tomografi ile değer-
lendirmesi bebek korunarak yapılabilir” 
diyor. 

Emzirmeye engel değil ama 

Hamilelikte geçirilen Covid-19 enfeksi-
yonunun anne karnındaki bebeğe etkileri 
ile ilgili bilgilerin sınırlı olduğunu belir-
ten Dr. Elif Meşeci, plasentadan bebeğe 
virüs bulaşıp bulaşmadığı net olarak bi-
linmemekle birlikte, ciddi geçirilen enfek-
siyonlarda düşük, erken doğum, erken 
su kesesinde yırtılma ve bebekte bü-
yüme-gelişme geriliği gibi sorunlarla 
karşılaşılabildiğini söylüyor. Dr. Elif Me-

şeci, virüsle enfekte olan annelerin ise 
bebeklerini emzirmeye devam edebile-
ceklerini veya sütü sağarak verilebilecek-
lerini, ancak mutlaka bazı kurallara 
dikkat edilmesi gerektiğini belirterek 
şöyle konuşuyor: “Şu ana kadar virüs 
anne sütünde izole edilememiştir. Genel 
görüş anne sütü ile beslemenin, süt ile 
viral geçiş riskinden daha üstün olduğu 
yönündedir. Şüpheli ya da enfekte anne 
şayet emzirecekse bebeğe dokunmadan 
önce ellerini yıkamalı, öksürme ve hap-
şırmadan kaçınmalı, emzirme sırasında 
maske takmalıdır.” Ancak süt sağılıp ve-
rilecekse biberon veya sağma pompa-
sına dokunmadan önceyine mutlaka 
eller yıkanmalı, her kullanımdan sonra 
bu aletlerin sıcak su ve sabunla temizli-
ğine özen gösterilmelidir.

UZMANLAR tarafından şimdi-
lik COVID-19 salgınının kont-
rol altına alınmaya başlandığı 

söyleniyor. Vaka sayıları azalmaya ve iyi-
leşen hasta sayısı artmaya başladı. 
Yoğun bakım ihtiyacı olan ve hayatını 
kaybeden insanların sayısı da belirgin bi-
çimde azalıyor. Tüm bu veriler, ülkemiz-

deki salgının etkilerinin en azından artış 
sürecini tamamladığını ve önlemlere dik-
kat edildiği takdirde gerileme sürecinin 
başladığını gösteriyor. Ancak bu iyilik 
halinin rehavetiyle, bugüne kadar hem 
bireysel hem toplumsal düzeyde almış 
olduğumuz önlemleri gevşetmememiz 
gerekiyor. Peki “yeni normal” olarak ad-
landırılan önümüzdeki süreçte neler yap-
mamız gerekiyor? Nasıl bir dönem bizi 
bekliyor? “Yeni normal” dönemde, salgı-
nın devam ettiğini unutmadan, belirle-
nen kurallara uymaya devam edildiği 
sürece hastalığın önüne geçmenin müm-
kün olacağını belirten Acıbadem Fulya 
Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uz-
manı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Pek tabii 
hepimiz değişmiş hayat koşullarından, 
bir anda yok olmuş sosyal hayattan, ev-
lere kapanmanın getirdiği psikolojik so-
runlardan ve bizi bekliyor olan yeni 
düzenin bilinmezliğinden tedirginiz. 
Ancak bu tedirginliği çok sevdiğim bir 
söz ile dağıtmak istiyorum; kalp attıkça 
umut vardır. Kalbimiz attıkça ve umudu-
muz yeşerdikçe alışabilme potansiyeli-
miz ve öğrenebilme kabiliyetimiz ile 
hayata tutunacak ve fizyolojik, psikolojik 
ve sosyal açılardan bizi gerçekten zorla-
yan bu süreci zor da olsa aşacağımızdan 
şüphem yok. Bu nedenle hayatımıza kal-
dığımız yerden ancak bazı yeni kurallara 
daha fazla dikkat ederek devam edece-
ğiz.” dedi. 

Peki nedir bu “Yeni Normal”? 

Doç. Dr. Cem Arıtürk, aslında bu “yeni 
normal” olarak tariflenen düzenin insa-

nın sosyal ve kültürel yapısı nedeni ile 
zaten dikkat ediyor olması gereken kural-
lar bütününden meydana geldiğini belir-
terek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu 
kuralları bireylerin kendi başlarına al-
ması gereken önlemler ve toplumun belli 
yeni kurallar doğrultusunda kolektif ola-
rak dikkat etmesi gereken kurallar olarak 
iki kısımda inceleyebiliriz. Bireysel açıdan 
değerlendirmek gerekirse özellikle el hij-
yeni olmak üzere, hijyen kurallarına dik-
kat etmek; yeni normalin ilk maddesi 
olarak sayılabilir. Bu çerçevede ellerin 
gün içinde sıkça ve kuralına uygun şe-
kilde yıkanması ya da dezenfekte edil-
mesi hatırlanmalıdır. Bunun yanında 
sosyal mesafeyi korumak ve diğer bir 
birey ile 1,5 metre mesafeden daha ya-
kında bulunmamak ve dolayısı ile sosyal 
ortamlarda kalabalık oluşturmamak 
diğer bir madde. Bu da normal hayatı-
mızda, medeniyet gereği diğer bir bireyin 
kişisel alan kavramına saygımızdan 
ötürü zaten uymamız gereken bir kural. 
Aslında bugüne kadar hayatımızda ol-
mayan ve alışması en zor olabilecek 
madde ise maske kullanımı. Bir cerrah 
olarak ameliyathane ortamlarında zaten 
alışık olduğum maske kullanımının bun-
dan böyle sosyal alanlarda gerekeceğini 
mutlaka belirtmem lazım. 

Kendinizi düşünün 

Kişisel önlemlerden sonra toplum düze-
yinde uymamız gereken kurallara gelmek 
istiyorum. Her meslek grubunun kendi-
leri için belirtilen zamanlarda ve mesai 
sürelerinde çalışmaları çok önemli. Özel-

likle AVM gibi kapalı ve kalabalık oluna-
bilecek alanlarda kurallardaki en ufak 
gevşeklikler önü alınamayacak yeni atak-
lara sebep olabilir. Kuaför gibi yakın 
temas hizmet sektör çalışanlarının kendi-
leri için koyulan kurallara riayet etmeleri, 
restoran ve kafe gibi işletmelerin kalaba-
lık olmayacak ve belirtilen mesafe kural-
larına uyacak şekilde yeni düzenlemeleri 
aksatmamaları bu başlıkta dikkat edil-
mesi gereken diğer kurallardan. Aşı çalış-
maları tamamlandıktan ve hastalığa 
karşı koruma sağlandıktan sonra ise 
“yeni normal” olarak tanımladığımız dü-
zeni tekrar konuşur hale gelebileceğiz.” 
AYNUR CİHAN 
 

COVİD-19 enfeksiyonuna özgü be-
lirli bir ilaç tedavisi olmadığından bu 
nedenle öncelikle hasta olmamayı 
sağlamanın ilk hedef olması gerekti-
ğinin altını çizen Dr. Elif Meşeci 
“Covid-19 enfeksiyonunun hamile-
likteki etkisinin sadece anne adayı 
için değil aynı zamanda doğacak be-
beği için de ciddi problemler oluştu-
rabileceği bilinciyle hareket etmeli, 
virüsün yayılımını önlemek için üzeri-
mize düşen sorumluluğu dikkatlice 
yerine getirmeliyiz. Kişisel korunma 
önlemlerini dikkatlice uygulamak 
kendimize, bebeğimize, ailemize ve 
sevdiklerimize Covid-19 bulaşını en-
gelleyecektir” diyor. Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif 
Meşeci, ‘yeni normal’de bu 6 önleme 
dikkat edilmesi gerektiğini vurgulu-
yor; 
• Sosyal mesafenin korunması: Ka-
labalık ortamlara girilmemesi, toplu 
taşıma kullanılmaması, mümkün ol-
duğunca evde kalınması gerekli. Dı-
şarı çıkılması gerekirse ‘burun ve 
ağzı’ kapatacak tarzda maske kulla-

nılmalı. Ancak sadece maske kullanıl-
masının yeterli olmayacağını bilerek 
sağlıklı görünen bireylerle bile araya 
1,5-2 metre sosyal mesafe koymaya 
çok dikkat edin. 
• Kişisel hijyen kurallarını uygula-
mak: Ellerin sabun ve su veya alkol 
bazlı (%70 alkol konsantrasyonu 
olan) el antiseptikleri ile temizlenme-
sine özen gösterin. 
• Elinizi yüzünüze, gözünüze ve ağ-
zınıza götürmeyin. 
• Öksürüp hapşırırken elinizin içine 
değil, peçete ve dirsek içini kullanın. 
• Ortak alanlarda yüzey temizliğinin 
sık yapılması: Kapı kolu, elektrik 
düğmesi, telefon, kumanda gibi ortak 
kullanılan yüzeylerin temiz olmasına 
dikkat edin. 
• Ev halkından her gün dışarı çıkmak 
zorunda olan, çalışan bireyler varsa 
aile içi bulaşı engellemek için odanızı 
sık sık havalandırın, farklı zaman-
larda yemek yiyin, ayrı havlu müm-
künse ayrı tuvalet kullanmaya ve eve 
ziyaretçi kabul etmemeye özen  
gösterin. 

6 önleme dikkat!

O kadar da normalleşmeyin!
Doç. Dr. Cem Arıtürk, son günlerde sıkça telaffuz edilen “Yeni Normal” sürecinde, salgın kurallarını sıkıca uygulayarak günlük hayata devam edilmesi gerektiğini belirtiyor

Oyuncu Nilperi Şahinkaya bir dönem 
aynı dizide rol aldığı Kerem Bürsin 

hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu. 
Şahinkaya, Bürsin'e, "Seni ilk 

gördüğümde gıcık olmuştum" dedi

Boluğur;  
“Evde gelen  
çiçeklerime  
bakarak  
zaman  
geçiriyorum.”
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Olay, Çağlayan Mahallesi Vatan Cadde-
si'nde gece saat 01.00 sıralarında mey-
dana geldi. İddiaya göre, Vatan 
Caddesi'nde bulunan tekstil atölyesi ola-
rak kullanılan 5 katlı iş hanından dışa-
rıya çıkmaya çalışan yabancı uyruklu bir 
kadın yardım talebine bulundu. Bu es-
nada olay yerinden geçen ve isimleri 
öğrenilemeyen 4 genç ise yabancı uy-
ruklu kadını görünce yardım etmek is-
tedi. İddiaya göre hanın içinden gelen 
ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise, ka-

dına yardım etmek isteyen 4 gence 
küfür ve hakaret etti. Gençler de içeri de 
bulunan kişiye tepki gösterince, hanın 
içinde bulunan kişi hanın en üst katına 
çıkarak pencereden tabancayla genç-
lere ateş etti. Şans eseri ölen ya da ya-
ralanan olmadığı olayda gençler 
durumu polise bildirdi. 

Yanındaki kadın da gözaltında 
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 
polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 

polis ekipleri çevrede geniş güvenlik ön-
lemi aldı. İş hanının en üst katına çıkan 
polis ekipleri pencereden gençlere ateş 
eden şüpheliyi ve yabancı uyruklu ka-
dını gözaltına aldı. Ayrıca polis ekipleri 
içeri de yaptıkları aramada şüphelinin 
kullandığı tabancayı bulamadı. Polis 
ekipleri boş kovanların bulunduğu yerde 
delil araştırması yaptı. Gözaltına alınan 
şüpheli ve yanındaki kadınla 4 genç ifa-
deleri alınmak üzere Çağlayan polis 
Merkezi'ne götürüldü. DHA

YARDIM EDİN

Beykent Hadımköy Metrobüs Durağı'nın önünden  
20 dakikada bir kalkan araçlarımızla Tekirdağ-Malkara 
ve Keşan-Gelibolu halkına hizmet veriyoruz. Yazıhane-
miz İstanbul Park AVM içinde bulunmaktadır. 12 yıldan 
beri Trakya halkına hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz.

TRAKYA HALKININ  
GÖZDESİ ÖZ KEŞAN

Sultangazi’de eski eşi tarafından 9 yerinden bıçaklanan E.A.,  sürekli ölüm tehditleri aldığını belirterek, “Bu insan 4 ay hapiste yattı ve 
çıktı. Şu anda da 1,5 aydır evimi gözlüyor. Halen beni tehdit etmeye devam ediyor. Benimle barışmak için değil 'yarım bıraktığım işi ta-
mamlamak istiyorum' demiş. Beni 9 yerimden bıçaklayarak yaraladı. Bu seferkinde öldürecek yani. Yetkililerden yardım istiyorum” dedi

S ultangazi'de 2018 yılının Aralık 
ayında,  ayrıldığı eşi Salih K. tara-
fından bıçaklanan E. A. (40), 

ölümden döndü, Salih K,  ise  çıkarıldığı 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gön-
derildi. 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılan, Salih K'nin eski 
eşini tehdit etmeye devam ettiği iddia 
edildi. Salih K'nın uzaklaştırma kararı ol-
masına rağmen eski eşinin ikamet ettiği 
evi gözetleyerek sürekli rahatsız etmeyi 
sürdürdüğü ileri sürülüyor. 

Biber gazı ve bıçakla saldırdı 

Ölümden dönen E. A., yaşadıklarını 
DHA muhabirine anlattı. Eski kocasının 
kendisini takip ve tehdit etmeye devam et-
tiğini ileri süren E. A. şunları söyledi: 
"1998 yılında evlendik. Alkol ve şiddetten 
dolayı 3 sene önce boşandık. Yaklaşık 1,5 
sene önce de beni takip etmeye başladı. 
Çocuklarımın sigortası üzerinden çalıştığı 
iş yerini buluyor, takip ediyor. Sabah sa-
atlerinde işe giderken biber gazı ve bıçakla 
bana saldırdı. Etraftan insanlar yardı-
mıma geldi.  
O da kaçtı. Daha sonra sağlık raporu ala-
rak, kendisi ile ilgili uzaklaştırma kararı 
aldırdım. Bu olaydan 1 ay sonra da  ben 
evde yokken evime girmeye çalışıyor. 
Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ka-

pımın önündeki otomatiği kesiyor. Evde 
bulunan çocuklarım beni bilgilendirdi. 
Çocuklarım evdeyken ben işten eve gelir-
ken, polisi aradık. Polis, binadan çıkarken 
yakalamış" dedi. 

Sürekli ölümle tehdit ediyor 

Gözaltına alınan Salih K'nın  kısa bir süre 
sonra serbest bırakıldığını öne süren 
E. A., "Ben eve girdim, polisler onu götür-
dükten 10 dakika sonra arka sokakta do-
lanıyor. Çocuklarım ve kardeşlerim 
dışarıda olduğu için görmüşler. Ve binaya 
giriyor, beni 9 yerimden bıçaklıyor. Belden 
aşağı 9 yerimden bıçaklandım ölümden 
döndüm. Bu insan 4 ay hapiste yattı ve 
çıktı. Şu anda da 1,5 aydır evimi gözlüyor. 
Halen beni tehdit etmeye devam ediyor. 
Benimle barışmak için değil 'yarım bırak-
tığım işi tamamlamak istiyorum' demiş. 
Beni 9 yerimden bıçaklayarak yaraladı. 
Bu seferkinde öldürecek yani. Yetkililer-
den yardım istiyorum. Korkuyorum, ka-
pıdan dışarı çıkamıyorum. Her gün beni 
rahatsız ediyor. Normalde çalışıyorum. 
Koronavirüsden dolayı 1,5 aydır evdeyim 
Ve sürekli köşelerden evimi gözlüyor. Ve 
parmak işareti ile 'sen göreceksin' diyor. 
Sabah akşam evi gözetliyor. Binaya gir-
meye çalışıyor yani" diye  
konuştu. DHA 

Gençlere ateş açan şüpheli gözaltına alındı

Arnavutköy'de bir kişi, hırsızlık amacıyla girdiği kafeteryada polis ekipleri tarafından suçüstü  
yakalandı. Şüphelinin 1 hafta içinde aynı iş yerine üçüncü defa girdiği anlaşıldı. Daha önceden 
çaldığı malzemeleri hurdacıya 35 liraya sattığı tespit edilen şüphelinin, başka bir iş yerinden  

ise bir hafta önce 20 bin lira nakit para çaldığı güvenlik kameralarına yansıdı
ŞÜPHELİ, emniyetteki işlemleri-
nin ardından çıkarıldığı mahke-
mece tutuklanarak cezaevine 

gönderildi. Arnavutköy'de birçok iş yerine 
girerek hırsızlık yaptığı kamera görüntüle-
rince tespit edilen A.Ö, son işinde yakayı 
ele verdi. Arife günü öğlen saatlerinde 
Merkez Mahallesi Cansoy Sokak'taki bir 
kafeteryanın plastik tentesini elindeki bı-
çakla keserek içeri giren bir kişi, o sırada 
sokakta devriye atan Arnavutköy İlçe Em-
niyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirli-
ğine bağlı Mobil Park Ekibi tarafından fark 
edildi. Polis ekipleri, iş yeri sahibi ile irtibata 
geçerek kapıyı açtırmak istedi. Kafeye giren 
polis ekipleri, içeride yaptığı aramada, 
A.Ö.'nın bir masanın altına saklandığını ve 
elinde bir bıçak olduğunu gördü. Hırsızlık 
amacıyla içeriye girdiği anlaşılan A.Ö, polis 
ekipleri tarafından suçüstü yapılarak gözal-
tına alındı. 

Küllükleri bile satmış 

Hırsızlık zanlısı A.Ö'nün, suçüstü yakalan-

dığı kafeteryaya daha önceden 2 kez daha 
girdiği öğrenildi. Önceki hırsızlıklarında iş 
yerinden LCD televizyon ve sadaka kutu-
sunu çaldığı belirlenen şüphelinin, yine 
aynı iş yerinden çaldığı alüminyum kül tab-
laları ile servis tepsilerini ise 35 liraya hur-
dacıya sattığı anlaşıldı. 

20 bin lira çaldı 

Şüphelinin yakalanmasının ardından Ar-

navutköy'de başka bir iş yeri sahibi de şika-
yetçi olarak restoranından 20 bin lira değe-
rinde malzemesinin çalındığını söyledi. 
Bunun üzerine iş yerindeki güvenlik kame-
rası görüntüleri izlendi. Güvenlik kamerası 
görüntülerinden hırsızlık yaptığı tespit edi-
len kişinin, kafeteryada suçüstü yakalanan 
kişi olduğu görüldü. Emniyetteki işlemleri-
nin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö, tu-
tuklanarak Metris Cezaevi'ne gönderildi.

KADIKÖY İlçe Emniyet Müdürlüğü 
görevlileri farklı tarihlerde meydana 
gelen evde hırsızlık olaylarıyla ilgili 

güvenlik kamera görüntülerini inceleyip yaptık-
ları araştırmalarla 4 kadından ikisini tespit etti. 
Şüpheliler Deniz Ç. ve Nurcan G., 29 Mayıs'ta 
saat 16.00 sıralarında Caddebostan Mahalle-
si'nde polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2 
Haziran 2018 tarihinde 20 adet altın kolye, beş 
adet altın bileklik, üç adet gümüş tepsi, bir 
yarım altın ve bir çeyrek altın çalınması, 9 Ağus-
tos 2019 tarihinde 50 bin TL bulunan kasanın 
çalınması, 13 Mayıs 2020 tarihinde 20 bin TL 
değerinde ziynet eşyası çalınması, 21 Mayıs 
2020 tarihinde de 80 bin TL değerinde ziynet 
eşyası çalınması olaylarını gerçekleştirdikleri 
tespit edildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 
Deniz Ç.'nin 47 suç kaydı olduğu, Nurcan 
G.'nin ise 4 suç kaydı bulunduğu belirlendi. 
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 
"Evden hırsızlık" suçundan dün çıkarıldıkları 
adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 
Diğer şüphelilerin aranması çalışmaları ise 
devam ediyor.  

Güvenlik kamerasına takıldılar 

Güvenlik kamera görüntülerinde 2 Haziran 
2018 tarihindeki hırsızlık sırasında ikisi türbanlı 
ve güneş gözlüklü, biri şapkalı ve biri de uzun 
saçlı dört kadının binaya girdikleri, daha sonra 
şapkalı ve saçı uzun kadının ellerinde poşetlerle 
binadan çıktıkları görülüyor. 9 Ağustos 
2019'daki kamera görüntülerinde ise biri tür-
banlı, üç kadının binaya girdikleri, daha sonra 
da ellerinde bir bavulla dışarı çıktıkları, 13 
Mayıs ve 21 Mayıs 2020 tarihlerinde ise korona 
günlerine de boş durmayan üç kadının binaya 
girişleri ve çıkışları görülüyor. DHA 

ESKI ESIM BENI 
OLDURECEK!

Soygun esnasında basıldı!

Hırsızlık amacıyla içeriye 
girdiği anlaşılan A.Ö, polis 
ekipleri tarafından suçüstü 
yapılarak gözaltına alındı. 

HIRSIZ KADINLAR 
YAKAYI ELE VERDİ

BAŞAKŞEHİR'DE uyuşturucu suçun-
dan yapılan çalışmalar sırasında, po-
lisin "dur" ihtarına uymayarak 

aracıyla kaçan Enes K. 6 gün sonra Güngö-
ren'de yakalandı. Araçta 20 kilogram bonzai 
maddesi ele geçirilen şüphelinin girdiği evin ha-
valandırma boşluğunda da poşet içinde 3 kilo-
gram bonzai maddesi, 5 litre aseton maddesi 
bulundu. Polis operasyon sırasında şüphelinin 
havalandırma boşluğuna atığı uyuşturucuları 
çıkartmak için itfaiye ekiplerinden de yardım 
aldı. O anlar kameraya yansıdı. Başakşehir İlçe 
Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "Uyuştu-
rucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti" ko-
nusunda yapılan çalışmalarda 23 Mayıs'ta 
gerçekleştirilen kontroller sırasında durumun-
dan şüphelenilen bir araç takibe alındı. Durdu-
rulmak istenen araç, polislerin  uyarılarına 
rağmen durmayarak kaçtı. GPS kayıtları üze-
rinden kiralık olduğu belirlenen aracın Güngö-
ren, Güneştepe Mahallesi'nde bulunan bir 
sokakta park halinde bulunduğu belirlendi. 
Bunun üzerine 29 Mayıs'ta polis söz konusu 
adrese operasyon düzenleyerek araç ve sürü-
cüsü Enes K'yı (20) yakaladı. Araçta yapılan 
aramada 20 paket halinde 20 kilogram bonzai 
maddesi ele geçirildi. 

İtfaiye görevlileriyle arama yapıldı 

Şüpheli Enes K'nın uyuşturucu maddenin bir 
kısmını da girdiği binanın havalandırma boşlu-
ğuna attığını söylemesi üzerine polis, çatıda ve 
havalandırma boşluğunda arama yapması için 
itfaiye görevlilerinden yardım aldı. Çatıda ça-
lışma yapan itfaiye görevlileri, daha sonra bina 
içinden havalandırma boşluğuna girerek arama 
yaptı. İtfaiye görevlileri burada poşet içinde 3 ki-
logram bonzai maddesi, 5 litre aseton maddesi 
buldu. Gözaltına alınan şüpheli Enes K., emni-
yetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 
"Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya tica-
reti" suçundan çıkarıldığı adliyede tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE teras 
katında yapılan mangal 
yangın çıkardı. Yangın it-

faiye ekiplerinin çalışmalarının ar-
dından kısa sürede kontrol altına 
alındı. Vatandaşlar tarafından kayde-
dilen cep telefonu görüntüsünde ise 
yanma anında bir vatandaşın yan-
gına hortumla müdahalesi kame-
raya yansıdı. Yangın saat 20.00 
sıralarında Gültepe Mahallesi Hacı-
oğlu Caddesi'nde bulunan 4 katlı bi-
nanın teras katında çıktı. İddiaya 
göre, sokağa çıkma kısıtlaması sebe-
biyle hafta sonunu evde geçiren bir 
aile teras katında mangal yaptı. Rüz-
gâr sebebiyle mangaldan sıçrayan 
alevler teras katını sardı. İhbar üze-
rine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık 
ekipleri sevk edildi. Sokağa gelen it-
faiye ekipleri teras katındaki yangına 
merdiven aracıyla müdahale etti. 
Yangın itfaiye tarafından kısa sürede 
kontrol altına alındı.

Havalandırmadan 
uyuşturucu çıktı

Mangalı değil evi yaktı! 



K oronavirüs tedbirleri kapsamında
terhis ve celp işlemleri bir ay uza-
tılmıştı. Milli Savunma Bakanı

Hulusi Akar, 31 Mayıs tarihinde alınan
önlemler eşliğinde terhislerin başlayacağını
duyurmuştu. Bu sabah itibariyle askerler
terhis olmaya başladı. Farklı şehirlerde as-
kerlik yapan ve İstanbul'da yaşayanlar,
otobüslerle sabah saatlerinde Bayrampa-
şa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na
gelmeye başladı. Otobüsler terhis olan as-
kerleri otogar giriş kapısına bıraktı. Arka-
daşlarıyla vedalaşan askerler ailelerini
beklemeye başladı. Kimi ailesi tarafından
karşılanırken, ailesine sürpriz yapmak iste-
yenler ise taksiyle evinin yolunu tuttu.

Sürpriz yapacağım

Askerliğini tamamlayıp otobüsle İstanbul'a
gelen Mustafa Tek, "Lüleburgaz'dan geli-
yorum. Sonunda bitti askerliğimiz. Evi-
mize gidiyoruz ve ailemize kavuşacağız.
Ailemi özledim. Kimseye söylemedim,
sürpriz yapacağım. 2 Haziran günü gele-
ceğimi söyledim" şeklinde konuştu. Ömer
Menteşe, "Evime gideceğim, 14 günlük ka-
rantina sürecimiz var. Ona uyacağız. Ko-
ronavirüs nedeniyle bir ay uzadı ama bizim
de bir katkımız olsun sonuçta. Yapabilecek
bir şey yoktu. Bu şekilde karar verildi" ifa-
delerini kullandı.

Yine olsa yine yaparım

Tekirdağ'da askerlik görevini yapan ve İs-
tanbul'a dönen Hamdi Demirkaynak, "7 ay
askerlik yaptım ama yine olsa yine yapa-
rım. Vatan sağ olsun. Koğuşlarımız mesa-
feliydi. Yataklarımız da mesafeliydi.
Komutanlarımız gelip kontrol ediyordu.
Ateşlerimiz ölçülüyordu. Yemekleri hep
mesafeli bir şekilde yedik. Şimdi ailemi
bekliyorum, karşılaşacağız heyecanlıyım.

Ben Tekirdağ'da askerlik yaptım" şeklinde
konuştu.

Dört gözle bekliyorlar

Askerden gelen oğlunu almaya gelen Hü-
seyin Özşahan, "Bugün sürpriz yaptı. Nor-
malde pazartesi geleceğim demişti. Ama
bugün sürpriz oldu. Ben de hızla geldim.
Devamlı telefonla görüştük. İyi geçti, çok
şükür. Virüs olmasaydı daha iyi olacaktı.
Bir an önce hepimiz kurtulalım inşallah vi-
rüsten. Çok şükür kavuştuk. 14 gün evde
karantinada kalacak. Hemen banyoya so-
kacağız. Evde dört gözle bekliyorlar" diye
konuştu. DHA
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A BD'nin Minneapolis şehrinde polisin
bir siyahiyi öldürmesinden sonra
çıkan şiddetli olaylar artarak devam

ediyor. Göstericiler, gece saatlerinde Min-
neapolis'te bir polis merkezini basarak bi-
nayı ateşe verdi

Öldürülen siyahi genç George Floyd,
sahte bir on dolarlık banknotu vermeye ça-
lıştığı için dükkan sahibinin polisi aramasın-
dan sonra gözaltına alındı.

Mağaza sahibi daha sonra medyaya
Floyd'un sahte para verip vermediğini bile
bilmediğini söyledi. Polis olay yerinde
Floyd'u ele geçirip, kelepçeledi ve sonra vü-
cudu gevşeyene kadar dizinin altına
Floyd’un başına bastı. 9 dakika boyunca bo-
ğazını basarken, yalvardı ama daha sonra
Floyd öldü. Resmi polis raporu Floyd'un tu-
tuklamaya direndiğini yazıyordu. Ancak or-

taya çıkan bir video da polisin orantısız şid-
det kullanarak Floyd’u öldürdüğü görülüyor.
Üstelik diğer polis memurları da bu orantı-
sız şiddete kayıtsız kalıyordu.

Elbette işler çığırından çıkınca, 1 polis
önce görevden el çektirildi. Sonra olaylar
uluslararası medyada yağma görüntüleriyle
gözükünce 4 polis tutuklandı.

Öncelikle şunu vurgulayalım, “ABD, da-
ğıldı“, “ABD’nin sonu geldi“, “ABD,çök-
meye başladı“ ile  başlayan cümleler,
temenniden öteye gitmeyen değerlendirme-
lerdir. ABD’de daha yıkıcı siyahi olaylarda
olmuş, ABD hiçbirinden dağılarak çıkma-
mış, bilakis daha da güçlenerek çıkmıştı.
Mesela bir 2011’de Wall Street ayaklan-
masını hatırlatmak isterim. “ABD parça-
landı, bitti’’gibi yorumlara sıkça rastlandı.
Fakat ABD’ye hiçbir şey olmadı. Üstelik

gösteriler iş dünyası ve sermaye gibi ‘ürkek’
bir sektörü hedef almasına rağmen, düzen
aynen devam etmişti. Hedef 2014 yıllarında
Michael Brown'ın Missouri, Ferguson'da (9
Ağustos 2014) ve Eric Garner New York'ta
(17 Temmuz 2014) ) vurulmasından bu
yana yaklaşık altı yıl geçti. O zamanlarda
benzer gösteriler yapılmıştı. Ancak ABD,
kontrolü bir şekilde ele almayı başarmıştı.
Aradan geçen yaklaşık altı yılda 6.000 kişi
daha polis tarafından öldürüldü.

Şüphesiz ırkçılık, polis şiddetinde önemli
rol oynuyor. Polis cinayetlerinde, Afrikalı
Amerikalılar ve Hispaniklerin taciz, istis-
mar, tutuklama ve hapsetmek için bile oran-

tısız güç kullandığı dünyanın malumudur.
Ancak Trump, “haydutlara”,“sert” mua-

meleyi sevdiğini ilan etmiş ve polisin “çok
iyi” olmamasını istemişti. Elbette Trump’ın,
bu son cinayeti onayladığı anlamı çıkartmı-
yoruz. Ancak bu davranışların kendi içinde
rasyonel bir zeminde irdelediğini açıkla-
mıştı. Afrikalı ve Hispanik toplumu da bu
konu mazbut ve karşılıksız kalmıyor. George
Floyd'un öldürülmesi, ABD polisinin psiko-
sosyal ve devlet şımartmasının bir 
sonuncusudur. 

Ancak polis şiddetinin kaynağı ırksal düş-
manlık değil, sınıf baskısıdır. Polis şiddetine
maruz kalanların ortak özelliği ( siyah,
beyaz, Asyalı, İspanyol ve Kızılderili) yoksul
olmaları ve nüfusun en savunmasız kesim-
leri temsil etmeleridir. Polis, ekonomik du-
rumu zayıf insanları dış görünüm üzerinden
bir ön kabul yaparak davranış geliştiriyor.
Ufacık bir itiraz karşısında da orantısız güç
kullanıyor. Çünkü Amerikan kanunları ve

yasaları tarafından kategorik olarak koru-
nacağını biliyor.

Bu polis terörü, Siyahi Demokrat başkan
Barack Obama'nın yönetimi altında başladı
ve Beyaz Cumhuriyetçi Donald Trump yöne-
timinde devam ediyor. Bir eyaletin Demo-
krat veya Cumhuriyetçi valisine
bakılmaksızın, belediye başkanı veya polis
şeflerinin siyah, beyaz, erkek, kadın veya eş-
cinsel olması bir şey ifade etmiyor. Onların
bu gibi olaylarda yaptığı/yapması gereken
tek şey, polis cinayetlerini hafifletmek/tep-
kiyi azaltmaktır.

Son olarak coronavirüs pandemisi ile bu
sınıf antagonizmaları yeni bir aşamaya giri-
yor. Coronavirüsten ölenlerinin büyük bir
kısmının Siyahi, Asyalı ve Hispanik olması
Kurumsal ve finansal oligarşiyi hedefe koyu-
yor. Amerikan devleti, halkı korumak için
hiçbir şey yapmadıktan sonra,bu olaylar
farklı konu, aynı sosyo-ekonomik nedenlerle
devam edecektir.

ABD’de ‘Kara Öfke’’ sebebi, ‘Sınıfsal ayrım’

Hayat normale 

DÖNÜYOR

CumhurbaşKanlığının almış ol-
duğu kararla yaklaşık 3 aydır süren
Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerinin

hafifletilmesi konusunda yeni normale dönüş
süreci 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlı-
yor. Bu kararlar kapsamında hareket eden Zey-
tinburnu Belediyesi, 1 Haziran tarihinden
itibaren hijyen ve sosyal mesafe şartlarına
uymak koşuluyla; Merkezefendi, Seyitnizam ve
Zeytinburnu Millet Kıraathaneleri başta olmak
üzere, 2 adet havuz, 3 adet pilates salonlu ve
Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi
(AKDEM)’i faaliyete sokuyor.

24 saat kesintisiz hizmet 

Yeni normale göre düzenlenen Zeytinburnu,
Merkezefendi ve Seyitnizam Kıraathaneleri ilk
etapta 08.00 ile 24.00 saatleri arasında hizmet
verecek. Kıraathanelerde sosyal mesafe düzeni
ve hijyen kurallarına uyum sağlanması için
oturma düzenekleri yeniden düzenlendi. Giriş
çıkışlarda kontrol ve dezenfektasyon bankoları
kuruldu. İlerleyen süreçte kıraathanelerin eski-
den olduğu gibi kademeli olarak 24 saat kesinti-
siz hizmet sürecine geçeceği öğrenildi.
Kıraathaneler haricinde ilçede bulunan Beştel-
siz, Merkezefendi Yüzme Havuzları, Merkez-
efendi, Gökalp ve Veliefendi Pilates
Salonları’nın da tekrar hizmete açılacağı, 1 Ha-
ziran’dan itibaren Aile Kadın Destekleme ve En-
gelliler Merkezi (AKDEM)’in de tekrar faaliyete
geçeceği bildirildi. Öte yandan ilçede faaliyet
gösteren hemşehri dernek ve lokallerinin de de-
zenfektasyon işlemleri belediye ekipleri tarafın-
dan yapıldı.

TERHıS YOgUNLUgU

Koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbir-
ler kapsamında ülke genelinde terhis işlem-
leri askıya alınmıştı. Bugün itibariyle terhis
olan askerler, memleketlerine doğru yola
çıktı. İstanbul Anadolu Yakası'ndaki birlikle-
rinden terhis olacak askerler
askeri araçlarla Maltepe'de
bulunan General Nurettin 
Baransel Kışlası'na getirildi.
Askerler, kışlaya gelen şehir-
lerarası otobüslere binerek
memleketlerine doğru yola
çıktı. Askerlerin içinde bulun-

duğu şehirlerarası otobüsler, Tuzla TEM
Otoyolu Ankara istikametindeki denetim
noktasında trafik polisleri tarafından kontrol
edildi. Otobüsün içine giren polis, askerleri
maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına

uymaları konusunda uyardı.
Askerlerin her birinin çiftli
koltuklarda tek oturduğu gö-
rüldü. Otobüste bulunan bir
asker, "7 aydır bu anı bekliyo-
ruz. Bir evladım var, evladımı
özledim. Antep'e gidiyorum"
dedi. 

Memleketlerine doğru yola çıktılar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Nisan ayındaki terhisleri ertelenen askerler, dün sabah itibariyle terhis olmaya başladı. Farklı
şehirlerde askerlik yapanlar otobüslerle İstanbul'a getirilirken, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı önünde yoğunluk yaşandı

Binlerce arıyı
kolunda topladı
Sultangazi'de oğul veren arılar paniğe neden oldu. Arıcılıkla uğraşan 
mahalle sakini, çıplak elle kolunda topladığı arıları kovana koydu, herkes o
anları sosyal mesafe kuralına uymadan görüntülemek için birbiriyle yarıştı

olay, Esentepe Mahal-
lesi 2364 Sokak'ta mey-
dana geldi. Oğul veren

arılar bir apartmanın dış kolonuna
yuvalandı. Binlerce arıyı gören ma-
halle sakinleri kısa süreli panik ve
şaşkınlık yaşadı. Apartman sakinleri
sokağa çıktı. Arıcılıkla uğraşan ma-
halle sakinlerinden Nevzat Erdoğdu,
arıcı tulumu giyen bir arkadaşıyla ko-
lona yuvalanan binlerce arıyı çıplak
elle kolunda topladı, kovana koydu.

Birbirleriyle yarıştılar

Arıların bir kısmını da kovanı yaklaş-
tırarak içeriye alan Erdoğdu ile arka-
daşının müdahalesini mahalle
sakinleri meraklı gözlerle izledi. Sos-
yal mesafe kurallına uymayan ve ço-
ğunun maske kullanmadığı görülen
vatandaşların yanı sıra çocuklar da
olan biteni ilgiyle izledi. Kimi vatan-
daşlar balkon ve pencerelerimden
olayı izlerken, kimi vatandaşlar da
sosyal medyadan o anları canlı ya-
yınlamak için birbirleriyle yarıştı.
Çıplak elle yaklaşık 1 saatlik çalışma-
nın ardından arıları toplayarak ko-
vana koyan Nevzat Erdoğdu,

“Bunlar çoğaldığı zaman oğul ver-
meleri gerekiyor. Yer olmadığı için bir
grubu gidiyor, bir grubu kalıyor. Evde
3 kardeşiz yerimiz yoksa kendimize

bir ev buluruz. Bu da aynı şeydir. Bu
topladığımız arıları götürüp doğal
ortamda başka bir kovana koyaca-
ğız" dedi. DHA

Yeni normale dönüş planlarına tam uyum
sağlayan Zeytinburnu Belediyesi, Aile Kadın
Destekleme ve Engelliler Merkezi (AKDEM),
Millet Kıraathanesi, havuzlar ve pilates
salonlarını hijyen ve sosyal mesafe kurallarına
uyum şartıyla yeniden faaliyete geçiriyor

Saatlerce 
beklediler

Koronavirüs salgını nedeniyle uy-
gulanan iki günlük sokağa çıkma ya-
sağı nedeniyle İstanbul'da yollar boş

kaldı. Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'da seferlerin
az olması ve kısıtlı sayıda yolcu uygulaması ne-
deniyle birçok vatandaş duraklarda otobüs
bekledi. Sabah işine gitmek için Mecidiyeköy
durağına gelen Hüseyin Şahin "Dün iki saat
bekledim. Bugün de yarım saattir bekliyorum.
Büyükşehir Belediyesi ek sefer koyması gerekir-
ken aksine seferleri kaldırıyor .Bölge şefleri,
bölge amirleri arabaların giriş kalkışlarıyla oy-
nuyor.Şu an bekliyoruz. Belki işimize geç kala-
cağız belki de işimizden olacağız.Araçlar bir
saat veya bir buçuk saat arayla geliyor. Biz bu-
rada hepimiz mağduruz" dedi. DHA

Ağaçlar budanıyor
EsEnyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Mü-
dürlüğü, bir yandan parklarda ve yeşil alan-
larda bakım çalışmalarına devam ederken bir

yandan da ağaç budama işlemlerini sürdürüyor. İlçe
genelinde yer alan cadde, sokak ve parklarda belirlenen
program dahilinde tüm ağaçların bakımı yapılıyor. Her
yıl ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleştirilen işlemler sa-
yesinde, ağaçların daha sağlıklı bir şekilde büyümesi
sağlanıyor. Ağacın ömrünün uzatılması, estetik görün-
tüsünün ve hastalıklara karşı direncinin arttırılması
amacıyla yapılan budama çalışmaları kapsamında, va-
tandaşlardan gelen dilekçeler de değerlendirilerek bu-
damaya uygun bulunan ağaçlar budanıyor. 

drhusamettin@hotmail.com 

Hüsamettin ASLAN

Aileleriyle ve yakınlarıyla buluşan
askerler, terhis olmanın sevincini
yaşadı. Gazetecilere konuşan 
bir asker, “Hep bu günleri bekledik.
Şükür kavuştuk” ifadesini kullandı.



 
 

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) 
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB işti-
raklerinden Kiptaş’ın, Silivri 4. Etap 

Konutları’nın tanıtım programına katıldı. 
İBB Saraçhane yerleşkesinde gerçekleştiri-
len programa, İBB Genel Sekreteri Yavuz 
Erkut ve yardımcıları, Kiptaş Genel Mü-
dürü Ali Kurt ile birlikte İBB bürokratları 
katıldı. Tanıtım programında, Türkiye ile 
tüm dünyanın görünmez bir düşman ile 
mücadele içerisinde olduğunu ifade eden 
İmamoğlu, “Her ülke belki de son 100 yılın 
en önemli, en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Ko-
ronavirüs mücadelesiyle biz de, devleti-
mizle, belediyemizle, milletimizle en üst 
seviyede eforu ortaya koymaya çalışırken bir 
yandan da toplumun yüzleştiği bir kısım 
zorluklarla da mücadele veriyoruz. 15 
büyük şehrimizde hala sokağa çıkma yasağı 
var. Ne yazık k salgın süresince, ülkemizde 5 
bine yakın dünyada da 350 bine yakın insan 
yaşamını yitirdi” dedi. 

Adalet duygusu çok önemli 

Kiptaş’ın, toplu konutta tüm standartları 
değiştirecek yeni bir projeyi ortaya koyma-
sını çok önemli bulduğunun kaydeden İma-
moğlu, "Silivri 4. Etap Konutları, yeni nesil 
belediyeciliğin bir ürünü olarak da tanımla-
nabilir ve öyle projelendirilmiştir. Kampan-
yamızda şehrin geleceği ile ilgili özellikle 
bazı tanımlamalar yaparak, bazı sözlerde, 
taahhütlerde bulunduk. Demiştik ki İstan-
bul’u adil bir şehir yapacağız. Adalet duy-
gusu çok önemli. İstanbul’u yeşil bir şehir 
yapacağız. Doğayla barışık, doğayla iç içe. 
Pandemi sürecinde doğa insan ilişkisi çok 
daha ön plana çıkmış, yaşam alanlarının 
buna dönük tanımlanması da çok önemli 
bir husus haline gelmiştir. Demiştik ki İstan-
bul’u yaratıcı bir şehir yapacağız. Yetenekli 
insanlarının kendi yaşam koşullarını en çağ-
daş unsurlarla buluşturmasına fırsatlar su-
nacağız. Silivri 4. Etap Projesi, seçim 
döneminde ortaya koyduğumuz bu taah-
hütleri içinde barındıran bir proje" diye  
konuştu.  

İstanbul, Türkiye’nin lokomotifi 

Pandemi süresince İstanbul’da ciddi müca-
deleler verdiklerini ve bundan sonra da bu 
mücadelenin süreceğini belirten İmamoğlu, 
“Bugün yaptığımız tanıtım çok önemli. Bu 
aslında daha fazla üretmek, daha fazla in-
sanlarına umut sağlamak noktasında 
önemli bir işareti ortaya koymuş oluyoruz. 

Biz salgın süresince bu kadim kentte müca-
delemizi verdik. İnsanların her türlü sıkıntı-
sında sağlıktan yoksulluğa yanında olduk 
ve olmaya devam ediyoruz. Bir yandan da 
umudu en üst seviyede tutmaya hem de in-
sanların yaşam kalitesini yükseltmeye 
dönük de vazifemizi, Türkiye’nin lokomotifi 
olan bu kentin yöneticileri olarak mücadele-
mizi ve vazifemizi yerine getiriyoruz” diye 
konuştu. 

Fırsat eşitliği yaratılacak 

Silivri 4. Etap Konutları projesinde, adil bir 
şehir yaratma vaatlerini dikkate aldıklarını 
söyleyen İmamoğlu, konuşmasını şöyle sür-
dürdü: “Gücü henüz ev sahibi olmaya yet-
meyen insanlara bir fırsat eşitliği yaratma 
adına ortaya koymuş oldukları titiz çalışma 
ve düşünce çok mühim. Özellikle dar gelirli 
insanlarımızı ve gençlerimizi öncelemesi 
çok önemli. Kadınlarımız ve bu dönemde 
büyük fedakârlıklar yapan sağlık çalışanları-
mıza, özel bir hak tanınması. Yine projenin, 
şehrin adalet duygusunu en üst planda tut-
maya dönük öncelikli gruplar şeklinde ta-
nımlaması, projede bizim için önemli bir 
karakter. Kira öder gibi insanlarımızın ev 
sahibi olmasını sağlamak istedik. Bu fikrin 
bu ülkede gerçek olmasını sağlamak, müm-
kün hale getirmek bizim gibi İBB’nin değerli 
kurumu Kiptaş’ın ortaya koyduğu bir pren-
sip. Dar gelirliler dahil herkes bu şehirde 
adaletli bir ödeme sistemiyle mülk sahibi 
olabilsin. Projemizde, yeşil bir şehri var 
etme çabamızı da ortaya koymamız gereki-
yordu. Bu vaadimizi de bu projede Kiptaş 
kurumumuz dikkate almıştır. İstedik ki bu 
projede ev sahibi olacak herkes, evinin 
hangi penceresinden bakarsa baksın yeşil 
bir ortamla, doğayla iç içe bir imkanla  
buluşsun." 

Sağlık çalışanlarına davet 

Sosyal konutla kaliteyi üst seviyede tutan, 
standartları kökünden değiştirecek projenin 
Kiptaş aracılığıyla, Türkiye'ye yeni bir anla-
yışı işaret edeceğini vurgulayan İmamoğlu, 
“Biz inanıyoruz ve her yerde dile getiriyo-
ruz;bir şehirde yaşayan insanlara eşit fırsat-
lar sunma fikri, kurumlara aittir. Ve bunu 
asla ve asla ıskalamamalıyız. Yeni nesil be-
lediyeciliğin, yeni nesil sosyal konut anlayışı 
ile birleştiği bir proje ortaya çıkmış, vücut 
bulmuş halidir diyebilirim. Şehrimize ve 16 
milyon insanımıza bu güzide proje hayırlı 
uğurlu olsun. Ön cephede mücadele eden, 
salgınla mücadele eden sağlık çalışanları-
mızı özellikle davet ediyorum. Onlar ayrıca-

lık da. Arkadaşlarımdan bunu istemiştim. 
Bunu hayata geçirmenin keyfini yaşıyoruz. 
Ben tabii burada şunu söyleyeyim, daha 
önce kura çektik. Hak sahiplerine bitirdiği-
miz projenin teslim edilmesi için canla 
başla çalışıp Haziran'da harekete geçirecek-
ler. Bir yandan mücadelemizi vereceğiz, bir 
yandan sorunların çözümünde öncü olaca-
ğız. Bir yandan da sahada üreten, 
İstanbul'un hiç dokunul-
mamış alanlarına, tarım-
dan birçok alana 
dokunan bir belediye 
olacağız. Umudun ad-
resi biz olacağız.  
Ülkemiz adına, şeh-
rimiz adına. Bu zor 
günlerde  
insanlarımı-
zın yuva 
edinme ihti-
yaçlarına en 
üst seviyede 
ışık olan 
Kip-
taş’ımıza 
gerçek-
ten  
teşekkür 
ediyorum" 
ifadelerini 
kullandı.  
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İSTANBUL Büyükşehir Beledi-
yesi Bilimsel Danışma Kurulu, 
Covid-19 salgınıyla ilgili nor-

malleşme sürecinin açıklanmasının ardın-
dan bir toplantı daha gerçekleştirdi. Dün 
online olarak yapılan toplantıda, normal-
leşme sürecinin, özellikle İstanbul’da 
maske ve fiziksel mesafe kural ihlallerini 
de beraberinde getirebileceğine vurgu ya-
pıldı. Kurul, toplu ulaşım araçlarında olu-
şabilecek riskler konusunda da uyarılarda 
bulundu. Bilindiği gibi, 18 Mayıs tarihli İs-
tanbul Valiliği genelgesinde, “Şehir içi ve 
şehir dışı ulaşımda toplu taşıma araçla-
rına/otobüslere getirilen yüzde 50 doluluk 
kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygula-
maların titizlikle takip edilmesi...” denil-
mişti. İBB de normalleşme sürecine 
geçilmiş olmasına rağmen, Valiliğin bu ge-
nelgesinde herhangi bir değişiklik olmadığı 

için yüzde 50 doluluk uygulamasını sür-
dürecek; bununla ilgili tüm tedbirleri ala-
cak. Toplu ulaşım araçlarında maske 
kullanma zorunluluğu da devam edecek. 

Durum tersine dönebilir 

Danışma Kurulu’nun değerlendirmesinin 
ardından İBB, park bahçeleri, oyun alan-
larını, tuvaletleri, İSPARK’ları, yüzde elli 
kuralına uyulması şartıyla kütüphaneleri, 
açık alanları açacak. Beltur, sosyal tesis, 
kafe ve lokantalar ise ikinci aşamada de-
ğerlendirilecek. İBB Bilimsel Danışma Ku-
rulu, normalleşme sürecinin 
açıklanmasının ardından 30 Mayıs’ta ya-
pılan toplantıda ayrıca, şu tespit ve öneri-
lerde bulundu: "Salgın nedeniyle 
gerçekleşen ölüm oranlarında azalma ol-
duğu gözükmekte. Ancak vaka sayıların-
daki düşüş, bir süredir yavaşlamış 
durumda. İstanbul dışındaki birçok ilde 
kontrol edilebilir bir vaka sayıları mev-
cuttu; ancak İstanbul’dan gidenler nede-
niyle hasta sayılarında kısmi artış oldu. 
Eylül, Ekim ayında ise tatil bölgeleri için 
ciddi bir sıkıntı yaşanması bekleniyor. 
Yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların 
sayısı azalmış durumda. Ancak vaka sayı-
ları devam ediyor. Son dönemde artan bir 
sosyalleşme var. Artan sosyalleşme ve 
kural ihlalleri nedeniyle şuana kadar iyi 
giden durum tersine dönebilir. Normal-
leşme sürecine hızlı girildi, salgın bitiyor 
gibi gözükse de diğer yandan Pandemi 
hastaneleri ve yoğun bakım yataklarının 
kapasiteleri artırılıyor. 

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silivri 4. Etap Konutları’nın tanıtım programına katıldı. İBB Saraçhane  
yerleşkesinde gerçekleştirilen programda İmamoğlu, “Bu özel projeye başvurmak için özellikle, şimdiye 
kadar konut sahibi olamamış vatandaşlarımızı ve Covid -19’la mücadelede ön cephede savaşan ve kendile-
rine çok şey borçlu olduğumuz sağlık çalışanlarımızı davet ediyorum. Umudun adresi biz olacağız" dedi

Ekrem 
İmamoğlu

UMUDUN ADRESI 
BIZ OLACAGIZ!

İttifaklardan çekinenlerle 
TBMM’ye tavsiye ve taleplerim

P andemi nedeniyle aylardır kapalı kalan ve 
bazı vekillerin basın toplantısı yapmasından 
başka bir faaliyet gösteremeyen TBMM’miz 

nihayet açılacak. Tatilden yeni dönüldüğüne göre, 
tekrar yaz tatiline girip girmeyeceklerini bilemem. 

Kovit-19 tatilinde olan vekillerimizi yoğun bir gün-
dem bekliyor. İktidar partisi ve yardımcısının günde-
minde, rahatsız oldukları bazı hususlar için hazırlık 
yaptıkları biliniyor. 

Bunların başında İş Bankası, İttifakların önlenmesi, 
Seçim ve siyasi Partiler Kanunu’nda değişiklik, darbe 
durumları, pandemi’nin ve ekonominin geleceği gibi 
önemli hususların olacağı belli. 

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu bir 
demecinde, “Bu iktidar sandıkta ve 

Ya başka bir şekilde gider” demesinden sonra, 
"Darbe çağrısı yaptı” denilmiş, hatta ifadesi de 
alınmıştı. 

Arkasından Kemal Kılıçdaroğlu, “Gerekirse demok-
rasinin gereği için yeni kurulan Gelecek ve DEVA 
Partileri’ne de İYİ Parti’ye olduğu gibi destek olur 
gurup kurmalarına yardımcı olur ve seçime girmelerini 
sağlarız” dedi. 

İttifaktan korkanların korkuları iyice artı ve önlem 
almanın yollarını düşünüp meclise taşımanın planlarını 
yapmaya başladılar. 

Başta iktidar kanadına sahip olan parti başkanları 
ve mensupları ile muhalefet kanadını oluşturan partiler 
ve mensupları, neden ittifaklardan korkuyorsunuz ki? 

Mesele kolay. 
TBMM açıldığında, bir araya gelirsiniz Seçim 

Kanunu’ndaki barajı kaldırırsınız, böylece, “Ne şiş 
yanar ne de kebap” olur biter. 

Bir başka deyimle herkes seçim koltuğuna oturup 
tıraşını olur ve sonrasında da saçının rengini görür. 
O oranda da vekil çıkarır. Böylece ittifak korkusu da 
ortadan kalkmış olur. Hatta ittifak yapılması bile 
yasaklanabilir. 

Ayrıca Parlamentomuzda partilerin çoğalmasının 
yelpazenin genişlemesinin çok renkliliğe ve değişik fi-
kirlerin üremesine, dolayısıyla da ülke geleceği için iyi 
olacağı kanaatindeyim. Partilerin demokrasi için var 
olduğunu ve onun bekçileri olduğunu da unutmamamız 
gerekiyor. 

Tüm partilere önerilerim 

İttifaklardan korkanlar, hak hukuk adalet arayanlar, 
sonsuza kadar adalet, sonsuza kadar hürriyet arayan-
lar, ülkeyi itaat ve biat edenler değil, itiraz edenlerin 
yönetmesini isteyenler için işte siz sayın kanun 
koyuculara önerilerim. 

* TBMM açıldığında, öncelikle ve ivedilikle siyasi 
Partiler ve Seçim Kanunu değiştirilmelidir. 

* Değiştirilen bu kanunlarla Milletvekillerini, 
Partilerin Genel Başkanları değil, Millet’in seçeceği bir 
sistem oluşturulmalıdır. Böylece liderler sultasının 
hakim olduğu anti demokratik Siyasi Partiler Kanunu 
demokratik haline getirilmiş olur. 

* Yine değiştirilecek bu kanunlarda Genel Başkan-
lara en çok 10 Milletvekili kontenjan hakkı 
tanınmalıdır. 

* Değişikliklerin olmazsa olmazı mutlaka seçim ba-
rajının sıfıra ya da asgari, yüzde 1’e düşürülmesi gere-
kir ki, yukarıda belirttiğimiz gibi ittifaklardan 
çekinenlerle, baraj sıkıntısı çeken partilerin böylece 
rahatlamaları sağlanmış olur. 

*TBMM’ deki vekil sayısı 500’e düşürülmeli. 
Bunun 400’ü seçim sitemi ile dağıtılmalı. Diğer 100 
sandalye ise, Türkiye Milletvekilliği olarak düzenlen-
meli, partilerin aldığı oya göre dağıtılmalıdır. Böylece 
her parti aldığı oy oranında TBMM de temsil edilmiş 
olur. 

* Partisinden istifa eden Milletvekilinin başka bir 
partiye geçmesini engellemek için, istifa eden vekilin, 
vekilliğinin de düşürülmesi sağlanmalıdır. 

* TBMM’nin etkinliğinin ve işlevinin artması ve ve-
killerin daha da aktif olması, yetkilerinin artırılması, 
denetleme, sorgulama ve gensoru haklarının olması ve 
icraatlarından dolayı gerekirse hesap vermeleri 
sağlanmalıdır. 

* Seçilince makamında, partisiz, tarafsız, demo-
krat, denetleyen, sorgulayan ve müdahale eden, herkesi 
kucaklayan, bir Cumhurbaşkanının olabilmesi için par-
lamentonun gücü yeter ve uygun görürse Anayasa 
değişikliğine gidebilmelidir. 

* Bir önceki husus gerçekleşirse, güçlü bir Başba-
kan, etkili ve liyakatlı, Bakanlar Kurulu oluşturulmalı. 

* Hükümet, çalışmalarında veya tasarılarında De-
mokratik Kitle Örgütleri, Odalar ve diğer kuruluşların 
görüşlerini almalı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye için el 
ele, kol kola birlikte çalışılacak ortam yaratılmalıdır. 

Ülkesini, milletini, vatanın bölünmez bütünlüğünü, 
demokrat ve laik bir ülkeyi benimseyen biri olarak, 
benim naçizane tavsiyem ya da taleplerim bunlardır. 
Gerçekleşmesi için bir masa etrafında mı, demokrasi 
platformunda mı birleşilir bilemem. Ancak umut ve 
temenni ederim. 

Elbette uygulaması ve takdiri yüce meclisimiz ile 
ülkemizi yönetenlerin ve yönetmeye talip olanlarla 
elbette cumhurundur. 

Böylece, Sn.Cumhurbaşkanı’nın dediği gibi, her 
parti kendi kulvarında cumhur ve seçmenleri ile gönül 
seferberliğini de başlatmış olur..

HIDIR ULUDAĞ

TANITIM programında İmamoğlu’ndan 
önce söz alarak projeye dair bilgiler 
paylaşan Kiptaş Genel Müdürü Ali 
Kurt; “Biz bu proje ile sosyal konut 
üretmek için yola çıktık. Ancak, sadece 
maliyeti düşük konutlar yapmak dı-
şında, projede mimarlık ve mühendislik 
bilimini önceleyen, ulaşılabilir nitelikli 
bir tasarım ortaya çıkardık” dedi. Silivri 
4. Etap Konutları’nın, sosyal konut ala-
nında standartları değiştirecek bir proje 
olduğunun altını çizen Kurt, “Yeni pro-
jemiz, doğasını içinde barındıran, yüzde 
40 oranında yeşil alana sahip ve sosyal 
alanları ile ön planda olan bir konut 
projesi. Her ihtiyacı karşılamaya fırsat 
veren bir yapı ile aileler için her yaş gru-
buna özel bir yaşam alanı olarak plan-
landı” şeklinde konuştu. "Pandemi 
süresince görev yapan tüm sağlık çalı-
şanlarına bir kez daha teşekkür ediyo-
rum" diyen Kurt şöyle devam etti: 
“Silivri 4. Etap sosyal konutlarımızda 
ayrıcalıklı bir duruma daha yer veriyo-
ruz. Kamu kurumlarının sosyal konut 
projelerinde de gerçekleştiği gibi biz de 

yüzde 40 engelli vatandaşlarımız ile 
şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile 
dul ve yetimler için 50’şer adet iki ayrı 
kontenjan ayırdık. Bu ayrıcalıklı grupla-
rımıza ek olarak 50 konutu da sağlık ça-
lışanlarımız için ayırdık. Kamu ve özel 
sağlık kuruluşlarında ambulans şoförü, 
hizmetli, hasta bakıcı, hemşire veya 
doktor olanlara diğer başvuru şartlarını 
taşıması halinde projemize bu konten-
jandan başvurabilecek”

STANDARTLARI DEĞİŞTİRECEK BİR PROJE

PROJEDEN ev sahibi olmak isteyenler 
için, peşin 228 bin TL’den başlayan fi-
yatların yanı sıra, 120 ayda 2 bin 250 
TL’den başlayan taksit seçeneği ile as-
gari ücretin altında ödeme planları sun-
duklarını kaydeden Kurt, projeye dair 
şu bilgileri paylaştı: “Biz yeni proje-
mizde ve bundan sonraki projelerde 
balkonuyla, faydalı alan kullanımıyla 
fark yaratmayı amaçlıyoruz. Dairenin 
m2 büyüklüğünün değil faydalı alan 
kullanımının önemli olduğunu mimari 

çalışmalarımız ile süreç içerisinde 
açıkça göstereceğiz. Üst kalite malzeme 
kullandığımız 2+1 ve 3+1 daireleri, 
sürdürülebilir peyzaj alanı, çocuk park-
ları, kreş, engelli yolları, cadde üstü dük-
kanları ile insanlara konforlu yaşam 
vaat eden özel bir proje ortaya çıkarttık. 
Duvarlarla sınırlı değil, ara sokaklarla 
çevrili bir yaşam hayal ettik. Bir mikro 
kent gibi düşünebilirsiniz, ara sokaklar-
dan mahalleler, mahallelerden oluşan 
bir kent parçası tasarladık." 

ÖZEL BİR PROJE ORTAYA ÇIKARDIK

İmamoğlu; 
“Hak sahiplerine 
bitirdiğimiz  
projenin teslim 
edilmesi için 
canla başla  
çalışıp Haziran'da 
harekete  
geçirecekler.” 
şeklinde konuştu.

İSTANBUL’A ÖZEL UYARI
İBB Bilimsel Danışma Kurulu, online bir toplantı gerçekleştirerek, salgınla  
ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Danışma Kurulu, bu süreçte, İstanbul 

özelinde dikkate alınması gereken bazı noktalar bulunduğuna dikkat çekti 

Mustafa DOLU

HALKIN AVUKATI



CumhurbaşKanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın kabine toplantı-
sının ardından yaptığı açıklama

ile 1 Haziran'da ören yerleri başta olmak
üzere birçok alan hizmet vermeye başlaya-
cak. Ören yerleri ve yeraltı şehirleri bakı-
mından önemli yerlere sahip olan
Kapadokya bölgesinde hazırlıklar tamam-
landı. 2020 turizm sezonu öncesinde ha-
zırlıklarını tamamlayan turistik konaklama
tesisleri başta olmak üzere diğer turistik iş-
letmeler rezervasyonlarını da almaya baş-
ladı. Kapadokya bölgesini tercih eden
turistler Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş
Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzeleri, Karan-
lık ve Gülşehir St. Jean Kiliseleri, Derin-
kuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve
Mazı yeraltı şehirleri, Göreme Açık Hava
Müzesi, Zelve Örenyeri, Gülşehir Açık
Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi
ve Hacıbektaş Atatürk Evi’ni ziyaret 
edebilecek.
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Ticaret Bakanı Pekcan, Kovid-19 salgını sürecinden normalleşme dönemine geçiş kapsamında bugünden
itibaren birçok esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine kaldığı yerden devam edeceğini belirtti

Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Kaya Yıldız, beraberindeki heyet ile
birlikte Artvin’e gelerek yapımı

devam eden Yusufeli Barajı inşaatında incele-
melerde bulundu. 275 metre gövde yüksekliği
ile Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 'çift eğ-
rilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde
3’üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı
inşaatı ile ilgili bilgi veren Yıldız, "Bugün ekibi-
miz ile birlikte tamamlandığında 275 metre
yüksekliği ile ülkemizin en yüksek, dünyanın
üçüncü yüksek barajı olacak Yusufeli Baraj in-
şaatımızda incelemede bulunarak, çalışma-
larda gelinen seviye hakkında bilgi aldık. Baraj
inşaatımızda çalışmalar aralıksız devam edi-

yor. Bugün itibari ile baraj gövde yüksekliğimiz
208 metreye ulaşmış durumdadır. Yusufeli Ba-
rajının tamamlanması ile milli bütçeye yıllık 1
milyar 500 milyon TL katkı sağlayacaktır. Proje
ile yaklaşık 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı
karşılanacaktır” diye konuştu. Yusufeli Bara-
jı’nın üreteceği enerjinin yanı sıra diğer baraj-
lara da su kaynağı olacağını söyleyen Yıldız,
“Diğer taraftan Çoruh Nehri’nin getireceği ru-
subatı önemli ölçüde tutarak diğer barajların
ömrünün uzamasına ve Çoruh Nehri’nde oluşa-
bilecek taşkın riskini de azaltacaktır” şeklinde
konuştu.Baraja ait detaylı bilgilerTürkiye sınır-
ları içinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Ku-
zeydoğu Anadolu’nun en büyük

nehirlerinden Artvin’deki Çoruh Nehri üze-
rinde Yusufeli Barajı ve HES inşaatı sürdürülü-
yor. 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye’nin
en yüksek, dünyanın ise 'çift eğrilikli ince
kemer baraj tipi' kategorisinde 3’üncü en yük-
sek barajı olacak Yusufeli Barajı, Türkiye’nin öz
kaynakları ile tamamı Türk mühendisler tara-
fından inşa ediliyor. 4 milyon metreküplük
beton imalatı planlanan Yusufeli Barajı'nın
gövde yüksekliği 100 katlı gökdelene eş değer
olacak. Günde 6 bin 500 metreküp beton dökü-
münün 3 hava hattı ile taşımalı olarak sürdüğü
baraj projesinde gelecek yılın yarısından itiba-
ren su tutulmaya başlanacak, 2021'de ise elek-
trik üretimine geçilecek. DHA

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 
Müdürü Kaya Yıldız, Artvin'in

Yusufeli ilçesinde yapımı süren 275
metre gövde yüksekliği ile

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise
'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi'

kategorisinde 3’üncü en yüksek
barajı olacak Yusufeli Barajı’nda 

incelemelerde bulundu. 
Yıldız, Yusufeli Barajı’nın

tamamlanması ile milli bütçeye
yıllık 1 milyar 500 milyon TL 

katkı sağlayacağını söyledi

T icaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
esnaf ve sanatkarın yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) salgını sü-

recinden normalleşme sürecine
kademeli geçişi hakkında, değerlendir-
melerde bulundu.
Tüm dünyanın karşı karşıya kaldığı sal-
gın sırasında yaşananların günlük eko-
nomide esnafın ne kadar önemli ve
kritik bir yer tuttuğunu bir kez daha gös-
terdiğini vurgulayan Pekcan, pek çok
ürün ve hizmeti tüketiciye yerinde ve
doğrudan sunan esnaf ve sanatkarın
gerek istihdamın korunması gerekse ikti-
sadi faaliyetlerin devamlılığının sağlan-
masındaki önemine dikkati çekti.
Türkiye'nin sağlık alanında verdiği mü-
cadelenin benzerini ekonomik alanda da
verdiğini ifade eden Pekcan, "Hem sağ-
lık hem de ekonomik mücadelemizde
dünya genelindeki birçok ülkeye kıyasla
oldukça iyi bir noktadayız." diye ko-
nuştu. Türkiye'de bugün itibariyle yakla-
şık 2 milyon esnaf ve sanatkarın faaliyet
gösterdiğini anlatan Pekcan, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28
Mayıs'taki kabine toplantısının ardından
esnaf ve sanatkarları da ilgilendiren nor-
malleşme adımlarını açıkladığını 
hatırlattı.

İşler kısa sürede canlanır

Normalleşme sürecinin ilk aşamasında
alışveriş merkezleri, berber, kuaför ve
güzellik merkezlerinin, giyim, ayakkabı,
çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı
işletmelerin ticari faaliyetlerine başladı-

ğını kaydeden Pekcan, 1 Haziran'dan iti-
baren de restoran, kafe gibi işletmelerin
faaliyetlerine başlayacağını, 65 yaş üstü
işletme sahibi esnaf ve sanatkarın işinin
başına dönebileceğini söyledi. Pekcan,
bu kapsamda yarından itibaren birçok
esnaf ve sanatkarın ticari faaliyetlerine
kaldığı yerden devam edeceklerini belir-
terek, "Bu süreçte devletimizin sağladığı
pek çok imkan ve desteklerle, vatandaş-
larımızın da rutin tüketim alışkanlıkla-
rına geri dönmesiyle, esnafımızın
işlerinin kısa sürede yeniden canlanma-
sını ve ekonomik aktivitenin eskiye dön-
mesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Çok önemli destek sağlanıyor

Tüm dünyayı etkileyen salgına karşı ve-
rilen mücadeleden ticaret kesiminin
mümkün olan en az hasarla çıkması için
devletin bütün imkanlarını seferber etti-
ğini kaydeden Pekcan, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan tarafından açık-
lanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" pake-
tiyle esnaf ve sanatkarlara çok önemli
destekler sağlandığını bildirdi. Bu çerçe-
vede Hazine ve Maliye ile Aile, Çalışma
ve Sosyal Hizmetler bakanlıklarının es-
nafı rahatlacak çeşitli destek paketleri
açıkladıklarını hatırlatan Bakan Pekcan,
şu değerlendirmede bulundu: "Bu sü-
reçte işlerinin olumsuz etkilendiğini
beyan ederek talepte bulunan esnaf ve
sanatkarların Halkbank'a olan kredi
borçlarının anapara ve faiz ödemeleri-
nin 3 ay süreyle ve faizsiz olarak ertelen-
mesi noktasında adım atıldı. Bunların

yanı sıra Esnaf Destek Paketi'nden, İşe
Devam Kredi Desteği'ne SGK, Bağkur
prim ödemelerinin ertelenmesinden,
kısa çalışma ödeneği ve sicil kayıtları dü-
zenlemesine birçok önemli kolaylık 
sağlandı.

Halkbank hatırlatması

Halkbank kaynaklarından piyasaya arz
edilen Esnaf Destek Paketi kapsamında
bugüne kadar 606 bin 545 esnaf ve sa-
natkarımıza 15 milyar 35 milyon lira tu-
tarında kredi kullandırıldı. Bu krediler,
içinden geçtiğimiz bu zor dönemde iş
yerlerini kapatmak zorunda kalan es-
nafa nefes aldırdı. Halkbank tarafından
Kovid-19 salgını nedeniyle ötelenen ya
da yapılandırılan toplam kredi taksit tu-
tarı 3,5 milyar lira, bu imkanlardan ya-
rarlanan esnaf ve sanatkar sayısı da 374
bin 674 oldu."
Normalleşmenin kademeli olarak başla-
dığını belirten Pekcan, bu dönemde eko-
nomik faaliyetler devam ederken
korunma tedbirlerine de azami dikkat
edilmesinin önemine işaret etti.
Her esnafın faaliyetlerini yürütürken uy-
ması gereken kurallar bulunduğunu an-
latan Bakan Pekcan, "Esnaf ve
sanatkarımız, faaliyetlerini sürdürürken
Kovid-19'a yönelik alacakları tedbirler
konusunda bilgilendirildi. Bu süreçte es-
nafımızın, Cumhurbaşkanımızın da işa-
ret ettiği 'maske, mesafe ve temizlik'
tedbirlerine sonuna kadar riayet edece-
ğinden kuşkumuz yok." diye konuştu.
HABER MERKEZİ

Baraj deyip geçmeyin

TICARETE KALDIGI 
YERDEN DEVAM

Kapadokya
turist bekliyor

Pekcan, bu süreçte kredi işlemlerinin daha hızlı
yürümesi ve kırtasiyeciliğin azalması için,
esnaf sicil tasdiknameleriyle mesleki faaliyet
belgelerinin Bakanlığın E-Esnaf ve Sanatkar
Veri Tabanı'ndan (ESBİS) temin edilmesini sağ-
ladıklarını ifade ederek, ayrıca Sanal Ticaret
Akademisi, Facebook çevrim içi eğitim gibi por-

tallarla esnaf ve sanatkara e-ticaret ve ihracat
alanında verdikleri dijital eğitimlere hız verdik-
lerini söyledi. Bakanlık olarak "E-Ticaret Olarak
KOBİ'lerin Yanındayız" dayanışma kampanya-

sını da başlattıklarını anımsatan Pekcan, "Bu
kampanyaya birçok e-ticaret platformu destek
verdi. Bu sayede pazarlama sıkıntısı çeken es-
nafımızın e-ticaretin imkanlarından da faydala-

narak, büyümesini ve kurumsallaşmasını,
emeklerinin karşılığının alabilmelerini arzu edi-
yoruz." dedi. Bakan Pekcan, verdikleri destek
ve eğitimlerle ekonominin can damarı esnafın
her zaman yanında olduklarını belirterek,
"Omuz omuza vererek bu mücadelenin kaza-
nanı biz olacağız." ifadesini kullandı.

Kazanan biz olacağız

Süt sektöründe yüzler gülüyor
TürKiye Süt, Et, Gıda Sana-
yicileri ve Üreticileri Birliği
(SETBİR) Yönetim Kurulu

Başkanı Selim Tarık Tezel, geçen yıl 88 ül-
keye 208 bin ton süt ihracatı yapıldığını
belirterek, "Bunu, üretilen sütün yüzde
45'i ile başardık. Yüzde 55'lik kayıt dışı süt
üretimi sisteme girerse hem tüketicinin
güvenli gıdaya erişimini sağlayacağız
hem de üreticinin sürdürülebilir üretimini
sağlayıp ihracatı artırarak ülkemize
katma değer getireceğiz." ifadesini kul-
landı. Bursa Sanayicileri ve İşinsanları
Derneği (BUSİAD) ile Türk Mühendis
ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Gıda Mühendisleri Odası Bursa Şubesi
tarafından, "Dünya Süt Günü" dolayı-
sıyla video konferans yöntemiyle bir top-
lantı gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü
TMMOB Gıda Mühendisleri Odası
Bursa Şubesi Başkanı Serkan Durmuş'un
yaptığı toplantıya, SETBİR Yönetim Ku-
rulu Başkanı Tezel, Eker Süt Ürünleri AŞ
Genel Müdür Yardımcısı Hikmet Can ve
Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt
Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Barbaros Özer konuşmacı olarak ka-

tıldı. Tezel burada yaptığı konuşmada,
süt tüketimiyle ilgili konunun uzmanı ol-
mayanlar tarafından spekülasyonlar ya-
pıldığına, bunun halk sağlığını riske
atarken, haksız rekabete yol açtığına dik-
kati çekti.

Üç temel ayak var

Sektörün üç temel ayağının durumdan
olumsuz etkilendiğini aktaran Tezel, "Süt
sanayicisi, istediği kalitede çiğ sütü bula-
mıyor. Kayıt dışı satan yüzde 55'lik kesim,
haksız rekabetten maksimum yaralanır-
ken, tüketici de sağlık riskiyle karşı karşıya
kalıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Süt sektörün büyüklüğüne değinen Tezel,
şunları kaydetti: "Türkiye, 850 milyon
tonluk dünya süt üretiminde 8'inci, 165
milyon tonluk Avrupa süt üretiminde 23
milyon ton ile 3'üncü sırada. Ancak üreti-
len 23 milyon ton sütün sadece yüzde 45'i
sağlıklı koşullarda tüketiciye sunulabili-
yor. Bu üretim büyüklüğüne rağmen sa-
nayi üretiminin düşüklüğünden dolayı
sıralamaya giremiyoruz. Türkiye'de 2 bin
321 işletme, kayıtlı olarak faaliyet gösteri-
yor. Günde 66 bin ton süt üretiliyor. Top-

lam 17 milyon 860 bin büyükbaş hayva-
nımızın 6,5 milyonu sağmal ve 600 bin
noktada satış yapıyoruz. Geçen yıl 88 ül-
keye 208 bin ton ihracat yaptık. Bunu,
üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık.
Yüzde 55'lik kayıt dışı süt üretimi sisteme
girerse hem tüketicinin güvenli gıdaya eri-
şimini sağlayacağız hem de üreticinin
sürdürülebilir üretim sağlayıp ihracatı ar-
tırarak ülkemize katma değer getireceğiz."

Çiftlikleri anımsattı

Tezel, sürdürülebilir doğal süt kalitesini
sağlamak zorunda olduklarını vurgulaya-
rak, "Bu da ancak gelişmiş, organize,
dünyanın güncel hayvancılık bilgisine
sahip çiftliklerle mümkün. Bizde çiftlikle-
rin yüzde 75'i 1-5 hayvandan oluşuyor;
200 başın üstü, ancak binde 5 oranında.
Ölçek ekonomisini sağlamak zorundayız.
Bunu sağlayamazsak, kayıt dışı yüzde
55'lik kısım, öne çıkıyor." ifadesini kul-
landı. Hayvan yemi üretiminde yerlileş-
menin şart olduğunu belirten Tezel,
yemde yerlilik oranın yüzde 50'leri ancak
bulduğunu bu oranın yukarılara çekil-
mesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

SETBİR Yönetim Kurulu Başkanı Selim Tarık Tezel, "Geçen yıl 88 ülkeye 208 bin ton ihracat yaptık. Bunu, üretilen sütün yüzde 45'i ile başardık" dedi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden
Kapadokya'da normalleşme süreci ile birlikte
turizm sezonu hazırlıkları tamamlandı. 
Bugünden itibaren Göreme Açık Hava Müzesi
gibi bölgedeki önemli ören yerleri, kurallara
uygun olarak ziyaretçi kabulüne başlayacak

CumhurbaşKanı Egenin ve-
rimli topraklarında başlayan
meyve hasadı büyük bir hızla

devam ediyor. Erik, kiraz ve çilekte sabahın
erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler,
topladıkları ürünleri toptancı haline gön-
deriyor. Önceki yıllara göre kalite ve verim
anlamında bereketli bir sezon yaşayan üre-
ticiler, Kovid-19 salgını döneminde artan
talebi karşılamaya çalışıyor. Manisa Kiraz
Üreticileri Birliği Başkanı Suhip Kocagö-
bek, yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle
başta ürünü pazarlama konusunda tedir-
ginlik yaşadıklarını ancak geçen sürede
herhangi bir olumsuz tabloyla karşılaşma-
dıklarını belirtti. Vatandaşların evde kaldığı
dönemde yoğun meyve tükettiğini anlatan
Kocagöbek, "Pazarımız açık, hasat da çok
güzel. Bugün yağış olmasına rağmen çiftçi
ürününü topluyor. Evde kalınan süreçte
meyve tüketimi arttı." dedi.

Meyveye
talep çok

Kovid-19 salgını önlemleri ne-
deniyle ara verilen tarifeli sefer-
lere bugün yeniden başlayacak

THY, ikramları kutu içerisinde yolculara
sunma kararı aldı. Alınan bilgiye göre, veri-
len aranın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran
Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Ha-
valimanı'ndan Ankara'ya icra edecek THY,
kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle tema-
sını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti.
Düzenleme kapsamında uçak içindeki ik-
ramlar kutu içerisinde yolculara verilecek.
Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak.
Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmaya-
cak. Cam bardak da kullanılamayacak.

THY'de
değişikilik

Ruhsar
Pekcan



S ilivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz canlı yayında Meh-
met Mert'in konuğu oldu. İs-

tanbul'un tek MHP'li belediye
Başkanı olan Yılmaz, Genel Başkan
Devlet Bahçeli'nin seçildikten sonra
kendisine ve diğer MHP'li belediye
başkanlarına, "Seçilene kadar
MHP'nin belediye başkanısınız. Se-
çildiğiniz gün rozet yakanızdan çıkıyor. O şehre
belediye başkanlığı yapmak zorundasınız." telki-
ninde bulunduğunu aktardı. Silivri Belediyesi'ni
250 milyon borçla devraldığını dile getiren Yıl-
maz, bugüne kadar bir TL borçlanmadıklarını
belirtti. Seçim sürecinde "Silivri'nin ötekisi, ayrı-
calıklısı olmayacak." ifadesini kullandığını ha-
tırlatan Yılmaz, "Kişiler, toplumlar, STK'lar,
gruplar veya baronlar Silivri Belediyesi'nde
umduklarını bulamayacaklar. Çünkü ben va-
tandaş için bu göreve geldim" diye konuştu. 

ÜDünya pandemiyle karşı karşıya kaldı. Si-
livri bu süreçte neler yaptı, nasıl atlattı? Sizi
bu süreçte çok sık sokakta gördük, Silivri bu
süreçten olumlu olumsuz nasıl etkilendi?
Bu insanlık tarihinin belki de küreselleşme
ile beraber yaşadığı en büyük pandemi.
Çin'in Wuhan kentinde başlayıp dünyanın
diğer bir ucuna çok hızlı bir şekilde yayı-
lan ve bazı ülkelerin sağlık sistemlerini
çökertebilen, alışık olmadığımız bir sal-
gın. Dolayısıyla bundan 3 ay önce size
dünyadaki tüm uçaklar durdurulacak
deselerdi, inanmazdık. Ütopik ve kom-
plo teorisi gibi gelirdi. İnsaların ders çı-
karması lazım. İnşallah çabuk
unutmayız. Bu süreçte; beyazla siyah,
kadınla erkek, zenginle fakir esasında
eşitlendi. Hiç kimsenin diğerinden
farkı olmadığı ve tek kaygımızın sağ-
lığımızı koruyup, karnımızı doyur-
mak olduğu anlaşılan bir süreç
yaşandı. Bu emperyalizmin, vahşi
kapitalizmin bir yandan Afrika'da
çocuklar açlıktan ölürken, diğer
yandan Roma'da bir tabak ye-
meğin 500 liraya satılabildiği bir
düzenin sürmemesi gerektiğini,
insanlığın bundan ders çıkar-
ması gerektiğini düşünüyo-
rum. Birazda insani açıdan
bakıyorum; bizim Türk top-
lumu çok feraset sahibi.
Böyle zamanlarda birbirine
çok sahip çıkıyor. Unuttu-
ğumuz bazı değerler vardı.
Büyüklerimizi hatırlamak,
ailemize, çocuklarımıza
vakit ayırabilmek gibi. Bu
anlamda pandemiyi ülke
olarak, bölge olarak, ilçe
olarak fırsata çevirebile-
cek noktalarını bulup
olumlu yönden bak-
maya çalışmak gerek-
tiğine inanıyorum.
Silivri, İstanbul'un
pandemiden en az
etkilenen ve en az
vaka görülen ilçe-
lerinden biri. Bu
süreçte ilçe sağlık
müdürümüzle,
kaymakamı-
mızla, devlet
hastanemizin
başhekimiyle,
siyasi partile-
rin temsilci-
leriyle eş
güdümlü,
güzel ça-
lışmalar
yaptık.
Sağlık
Bakanı

şahsında, tüm sağlık personeline de bir parantez
açıp sağ olsunlar, var olsunlar demek istiyorum.
Cephenin en ön safında cansiperhane bir müca-
dele sergilerdir. Avrupa'da hastanesini bırakıp
kaçan doktorların olduğunu duyduk. Allah'a
çok şükür ki sağlık sistemimiz çökmeden bu so-
runu halledebildik. Cumhurbaşkanımız Erdo-
ğan ve hükümetimize de çok teşekkür etmeliyiz.
Gerçekten bu işin siyaseti olmaz. Türkiye herke-
sin örnek gösterdiği bir ülke oldu. Reuters haber
ajansı gelip Cerrahpaşa Hastanesi'nden yayın
yaptı. Buradaki başarıyı, mücadeleyi çekti. Ta-
nesi 48 dolar olan ve 5 tane kullanmanız gere-
ken ilaca halkımız bedava ulaştı. Özel
hastaneleri hiçbir fark almadan tedavi yaptı. 
Sahiden bu süreci Türkiye çok iyi atlattı. Bilim
Kurulu üyelerimiz de bu süreci iyi yönetti. 

ÜSilivri'de gördüğümüz kadarıyla bu süreci
daha rahat atlattı. Dikkatimizi çok çekti; sürekli
sokaktasınız ve oralar için mücadelenizi seyretik,
gördük ve duyduk. Mart ayının sonlarına doğru
kendimce kaygı yaşadım, çünkü çok sayıda ar-
kadaşım hasta oldu. İsimlerini vermeyeceğim
ama, bürokrasiden de birçok kişi buna yaka-
landı. Hiç korktunuz mu, ailenizle ve çevrenizle
bu süreci nasıl atlattınız?
Tedbiri, sosyal mesafeyi hiçbir zaman elden bı-
rakmadık. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 ku-
ralı asla taviz vermeden uyguladık. Eşim bu
konuda çok hassas, hijyen anlamında evde ted-
birler oldukça fazla. Bu konuda Allah eşimden
razı olsun. 5.8 şiddetinde Silivri depremi yaşadı-
ğında, ben hemen arabama binip çarşı meyda-
nına gittim. Vatandaş bu gibi olaylarda
kaymakamı, belediye başkanını sahada görmek
istiyor. Moral bulup, destek alıyor. 65 yaş üstü
ve kronik hastalar sokağa çıkma yasağı ilan edi-
lir edilmez, biz Silivri’de yaşayan 17 bin 65 yaş
üstü vatandaşımızın, tek tek  halini hatırını sor-
duk. Dedik ki, siz evde kalın, biz sizin için saha-
dayız. Bu onlara moral ve psikolojik destek oldu.
7 bin haneye kolonya, hijyen malzemeleri ve
maske ulaştırdık. Vefa Sosyal Destek Grubu,
kaymakamlığımızın başkanlığında önemli bir
misyon üstlendi. Mesela Gümüşyaka’dan bir
amcamız bile aradığında, kendisine marketten
bir cips alıp teslim ettiğimiz bile oldu. Böyle il-
ginç hikayeler de biriktirdik. 

ÜÜlkemizde siyaset yapanların içerisinde her
meslekten siyasetçi var. Belediye Başkanlığı'nın
bir okulu yok. Sizde deneyimli bir siyasetçisiniz.
Ancak belediye başkanlığında ilk yılınız. Volkan
Yılmaz bu görevi yaparken ciddi bir misyon üst-
lendi, çünkü İstanbul’un tek MHP'li başkanı. Bu
görevi yaparken nereden, kimlerden besleniyor-
sunuz?  Biraz bu konuda bilgi verir misiniz?
Ben yaklaşık 19 yıldır MHP saflarında hiç ara-
lıksız teşkilat yöneticiliği yaptım. Üç dönem İs-
tanbul İl Başkan Yardımcılığı yaptım. Akabinde
de üç dönem merkez yönetim kurulu üyeliği
yaptım. İki dönem de biliyorsunuz milletvekilliği
adaylığı sürecim oldu. Ama söyleyeyim; Ata-
türk, Başbuğ  Alparslan Türkeş gibi örnek aldı-
ğımız birçok insan var. Sayın Devlet Bahçeli’den
çok şey öğrendik. Onun yakın çalışma arkadaşı
olmaktan ötürü eşitliği, haramla helali, şeffaflığı,
adaleti öğrendik. Onun Türk siyasetindeki ey-
lemleri, yaptıkları bize hep bir kutup yıldızı gibi
yol gösterici oldu. Şunu da söyleyeyim ki, ben
hep  Belediye Başkanlığı kısmına soğuk baktım.
24 Haziran seçimlerinde başka illerden birinci
sıraya konularak, çok rahat milletvekili seçilebi-
lirdim. Ama ben orada da siyasi etik kuralların
olması gerektiğini düşünerek kendi seçim böl-
gemden girdim. Hangi sırada olursa, orada ol-
mayı tercih ettim. 6. sıradaydım ve seçilemedim.
Belediye başkanlığı kısmında çekindiğim konu
da; 48 yaşındayım. Bugünden sonra artık va-
tana, millete, devlete bir hizmet noktasında yü-
rütebildiğim kadar yürütmeyi, ticareti, parayı,
kazancı bir kenara ittiğimi her yerde ifade ediyo-
rum. Ama malesef Türkiye'deki benim hiç onay-
lamadığım bir yerel yöneticilik anlayışı hakimdi.

ÜŞu an halen öyle devam eden, onaylamayaca-
ğınız türden devam eden yerler var ...
Var, ama böyle bir başkanlık yapacağımı herkese
söyledim. Buranın benim babamın tarlası olma-
dığını, buradaki her kuruşu evimdeki her kuruş-
tan daha aziz bilip öyle harcayacağımı
söylemiştim. Teşlikattaki arkadaşlarımın bana
kızacağını ve beni destekleyenlerin kızacağını
ama vatandaşın bana kızmayacağını ifade ettim.
Bunları yaşıyoruz. Belediye ile küçük bir işi ol-
duğunda, kapısını çalan o vatandaşlarla besleni-
yorum ve onlardan güç alıyorum. Buradan
tekrar ifade etmek istiyorum; ben dedim ki Siliv-
ri'nin ötekisi, ayrıcalıklısı olmayacak. Kişiler, top-
lumlar, STK'lar, gruplar veya baronlar Silivri
Belediyesi'nde umduklarını bulamayacaklar.
Çünkü ben vatandaş için bu göreve geldim. Va-
tandaşa göre, sosyal bir belediyecilik anlayışı,
tekrar kaynakların kıt olduğu hareketle kaynak-
ların doğru kullanıldığı, savurganlığın yapılma-
dığı, 5 sene sonra seçilir miyim korkusu
olmadan bir belediye başkalığı yapmaya gayret
gösteriyorum. Bu konuda iddialıyım ve böyle de
devam edeceğim. 

ÜGördüğümüz ve izlediğimiz kadarıyla da ka-
muoyu sizin bu tavrınızdan hoşnut. Sosyal
medyada, bizim bulunduğumuz yaygın med-
yada, ana akım medyada size dair olumlu gö-
rüşleri görmekteyiz. Son yıllarda toplumum en
çok onayladığı siyasetçi figürü; alçak gönüllü, ki-
birden uzak, ailesine ve çocuklarına bağlı, doğal
yaşayan, halka karışan ve onların arasında
duran etrafında çok fazla koruma ordusu taşı-
mayan bir figür. Volkan Yılmaz'da bu görüntüyü
karşılıyor. Bu sizin yaşam tarzınız mı, siyaset an-
layışınız mı yoksa mecburiyet mi?
Mecburiyet olsa bu taşınmaz. Bu hem benim
yaşam tarzım hem de MHP'nin bize verdikleri.
MHP'nin teşkilatlarına bakın, milletvekillerine
bakın esasında Türkiye'nin sosyolojik, psikolojik,
ekonomik olarak oratalama insanların bulun-
duğu bir siyasi parti. Ben de ortalama bir vatan-
daş gibi yaşamaya çalışıyorum. Bunların hepsi
doğal ve dediğim gibi bu siyaseten aldığımız ter-
biyenin neticesi. Korumalarla gezmiyorum,
kendi arabamı yeri geliyor ben kullanıyorum ve
böyle çok mutluyum. Sokakta vatandaşla çok
rahat diyalog kurmayı seviyorum. "Padişahım
çok yaşa" diyen çok olur, ihtiyacımız olan şey
hata yaptığımızda bunları bize söyleyebilecek
dostlarımızın olması. Esasında hiçbir insan eleş-
tiriyi çok sevmez, doğasında vardır. Ama müm-
kün mertebe eleştirilere tahammül edip, dikkate
almak önemlidir. 

ÜAnkara'da ve İstanbul'da kavgalı gürültülü
meclis toplantıları çok oluyor. Sizin bu yapınız
biraz belediye meclisine de taşındı. Siyasileri de
biraz kendinize benzetmeye çalışıyorsunuz...
Dediğiniz doğru. Bizim 3. Bölge özellikle de Bü-
yükçekmece, Silivri aslında yerel medyanın en
zengin olduğu, aktif görüldüğü bölge. Bu an-
lamda sizin gibi değerli gördüğümüz arkadaşla-
rımız da var. Tabi onlar biraz bu konuda
hoşnutsuz. Hatta şöyle ifadelerde oluyor; "eski-
den söylem çok icraat azdı, şimdi icraat çok
eylem az diye rahatsız oluyoruz." Benim her ko-
nuda her şeye cevap vermemi bekliyorlar. Her
şeye verecek cevabım yok, çok çalışmak istiyo-
rum. Günün 18 saatini Silivri ile yaşıyorum.
Çok çalışmak istiyorum, az konuşmak istiyo-
rum. Her duyduğumuzla Silivri'nin gündemini
meşgul etmek istemiyorum. Vatandaşımızla ko-
nuştuğumuzda mecliste oluşan bu atmosferden
hepsi çok memnun. Vatandaş kavga gürültü is-
temiyor, yanlarında olmanızı ve hizmet etmenizi
istiyor. Ben meclis üyesi arkadaşlarımdan da çok
memnunum. Elbette siyaseten farklı düşündü-
ğümüz konular da oluyor. Bunları konuşarak
çözebilecek olgunluktayız. Ben ayrıca MHP'nin
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde grup başkan
vekiliyim. "Volkan Bey Silivri'de yaptığı şeyleri
Büyükşehir'de yıkıyor, CHP'nin, İyi Parti'nin her
dediğine hayır diyor" şeklinde eleştiri geldi bana

mesela. Böyle bir şey yok onu söyleyeyim.
Ekrem Bey ile daha önceden tanışıyoruz. Ekrem
Bey, İstanbul'daki seçmenin oylarıyla seçilmiş
bir belediye başkanıdır. Ona saygımız var, olmak
zorunda. Biz de seçimle geldik, o da seçimle
geldi. İBB'de İstanbullu'nun lehine, faydasına
olacak her şeye evet diyoruz. Şöyle söyleyeyim;
bir yılı geçtik, Silivri'nin bütçesi konusunda daha
1 lira borçlanmadım. 20 milyon bir borçlanma
yetkisi aldım, 1 yıla yakın oldu kullanmadım.
Ama Ekrem Bey, yüzde 40 borçlandı. Biz İstan-
bul'u düşünüyoruz. İstanbul'u kimse alıp borç
sarmalına sokmamalı. Diyoruz ki, bizim size
verdiğimiz borçlanmalar yeter, olduğu zaman
yine borçlanma yetkisi veririz. 

ÜİBB'de MHP'nin kaç üyesi var?
Benimle beraber dört kişiyiz.

ÜKarar alınırken, 4 üye olarak mı, muhalif
kanat olarak mı veya Ak Parti ile işbirliği

şeklinde mi alıyorsunuz?
Biliyorsunuz İBB'de Millet İttifakı ve
Cumhur İttifakı var. Biz belediye baş-
kanı adayı çıkarmadık, Binali Yıldı-
rım'ı destekledik. Dolayısıyla biz
yukarıda Cumhurbaşkanımız ve
Genel Başkanımızın oluşturduğu itti-

fakın ruhuna uygun bir şekilde İstanbul
ile ilgili problemlerini Ak Parti ile oturup

istişare ediyoruz. İstanbul'da katı atık de-
posu olan yer Silivri. Günde 12 bin ton çöp

geliyor. Büyükşehir'de iştiraklere borçlanma
yetkisi vermezken İSTAÇ'A 42 milyon lira borç-
lanma yetkisi verdik. Bunu CHP'li arkadaşları-
mız söylemiyor. Niye verdik biliyor musunuz;
her yıl 30 milyon lira çöp toplandığında bir atık
su çıkıyor. Bu atık suyun yer altı kaynaklarına
karışmasın diye arıtmaya ihtiyacı var. Ama, Si-
livri Seymen'deki istasyonda bu atık olmadığı
için Göktürk'e kamyonlarla taşınıyor. Yıllık mali-
yeti ise 30 milyon lira. 42 milyon lira borçlanma
yetkisi verdik. O arıtma yapılacak ve dolayısıyla
30 milyon havaya uçmayacak. 

ÜİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'li olma-
sına rağmen her defasında, herkese eşit, ayrım
yapmaksızın eşitlik açıklamaları yapmakta. Si-
livri Belediye Başkanı olarak siz bu açıklamaları
nasıl okuyorsunuz?
Ekrem Bey, bürokratları ve genel sekreterleri
zaman zaman bizim arkadaşlarımızla beraber
diyaloğa geçiyoruz. Tekrar söylemek istiyorum;
Devlet Bey'in, genel başkanımızın bize nasihatı
şudur: "Evladım seçilene kadar MHP'nin bele-
diye başkanısınız. Seçildiğiniz gün rozet yaka-
nızdan çıkıyor. O şehre belediye başkanlığı
yapmak zorundasınız." Ekrem Bey ile de bu ko-
nuda uyumluyuz ve bir sıkıntımız yok. Zaman
zaman İBB'nin yetişemediği yerlerde biz onlara,
bizim yetişemediğimiz yerlerde ise onlar bize
destek oluyor. Mesela İSTAÇ, itfaiye, mezalıklar
müdürlüğü, yol bakımı onlarda. Kendi alanları
dışında, bizim alanımıza taştıkları şöyle oluyor;
istişare halinde diyoruz ki burada böyle bir hiz-
met var ve şu an bizim bu hizmeti karşılayacak
bütçemiz, personelimiz yok.  Koronavirüs ilk
çıktığı günlerde önce genel sekreter ile sonra da
Ekrem Bey ile de görüştük. Dedim ki, sizin bu-
rada birimleriniz var. Bu birimlere Silivri'ye ilaç-
lama noktasında zaman ayırmayın, merkeze
yoğunlaşın. Ben kendi birimlerimle beraber hep-
sini ilaçlıyorum. Onun için Silivri'ye Ekrem
Bey'in yaptığı ve yapacağı yatırımların bir lütuf
olmadığını düşünüyorum. Bu yüzden çok kısır
yerlere bu işi, bu tartışmayı sokarsak buradan
hem Büyükşehir, hem de Silivri kaybeder. Or-
tada, Silivri'nin hak ettiği yatırımların Silivri'ye
getirilmesi var. Bunlarla ilgili çok uğraşıyorum,
Ekrem Bey'in esasında bana bir teşekkür borcu
var. Büyükşehir'i zorluyorum, koşması için biraz
daha motive ediyorum. Buradaki vatandaşın o
hizmetten yararlanması için tabi.

ÜBirçok Belediye Başkanı'nın siyasi olarak ne
kadar bağımlı olduklarını gözlemliyorum. Sizi
çok daha özgür, bir noktada görüyoruz.
MHP'nin tarihinde İstanbul'da seçilmiş ilk ve tek
belediye başkanıyım. Çocuklarıma bırakacağım
mirasın içinde bunun olduğunu her fırsatta söy-
lüyorum ama MHP'nin siyasi çizgisini, milliyetçi
ülkücü geleneğin bütün hücrelerinde nüfus
etmiş ve onu her zerresinde hisseden ülkücü bir
belediye bşkanıyım. MHP'nin Silivri Belediye-
si'ne siyasi olarak hiçbir müdahalesi yok. Bu açı-
dan genel başkanımıza teşekkürü borç bilirim.
Tek bir ifadesi var; parti rozetini çıkartıyorsunuz,
vatandaşa hizmet ediyorsunuz. Bu konuda
rahatız. 

ÜTarımsal anlamda ciddi projeleriniz olduğunu
biliyoruz. Tarım üretim merkezini işlevsel hale
getirdiniz. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
Taş üstüne taş koyan her belediye başkanından
Allah razı olsun demiştim. Bu konuda da bizden
önceki belediye başkanı Sayın Özcan Işıklar 2
dönem başkanlık yaptı. TÜRAM ile ilgili koy-
duğu projeksiyon çok doğru bir projeksiyon.
Tarım, tarımın önemi, tarım lisesi. Doğru işe te-
şekkür etmek benim boynumun borcu. İşlevsel
hale getirmek için çok ciddi çalışmalar yaptık.
Virüsle beraber tarımın önemi daha çok anlaşılır
oldu. Silivri Belediyesi'nin çok atıl tarlasını bul-
duk. Biz bunu çok önceden yaptık. Dedik ki dar
gelirli çiftçiye bizim bir soluk vermemiz lazım.
300 dönüm arpa ektik. Ekimi biçimi minumum
150 bin lirayı bulur. Siyasi partiye bakmayın,
tarım paydaşları bir araya gelsin ve buna ortak
olun dedim. Biri ekimini yaptı, biri biçimini
yaptı, biri ilacını attı. Teşekkür ediyorum. 
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VATANDASIMIZ KAVGA 
GURULTU ISTEMIYOR!

ÜBelediyelerin mali durumu aşikar.
Son yıllarda iyi olmadığını biliyoruz.
Belediyelerin iflasları yönünde üst
üste açıklamalar geliyor. Gördüğü-
müz kadarıyla belediyelerin gelir
kaynakları kısıtlı. Silivri Belediye-
si'nde durum nasıl? Olimpik havuz
projeniz var. Bu kriz ortamında bu
parayı nereden buluyorsunuz?
Tecrübeli diye nitelendirilen belediye
başkanları belki söylediklerimden alınacak. En çok
"battık" diye bağıranlar 3-4 dönemdir bu belediyeleri
yöneten arkadaşlar. Bu borcu kimin yaptığını adama
sormazlar mı? İlçe belediyeleri kaynaklarını doğru
kullanırsa, tasarruf ederse ve belediyenin kaynakla-
rını çar çur etmezse çok güzel bir yöneticilk sağlana-
bilir. Bir de gelir artırıcı tedbirler lazım. Belediye
başkanları buna da kafa yormuyor. Bu işlerin erbabı
olanlardan akıl fikir alınması gerekiyor. Ben Silivri
Belediyesi'nde görevi devraldığım gün 15 yıl kiracısı
olmuş ama hiç kira  ödemeyenle karşılaştım. 680 li-
ralık kiranın 180 bin TL borcu birikir mi? Kendi evi
olsa bu kadar borça katlanır mı, hayır. Oy kaybı ile,
seçilememe korkusu ile olan şey. Bu hırslarla bu işi
yaparsanız belediyenin geleceği nokta o olur. Bu sis-
temi bu hale getiren belediye başkanları, en çok şi-
kayet eden belediye başkanları. 250 milyon borçla
görevi devraldık. 20 milyon gibi bir borç ödedik. Hiç
kredi kullanmadım, hiç gayrimenkul satmadım.Yaptı-
ğımız tasarruf tedbirleriyle borç ödedim. 1 Mayıs'ta
en çok nutuk atanlar, halkçıyım diyenler işçilerin taz-
minatlarını bile ödememişler. Hepsini kapattık. Ben-
den önceki belediye başkanı işçi ödemelerini
biriktirip, 3-4 milyon borç yapmış. Bu kurumlar
doğru yönetilirse her şeyin düzeleceğini düşünüyo-
rum. Herkes ayağını yorganına göre uzatmalı. Şöyle
bir gerçek var; belediyenin gelirleri dibe indi, gider-
leri de çok arttı. Şikayette etmiyoruz. Ne edebiyat ya-
pıyorum, ne koronanın arkasına sığınıyorum.
Temizlik hizmetlerimiz, park bahçelerimiz çalışıyor.
İstanbul'da 39 tane ilçe belediye başkanımız var. Gö-
reve geldikten 4 ay sonra Silivri'deki çöpü kendi im-
kanlarımızla toplamaya başladık. Bana başlamadan
biter bu iş dediler. Bunu başardık. 18 milyon liraya
ihale edilen çöpü 4 milyon liraya topluyorum. 5 yılda
70 milyon. Daha önceki yılları bir hesap edin. Benim
dönemimde Silivri'de yaşayanlar şunu bilsin; 70 mil-
yon çöpe gitmeyecek. Onların çocuklarına parklar,
bahçeler, müzik okulu, etüt merkezi kalacak. 33 tane
çöp temizleme aracını belediyenin envanterine kat-
tım ve 1 kuruş bile belediyenin kasasından çıkmadı.
Çok daha kaliteli bir hizmeti halkın hizmetine sunmuş
durumdayız. 

BORCU KİMİN YAPTIĞINI 
SORMAZLAR MI?

ÜGeride bıraktığımız 1 yılda kimliğinizi ispat ettiniz.
Önümüzdeki 4 yılda neler yapacaksınız? Projeleriniz-
den söz eder misiniz?
Ciddi şeyler yaptık 1 yılda. Köy pazarı, tarımsal faaliyetler,
çöp toplamak, belediyeyi kara geçirmek gibi. İki tane tarihi
köprümüz vardı, yıllarca kapalı kaldı bu köprüler. 2 ay içeri-
sinde köprülerimizi açacağız. Bunu İçişleri Bakanlığı, Vali ve
Karayolları Müdürlüğü ile istişare ettik. 2 sağlık ocağımızı açı-
yoruz. Kütüphane, bilgisayar odaları, tiyatro salonları okulları-
mız da olsun istedik. Bunlara başladık, okullaırn tatil olmasıyla,
virüs sebebiyle askıya almış olduk. Yine İBB'den tahsis ettiğimiz
yere 2 kreş yaptık, bitmek üzere. Çok yakında bir vakıf ile beraber
anaokulu temelini atacağız. Silivri'de ilçe emniyet müdürlüğü bi-
nası yoktu ve bitmek üzere. İlçe jandarma komutanlığı yoktu ve 2 ay
sonra bitiyor. Selimpaşa'da merkez karakolu devam ediyor. Millet
bahçesi için onayımızı aldık. Mevcut Silivrispor stadı 50 dönümlük bir
arazi, hemen önüne, 10 dönümüne hükümet konağı yapıyoruz. Mer-
kezde yer alan hükümet konağını ise şehir müzesi yapacağız. Millet
bahçesinin hemen yanına bir de kültür merkezi yapacağız. Türkiye'deki
ilk ve tek engelsiz parkını Arıkan ailesiyle birlikte yapacağız. 5 bin met-
rakare alana bunu yapıyoruz. Tüm yer tahsisleri tamamlandı. Kanalın
etrafında bir renklendirme çalışmasıyla beraber peyzaj düzenlemesi ya-
pıyoruz. Fotoğrafçıların ilgi alanı. Kulüpler gelip çekimler yapıyor. Fener-
bahçe Üniversitesi projesini karşılıklı oarak sonlandıracağız gibi duruyor.
Teknopark projesi de koronavirüs salgınından önce bir noktaya geldik.
Prensipte anlaştık, küçük detaylar kaldı. Haziran ayı içerisinde onlara da
devam edeceğiz. 

BELEDİYEMİZİ
KARA GEÇİRDİK

ÜPersonel fazlalığınız var mı,
maaşları ödeyebiliyor musunuz?
Geldiğimiz günden beri maaaş-
ları hiç aksatmadık, ikramiye ve
denge tazminatlarını ödedik. Bir
de geriye dönük ikramiyeleri öde-
dik. Demek ki bir sıkıntı yok. Bura-
dan o çıkıyor. Personeliniz kredi
kartına faiz öderken, siz belediye
olarak gidip ütopik yerlere para
harcayamazsınız. Heykeller, büst-
ler, süs havuzları yapamazsınız. Si-
livri'de bu noktada mali disiplini
oturtmuş durumdayız. Vatandaşı-
mız rahat etsin, biz yeni kaynaklar
oluşturarak çok güzel hizmetler ver-
meye devam edeceğiz. Şuan 2 tane
sağlık ocağı yapıyoruz. Benim gör-
evim mi , hayır. Ama yapıyorum. İh-
tiyaç var, hibeyle, bağışla yapıyoruz.
Önemli olan şey, benim bunu ta-
bana yaymış olmam. Bir koli yu-
murta getiren var gıda yardımı diye.
Azerbaycan'dan, Almanya'dan ara-
yan var. 

Silivri Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, “Çok çalışmak,
az konuşmak istiyorum. Her

duyduğumuzla gündemi meşgul etme
niyetinde değiliz” dedi. Vatandaşın

kavga, gürültü istemediğini dile getiren
Yılmaz, “İBB'de İstanbullunun lehine,

olacak her şeye evet diyoruz”
açıklamasını yaptı. 

MAAŞLARIMIZI 
HİÇ AKSATMADIK

Belediye Başkanı 
Volkan Yılmaz, hizmet
için İBB’yi zorladığını, 
motive ettiğini belirterek,
“Aslında Ekrem Bey’in
bana teşekkür borcu 
var” dedi. 

^ ^



“ Haliç Cumhurbaşkanımız 1994 yı-
lında İstanbul Büyükşehir Belediye
başkanlığını kazandığı zaman o

kadar berbattı ki lağım çukuruydu" diyen
Veysel Eroğlu, sözlerine şöyle devam etti:
"Kilometrelerce öteden Haliç'e yaklaşınca
arabanın camlarını kapatırdık. Kokusu in-
sanın genzini yakardı. Haliç civarında kim-
senin oturması mümkün değildi. Haliç'te
bir tek canlı dahi yaşamıyordu. Sayın Cum-
hurbaşkanımız belediye başkanı olunca İs-
tanbul'un en büyük meseleleri su meselesi,
çöplerin bertaraf edilmesi ve hava kirlili-
ğiydi. Haliç'i kurtarmak için çöp meselesi-
nin halledilmesi gerekiyordu. İkinci olarak
Haliç'e akan bütün atık suların arıtılıp uzak-
laştırılması gerekiyordu. Üçüncü olarak ise
Haliç'teki 5 milyon metreküp birikmiş olan
çamurun alınıp bir şekilde bertaraf edilmesi
gerekiyordu. Bunların hepsini yaptık." Ha-
liç'in tarihiyle ilgili gençlere seslenen Veysel
Eroğlu, "Anne ve babalarınıza Haliç ne hal-
deydi diye sorun. Acaba Haliç civarına yak-
laşmak mümkün müydü? Bunu
hatırlamalarında fayda var" şeklinde ko-
nuştu.

Çamuru suyla beraber taşıdık

Veysel Eroğlu, "Haliç'in durumu belli.
Kokusu, lağım çukuru ve içinde hiçbir
canlı yaşamıyordu. Bunu kurtarmak için
büyük bir hamle yapmamız lazımdı.
Atık suların girişini önledik. Dereleri

ıslah ettik. Geriye kaldı çamur. Sayın Cum-
hurbaşkanımızla istişare ettik. Burada
Âdem Baştürk'ü hayırla yâd etmek istiyo-
rum. Haliç kurtarılamaz diye rapor vardı.
Bu rapor ödül almış. Altın boynuzu yok
etmek ne demek? Biz Haliç'in doldurulma-
sına şiddetle karşı çıktık. 5 milyon metreküp
çamur nasıl bertaraf edilir? Prof. Dr. Âdem
Baştürk, Alibeyköy'de bir taş ocağı gördü.
Tehlikeli bir çukur. Çamuru buraya taşıya-
lım diye teklif etti. Biz çamurla suyu alalım
bunu yukarı götürdük. Çamur ve suyu ayır-
dık. Filtrelenmiş su tekrar Haliç'e geldi.
Böylece İstanbullu fark etmeden, sessiz se-
dasız 5 milyon metreküp çamuru suyla be-
raber taşıdık" diye konuştu. 

Tertemiz Haliç teslim ettik

Haliç'in temizliği ve canlandırılması için
uzun yıllar çalışmalar yaptıklarını belirten
Veysel Eroğlu, "Doğrusu buna anlam ver-
mek mümkün değil. Haliç'in temizlendiğini
herkes biliyor ama gençler bilmiyor. Niyet-
leri acaba bu şekilde algı yöneterek Haliç'e
biz sahip çıkabilir miyiz diye bir anlayış için-

deler. Bu çok yanlıştır. Vatandaşımız biliyor.
Bir hususu daha ilk defa izah edeyim.
Cumhurbaşkanımız 'Haliç'e bir akıntı olsun
İstanbul Boğazı'ndan bir tünelle Haliç'e su
aktaralım' dedi. Bu da başarıyla yapıldı.
Cumhurbaşkanımız bunun açılışını yaptı.
Yani Haliç'e şu an İstanbul Boğazı'ndan
gelen temiz su da akıyor. Benim korkum
bunlar çok iyi bir işletme gerektiriyor. Yüz-
lerce pompa istasyonu yaptık. Bunların ba-
kımları yapılmalı. Bu tesisleri yapmak
yetmiyor. Çalıştırmak, işletmek bilgi, tec-
rübe ve enerji istiyor. Tertemiz Haliç teslim
ettik. O zaman hiçbir canlı yaşamayan Ha-
liç'te şu an da 48 civarında balık türü var.
Ayrıca yunuslar yüzüyor. Acaba bunlar bu
büyük tesisleri işletecek vizyon sahibi değil-
ler de kirletiyorlar, bir bahane mi üretmeye
başladılar. Biliyorsunuz daha başlar başla-
maz İstanbul'un suyu kesilecek diye başla-
dılar. O zaman biz anlattık. İçme suyu
şebekesini kim değiştirdi? 200 yıllık ömrü
var. Şebekeyi biz değiştirdik. Dünyanın en
ileri arıtma tesislerini biz yaptık" diye ko-
nuştu. DHA
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Isı Merkezi Onarımı yapım işi  4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile
ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2020/260131
1-İdarenin
a) Adı : MİLLÎ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA 

BAKANLIĞI  MSB BAĞLILARI 
b) Adresi : KONAKLAR MAHALLESİ ORG.İZZETTİN AKSALUR CAD. 

1 34330 YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2123980100 - 2123980125
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin:
a) Adı : Isı Merkezi Onarımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : Yalnız 1 Kalem Isı Merkezi Onarımı.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Milli Savunma Üniversitesi Rektörlüğü Yenilevent/Beşiktaş/İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer 

teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 18.06.2020 - 10:00
B) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

: MSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 
YENİLEVENT BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin
bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yö-
netimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Ga-
zetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu
hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine
sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluk-
ları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1 İş Deneyim Belgeleri: 
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mi-
marlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
CII GRUP: SIHHİ TESİSAT VE MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kul-
lanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anah-
tar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan is-
tekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat 
vereceklerdir. 
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N): 1
Aşırı Düşük Teklif Değerlendirme Yöntemi: Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri,
Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

ISI MERKEZİ ONARIMI
MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI  MSB BAĞLILARI 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın:(1168459)

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından Haliç'in dibinde yer alan 400 bin
ton çamurun bertaraf edileceğini duyurmuştu. İmamoğlu'nun açıklamasına 1995-2002 yılları arasında İSKİ
Genel Müdürlüğü yapan, eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu'ndan tepki geldi.
Eroğlu, 1994 yılından sonra Haliç için yapılan çalışmaları anlatarak, tertemiz bir Haliç teslim edildiğini ifade etti

IMAMOGlU’NA
HAlIC TePKISI

"Biz Haliç'i temizlemek
için 500 milyon dolar har-
cadık" diyen Veysel
eroğlu, "Haliç dünyada
ses getirdi. dünyada en iyi
çevre ödülünü aldık. Bunu
dışarıdakiler görüyor, içe-
ridekiler görmüyorsa ne
diyeyim ben. Şu andaki
büyükşehir belediye baş-
kanı yapacaklarına bak-
sın. Seçimlerden bu yana
bir sene geçti. Ne yaptı?
dişe dokunur bir şey var
mı? Bir şey yok. istanbul
dinamiktir, sürekli geliştir-
mek gerekiyor. Tertemiz
inci gibi bir istanbul ema-
net ettik. Bu cennet gibi
istanbul'u mahvetmesin-
ler. Buna istanbullu da
müsaade etmez" diye
konuştu.

HALİÇ
DÜNYADA

SES GETİRDİ

Görme engellilerin
rehberi köpekler!
Türkiye'de yalnızca 5 görme engellide bulunan rehber köpekler, sahiplerine
can yoldaşı oluyor. Gördükleri uzun soluklu bir eğitimden sonra görme engelli
bireyle eşleşen rehber köpeğin, mamadan veterinere kadar tüm masrafları
hayat boyu Rehber Köpekler Derneği tarafından karşılanıyor

Türkiye’de resmi olarak
2014 yılında faaliyetlerine
başlayan rehber köpekler

derneği, görme engelli bireylerin top-
lum içerisinde kendilerine olan güven-
lerini arttırarak daha özgür hareket
etmelerine yardımcı oluyor. köpekler,
rehber ünvanını kazanmaları için uz-
manlar tarafından eğitiliyor, eğitimi ba-
şarıyla tamamlayan köpekler görme
engelli bireylere verilmek üzere hazır
hale geliyor. dernek kapsamında şu
anda aktif olarak çalışan 5 rehber
köpek, 3 terapi köpeği ve eğitimde olan
7 köpek bulunuyor.

Güvende hissediyorum

28 yaşındaki Avukat Mustafa keskin,
son 1,5 yıldır rehber köpeği Tabs ile ya-
şamını sürdürüyor. Tabs’ in hayatını
büyük ölçüde kolaylaştırdığını söyleyen
keskin, “7/24 bir can dostuyla birlikte
yaşamak muhteşem bir şey. Öte yan-
dan görme engelli olduğum için haya-
tımı kolaylaştırıyor. Bastonla yürürken

önünü kontrol etmekten ziyade, gören
bir canlıyla yürümek insanın hayatına
pratiklik ve hız katıyor. O yüzden Tabs’le
kendimi daha güvende hissediyorum”
ifadelerini kullandı.
rehber köpeğinin kendisini kolaylıkla
işe ve eve götürdüğünü söyleyen Mus-
tafa keskin, “Günden güne Tabs’le
ilerleme kaydediyoruz. Mesela her
gün kullandığımız ev, metro iş yeri
rotasını Tabs hemen öğrendi. işe gi-
diyoruz dediğimde önce beni met-
roya götürüyor ve daha sonra beni
iş yerime götürüyor. Bu süreçte
mesleğim gereği adliyeyi de öğ-
rendi. Tabii bina işlerinde veya dı-
şarda merdiven kapı asansör gibi
belli başlı noktaları eğitimde öğ-
rendiği için komutum doğrultu-
sunda bulabiliyor” şeklinde
konuştu.

İyi ki yalnız değildim

içinde bulunduğumuz koronavi-
rüs günlerinde rehber köpeği
kara’nın önemine vurgu
yapan Tunçer, “Özellikle Covid
19 sürecinde iyi ki benimle
berabermiş diyerek şükredi-
yorum. inanın yalnız olsay-
dım kafayı yiyebilirdim. Bu
süreçte hepimiz rehber kö-
peklerimizin bakımına daha
da özen gösterdik. Gönüllü
ailelerdeki köpeklerde
süreç devam etti. eğitim-
ler sürdü. rehber köpek-
lerimizde eski sistem ne
ise, pandemi sürecinde
de o şekilde devam etti.
Biz ise kontrollerimizi
online olarak gerçek-
leştirdik. kara, gözüm
benim en yakın arka-
daşım.” ifadelerini
kullandı. dHA

Sosyal tesisler
dezenfekte

edİldİ
Bağcılar Belediyesi, koronavirüs nedeniyle 
2.5 aydır kapalı olan ancak 1 Haziran
itibariyle kapılarını açacak olan sosyal tesis ve
işletmelerde dezenfeksiyon çalışması yaptı

Covid-19 önlemleri kapsamında
16 Mart tarihinde kapatılan Bağ-
cılar Belediyesi bünyesindeki sos-

yal tesisler 1 Haziran Pazartesi günü itibariyle
kapılarını ilçe sakinlerinin hizmetine açıyor.
Bu amaçla Bağcılar Belediyesi tarafından 22
mahallede bulunan 56 parkta yeniden faaliyete
geçecek olan sosyal tesislerde yeni normal ku-
rallar çerçevesinde tüm koşullar oluşturuldu.
Toplum sağlığını korumak adına salgınla müca-
dele eden Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma
Müdürlüğü ekipleri, yarın ki açılış öncesinde
yoğun tempoyla çalışmasını sürdürüyor. Özel kı-
yafetli ekipler, öncelikle
tesislerin içindeki mutfak
kısmından masa ve san-
dalyelere kadar her noktayı
detaylı bir şekilde dezen-
fekte ederek steril hale ge-
tirdi. Ardından da
işletmelerin ön kısmındaki
açık alan da mikroorganiz-
malara karşı ilaçlandı. 

Hepimizin sağlığı 
için mücadele ediyoruz... 
Otomobilini yıkatan herkese 
Corona virüsüne karşı ücretsiz 
araç dezenfektesi sağlıyoruz...

Adnan Kahveci Mah. Konak Cad. No: 21/1 Beylikdüzü - İSTANBUL
Telefon: 
0212 855 09 01
0555 076 09 06

Kampanya 21.01.2020 ve 31.04.2020 tarihleri arasında geçerlidir
Firmamız; Ürün, hizmet, uygulama, veya fiyatlarda önceden bildirmeksizin her türlü değişiklik yapabilir

Eroğlu, “Haliç 1994 yılında bir lağım çukuruydu. Yanından geçerken
kimse nefes alamazdı. Biz orayı temizleyip teslim ettik” diye konuştu.



İstanbul Tabip
Odası twitter hesabın-
dan dün yaptığı pay-

laşımla corona virüsü nedeniyle
Hemşire Dilek Akçabelen’in ha-
yatını kaybettiğini duyurmuştu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Ko-
ca’nın Dilek hemşirenin sağlık
durumuyla hakkında yaptığı
paylaşım üzerine İstanbul Tabip
Odası ikinci bir açıklama yaptı.
Yapılan paylaşım nedeniyle
Dilek hemşirenin ailesinden
özür dileyen İstanbul Tabip
Odası, “Dün akşamki yanlış
bilgi paylaşımımız için başta ai-
lesi olmak üzere özür diliyoruz.
Umudumuzu koruyoruz” ifade-
lerini kullandı. İstanbul Tabip
Odası dün akşam saatlerinde
Twitter hesabından corona virü-
süne yakalanan ve 34 haftalık
bebeği sezeryanla alınan hem-
şire Dilek Akçabelen’in hayatını
kaybettiğini duyurmuştu.

Yanlış bir haber yayıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise
Dilek hemşirenin sağlık duru-
muyla ilgili sosyal medya hesa-
bından açıklama yaptı. Dilek

hemşirenin her şeye rağmen ha-
yatla bağını koruduğunu belirten
Koca açıklamasında şu ifadeleri
kullandı; “Dilek hemşiremizin
yakınlarının üzüntüsü dün biraz
daha arttı. COVID-19'a karşı
yaşam mücadelesini 11 Nisan-
dan bu yana sürdüren Dilek Ak-
çabelen hakkında maalesef, teyit
edilmemiş, yanlış bir haber ya-
yıldı. Durumu öncekinden ciddi,
ama kalbi hayatla bağını her
şeye rağmen koruyor.”

Umudumuzu koruyoruz

Bakan Koca’nın açıklamasının
ardından İstanbul Tabip Odası
ise bugün Twitter üzerinden
ikinci bir açıklama yaptı. Yanlış
bilgi paylaşımı için Dilek hemşi-
renin ailesinden özür dileyen  İs-
tanbul Tabip Odası, şu ifadeleri
kullandı; “Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, Dilek Hemşirenin du-
rumu hakkında  'öncekinden
ciddi ama kalbi hayatla bağını
her şeye rağmen koruyor' açıkla-
masını yaptı. Dün akşamki yan-
lış bilgi paylaşımımız için başta
ailesi olmak üzere özür diliyo-
ruz. Umudumuzu koruyoruz."
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‘ Moderna Therapeutics‘ firmasını tıp, sağlık
veya ilaç alanında çalışanlar dışında bilenlerin,
duyanların olduğunu sanmıyorum… Bin civa-

rında çalışanı var… Amerika’nın Boston kentinde
faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması… Biyo-
teknoloji insan, hayvan veya bitki hücrelerinin
fonksiyonlarını anlamak,  iyileştirilmek ya da en-
düstriyel kullanımına yönelik ürünler geliştirilme-
sini, modern teknolojinin doğa bilimlerine
uygulanmasını anlatan bir bilim dalı…

* * * 
2010’de kurulan Moderna’nın faaliyet alanı aşı

ve ilaç geliştirmek… Kovit-19 salgını başlar başla-
maz Sars-Cov-2 virüsüne karşı mRNA-1273 adını
verdiği aşı çalışmalarına başlamış. ABD’de Ulusal
Sağlık Kurumu da destek vermiş… Klinik deneyle-
rine başlamış… Firmanın borsa değeri bir anda
30 milyar dolara yükselmiş… Bu da 80 bin kişi
çalıştıran Deutschebank’ın borsa değerinin iki ka-
tına eşit…

* * * 
Kovit-19 salgınına yol açan Sars-Cov-2 virü-

süne karşı aşı ne zaman çıkacak… Korona aşısı
bulundu mu… Herkesin yanıt aradığı bir soru
bu… Çünkü salgına karşı tek çare aşı ve tedavi
için ilaç… Her ikisi de şimdilik yok… Dünyanın
gözü kulağı aşı çalışmalarına çevrili… Umut dolu
gelişmeler var ama henüz ‘Tamam‘ denilecek nok-
tada değil…

* * * 
BionTech firması da öyle… Daha önceleri bir-

kaç kez yazdım… Almanya’nın Mainz kentindeki
firma ABD’li Pfizer ve Çin Fosun Pharma ile bir-
likte BNT162 isimli gen bazlı bir aşı üzerinde çalı-
şıyor… Gönüllüler üzerinde deniyor… Prof. Dr.
Uğur Şahin, eşi Doçent Dr. Özlem Türeli ile Chri-
stoph Huber’in 2008’de kurdukları bir biyotekno-
loji firması…  Kanser araştırmaları konusunda
uzman… Aşı çalışmalarıyla birlikte şirketin borsa
değeri 10 milyar dolar civarına yükseldi… Yani
Lufthansa’nın yaklaşık üç katı değerinde… Bu ör-
nekleri artırmak mümkün… Çünkü dünyada
120’ye yakın aşı çalışması var… Bu sayı her
geçen gün artıyor… Nefes kesen bir yarış sürü-
yor… Ama bunların 10-15’inin önde gittiği söyle-
niyor… Milyar dolarlardan söz ediliyor… Beklenti
büyük…

* * * 
Etkin bir aşıyı bulmakla iş bitmiyor tabii…

Bunun üretimi ve dağıtımı yani satışı da var… Bu
da genelde büyük ilaç firmalarının elinde… Pfizer,
Roche, Johnson & Johnson, Merck, Novartis, Sa-
nofi, AbbVie, GlaxoSmithKline, AstraZeneca dün-
yanın en büyük ilk on ilaç firması… Bunlardan
GlaxoSmithKline (GSK) firması sadece aşı satı-
şında yılda sekiz milyar dolar ciro yapıyor. Dünya
aşı pazarının dörtte birine sahip…  Diğerleri de
keza yine milyarlık pazar payına sahipler…

* * * 
Etkin bir aşının bulunması halinde tedarik sırası

nasıl olacak... Aşı nasıl paylaşılacak, dağıtılacak,
satılacak…. Buna kim karar verecek… En yüksek
teklifi verene mi öncelik tanınacak… ABD Başka-
nının ‘Önce Amerika‘ yaklaşımı aşının bulunması
halinde de geçerli olacak mı… Fransız ilaç şirketi
Sanofi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Paul Hudson,
aşının önce Amerika’ya verilmesinin ‘muhtemel‘
olduğunu söylemişti. Hatta bu ihtimali gerçeğe
dönüştürmek üzere ABD ile bir ön anlaşma imza-
lamıştı… Zengin ülkeler şimdiden başarılı olması
muhtemel aşıları satın almaya başladı mı…  Dev-
letler kendi ülkelerinde geliştirilen bir aşının başka
ülkelere satışına engel olabilir mi…

* * * 
Bir yandan nefes nefese aşı çalışmaları sürüyor

bir yandan da böyle sorulara cevap aranıyor… Av-
rupa Birliği Komisyonu aşı ve ilaç geliştirilmesi
için düzenlediği uluslararası bağışçılar konferan-
sında 7,4 milyar euro toplamıştı… Bunun dört
milyar doları aşı çalışmaları için ayrılacak.  Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da
konferansa gönderdiği mesajda ‘Aşı tüm insanlığın
ortak malı olmalıdır. Bu bakımdan üretilecek aşıya
küresel erişimin garanti altına alınması son derece
önemlidir‘ demişti. Zamana karşı yarışın sürdü-
ğünü işaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emma-
nuel Macron da aşının tüm dünyanın yararına
olması gerektiğini söylüyor… Umarız insanların
dilleri, dinleri, kültürleri farklı olsa da bu salgına
karşı kaderlerinin ortak olduğu ön plana çıkar, bu-
lunacak aşıdan en kısa süre de herkes yararlanır…

Y eşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener
Acil Durum Hastanesi, Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılı-

mıyla açıldı. Törene Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın yanı sıra Sağlık Bakanı Fahret-
tin Koca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil
Karaismailoğlu, Rönesans Holding Yöne-

tim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak, AK Parti
Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş,
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın,
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Dilme-
ner’in kızı Fulya Gençoğlu, Dilmener’in da-
madı, torunu, Türkiye Musevilerinin
Hahambaşısı İshak Haleva ve sağlık çalı-
şanları katıldı.

Dünya çapında hizmet 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanına he-
likopterle geldi. Erdoğan, hastane üzerinde
geçerek havadan da incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tö-
rende yaptığı konuşmasında, “Doktorun-
dan hemşiresine, destek personeline kadar 1
milyon 100 bini bulan sağlık ordumuzla
milletimizin hizmetindeyiz. Sayıları 11’i
bulan şehir hastanelerimiz dünya çapında
hizmet vermektedir. Dünyada pek çok ülke-
nin sahra ve geçici prefabrik hastane kura-
rak geçirmeye çalıştığı süreci biz kalıcı
hastaneler kurarak geçiriyoruz” dedi.

Ülkemizin yüz akı olacak

Erdoğan, “Burada oluşturduğumuz ilave
kapasiteye ihtiyaç kalmadan salgının ya-
yılma hızını aştık. Şayet ihtiyaç olsaydı bu
hastaneler ülkemizin yüz akı olacaktı. Bu
hastaneler ülkemize yurtdışından gelen has-
talara bakabilecektir. Sağlık turizmi ala-
nında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz.
İstanbul’a kazandırdığımız nice büyük eser
içinde sağlık tesislerimizin ayrı bir önemi
vardır. Hamdolsun şehrimizi gurur verici
yatırımlarla donattık. Ülkemize ve milleti-
mize hizmetle geçirdiğimiz her an, bu yolda
attığımız her adım, her nefes için Rabbimize
hamd ettik” diye konuştu.

Millet kavga beklemiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’nin ih-
tiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milleti-

mizin beklentisi polemik değil, eser siyase-
tidir. Milletimize bırakacağımız en büyük
nimet işte bu düşünceyle hareket etmektir.
Laf yerine eserlerin yarıştırıldığı Türkiye
için milletimizle el ele çalışmayı sürdürece-
ğiz” şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Her kim Türkiye’de demokrasiyi,
özgürlüğü, adaleti, kültürü sanatı, daha
ileri götüreceğine ikna ederse ülke ona tes-
lim edilir. Ben şimdi Murat Bey’in kızından
bir ricam var. Hoca olarak, bu tesislere
doktorlar yetiştirmeniz gerekmektedir. Her
kim ülkeyi daha ileriye taşıyacağının güve-
nini verirse ülke ona yönelir. Zaten böyle
de oluyor. Bunun dışındaki yönetmelerin,
zorlamaların, iç ve dış oyunların milli irade
duvarına çarpıp dağılır” dedi. 

Geleceğimiz aydınlık

Erdoğan, hastane etrafının yemyeşil ol-
ması gerektiğini belirterek, “45 günde bu
eser yapıldığına göre yeşillendirilmesi de
yapılabilir. Salgın döneminde yavaşlayan
ekonomik faaliyetlerin dünya çapında ol-
duğu gibi bize de etkisi oldu. Türkiye bu
konuda şerbetli bir ülkedir. Türkiye ilk çey-
rekte sağladığı yüzde 4.5 oranında sağla-
dığı büyüme ile bu tablodan ayrıştı.
Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı
geçse de sonrası aydınlıktır. Gelişmeler ve
işaretler, salgın sonrası yeniden yapılana-
cak küresel ekonomide ülkemizin çok
avantajlı bir konuma oturacağını gösteri-
yor” şeklinde konuştu.

mıllETımıZ POlEmıK 
ıSTEmıYOr!

Halit Çelikbudak

Aşıda nefes kesen yarış

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin açılışında yaptığı
konuşmada, "Türkiye’nin ihtiyacı kavga değil, eser siyasetidir. Milletimizin beklentisi polemik değil, eser
siyasetidir. Milletimize bırakacağımız en büyük nimet işte bu düşünceyle hareket etmektir" dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açılış 
töreninde yaptığı konuşmasında, "Bu 
konsept ülkemiz için yenidir. Bu hastane-
ler ülkemiz için zorunlu hizmetlerdi. Afet-
lere karşı bu hastanelere ihtiyacımız var.
Diğer hastanelerimiz artık ertelenen has-
talarına daha fazla hizmet verebilecek”
dedi. Prof. Dr. Murat Dilmener’in kızı Fulya
Gençoğlu da törende bir konuşma yapa-
rak, “Her konuda standarttın üstünde bir

hastane olmuş. Babam doktor ve insan
olarak çok değerli bir insandı. Bu hasta-
neye gelenler umarım şifa bulurlar ve
sağlıklarına kavuşmuş bir şekilde taburcu
olurlar. Çok teşekkür ediyorum, ailem
adına da minnettarım” dedi. Konuşmala-
rın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 
açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesimi 
sırasında da sosyal mesafe kuralına 
uyulduğu görüldü.

MESAFELİ KURDELE KESİMİ

TABiP ODASI 
ÖZÜR DiLEDi
Hemşire Dilek Akçabelen'in hayatını kaybettiğini duyuran İstanbul Tabip Odası
geri adım attı.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Dilek hemşire ile ilgili yaptığı
paylaşım üzerine İstanbul Tabip Odası 'Özür diliyoruz' paylaşımı yaptı

Normalleşme
adımları 
Normalleşme süreci için ilçe genelinde gerekli 
önlemleri alan Esenyurt Belediyesi, özel spor 
kulüpleri, belediye kreşleri ve kütüphanelerin
temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını tamamladı

EsEnyurt Beledi-
yesi, normalleşme sü-
reci kapsamında ilçe

genelinde 1 Haziran’da faaliyet-
lerine başlayacak olan mekan-
ları dezenfekte ederek
mikroplardan arındırdı. Esen-
yurt Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü ve Temizlik İşleri
Müdürlüğü ekipleri, normal-
leşme süreci öncesi ilçede ki özel
spor kulüpleri, belediye kreşleri
ve kütüphanelerde temizlik ve
dezenfeksiyon çalışmalarını ta-
mamlayarak vatandaşların kul-
lanımına hazır hale getirdi.

Kreşler eğitime hazır

Esenyurt Belediyesi, 1 Haziran-
dan itibaren açılması kararlaştı-
rılan belediye kreşlerinde
temizlik ve dezenfeksiyon çalış-

ması yaptı. Ekipler, sınıflardan
yemekhaneye, yatakhanelerden
lavabolara kadar her alanda te-
mizlik ve dezenfeksiyon işlemi
gerçekleştirdi. Dolaplar, oyun-
caklar, çocukların kullandığı
tüm eşyalar titizlikle temizlendi.
Esenyurt Belediyesi, ilçe gene-
linde yürüttüğü dezenfeksiyon
çalışmalarını normalleşme sü-
reci kapsamında açılacak olan
kütüphaneler ve özel spor ku-
lüplerinde de sürdürdü. Ekipler,
1 Haziran öncesi belediye kü-
tüphanelerini dip köşe temizle-
yerek dezenfekte etti. İlçedeki
özel spor kulüplerini de unut-
mayan Esenyurt Belediyesi,
sporcuların sağlığı için ücretsiz
olarak salonlarda dezenfeksiyon
çalışması yürüttü.
UFUK ÇOBAN

Dilek hemşirenin ailesinden özür dileyen  İstanbul Tabip Odası, şu ifadeleri kullandı; 
“Dün akşamki yanlış bilgi paylaşımımız için başta ailesi olmak üzere özür diliyoruz.”

Erdoğan, “Salgın döneminde yavaşlayan ekonomik faaliyetlerin dünya çapında olduğu gibi bize de etkisi oldu. Türkiye bu konuda şerbetli bir ülkedir. Türkiye ilk çeyrekte
sağladığı yüzde 4.5 oranındaki büyüme ile bu tablodan ayrıştı. Ülkemiz için ikinci çeyrek bir parça sıkıntılı geçse de sonrası eminim çok daha aydınlıktır” şeklinde konuştu.



B ugün devletin hikmetinden sual edi-
lemeyeceğini; ‘Ülkeyi böldürtmeyiz’
diyerek belediye başkanlarının gö-

revden alınmasını, hukuksuzlukları savunan
serdengeçtilere ve vatanseverlere(!) kısa bir
tarih hatırlatması yapalım. 28 Şubatçıların
müebbet almalarına rağmen neden ceza-
evine girmediklerini anlatalım.

Yıl 1997: Recep Tayyip Erdoğan ve Bekir
Yıldız…Yıl 2020: HDP’li belediyeler…

6 Aralık 1997 yılında Erdoğan, Siirt’te dü-
zenlenen açık hava toplantısında yaptığı bir
konuşmada, Ziya Gökalp’in “Asker Duası” şii-
rinden bir dörtlük okudu:

“Minareler süngü, kubbeler miğfer
Camiler kışlamız, müminler asker
Bu ilahi ordu dinimi bekler
Allah-u Ekber, Allah-u Ekber”
Diyarbakır Devlet Güvenlik Mahkemesi

Başsavcılığı, Erdoğan hakkında 12 Şubat
1998 yılında Türk Ceza Kanunu’nun 312/2
maddesi uyarınca ‘Halkı din ve ırk farkı göze-
terek, kin ve düşmanlığa açıkça tahrik etmek’
suçlamasıyla dava açtı. Dava çok kısa, iki ay
gibi bir süre içersinde 21 Nisan’da sonuçlandı.
Erdoğan, 1 yıl hapis, 860 bin lira para cezası
aldı ve iyi hali nedeniyle cezası 10 ay hapis,
176 bin 666 lira para cezasına çevrildi.

Erdoğan’ın cezası 5 ay sonra 23 Eylül’de
Yargıtay tarafından onandı. Ve Erdoğan için
Hürriyet şöyle bir manşet attı: “Tayyip'e şok
ceza, Muhtar bile olamaz.”

Ceza infaz yasası gereği Erdoğan’ın cezası
4 ay 10 güne in-
dirildi. 26 Mart
1999 yılında ce-
zaevine girdi. Er-
doğan, 21
Nisan’da hüküm
giymiş, 23
Eylül’de Yargıtay
cezasını onamış,
11 Kasım tari-
hinde Erdoğan
görevini bırakmış
ve yerine 12
Kasım 1988 ta-
rihinde Büyükşe-
hir Belediye
Başkanı olarak
Belediye Başkanı
Vekili olan Ali Müfit Gürtuna seçilmişti.

28 Şubat öncesi Sincan…
Ankara Sincan'da Ocak 1997'de düzenlenen

Kudüs Gecesi'nde İran Büyükelçisi ile Ortado-
ğu'dan konukların gelmesi tartışmalara neden
olmuş ve gece ana akım ve diğer medya or-
ganlarından 'irtica hortluyor' diyerek manşet-
lerden duyurulmuştu. 

Sincan'da 30 Ocak'ta tanklar geçiş yapmış,
yetmemiş, 4 Şubat’ta 20 tank, 15 civarında
kariyer ve çeşitli araçlardan oluşan konvoy,
Kudüs Gecesi'nin yapıldığı Sincan ilçe sokakla-
rından tekrar yürütülmüştü. Bu olaylar 28 Şu-
bat’a giden yolun en önemli kilometre
taşlarından biri sayılmıştı.

Necmettin Erbakan Başbakanlığındaki hü-
kümet sert tepki göstermiş, Genelkurmay ise
topu taca atarak, ‘normal bir eğitim faaliyeti
olduğu’ savunmasını yapmıştı. Çok kısa bir
süre sonra Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral
Çevik Bir, tankların Sincan sokaklarında yürü-
tülmesinin bir eğitim faaliyeti olmadığını ikrar

ederek; “Demokrasiye balans ayarı yaptık” di-
yerek savunmuştu.

***
Ve hükümette Refahyol iktidarı vardı. Baş-

bakan Necmettin Erbakan, Başbakan Yardım-
cısı ve DYP Genel
Başkanı Tansu 
Çiller’di.

O gün devletin
derin yüzü Çiller şöyle
konuşuyordu:

“Ülkemizin, şu
geçtiği süreçte son ya-
şadığı bir densiz olay
var, Sincan olayı. Sin-
can’daki olayı yok
farz edemeyiz. Sin-
can’daki olayı küçüm-
seyip geçemeyiz.
Sincan’daki olayın
vahim olduğunda da
hemfikir olmamız ge-
rekir. İçimize sindir-
mediğimiz müddetçe
bu işlerin hepsini aşa-
cağız. Türkiye aşacak,
devletimizin bu vazgeçilmez niteliği denenecek
olursa, buna teşebbüs edenlere de Türkiye’yi
dar ederiz.”

Refah Partili Sincan Belediye Başkanı
Bekir Yıldız, Başbakan Yardımcısı Çiller’in
talimatıyla, İçişleri Bakanı Meral Akşener ta-
rafından görevinden alınmış, Bekir Yıldız ve
belediye çalışanları hakkında “Hizbullah Terör
Örgütü üyeliği”, “Yardım ve yataklık” suçla-
rından iki ayrı adli soruşturma başlatılmıştı.

***
Sincan eski Belediye Başkanı Bekir Yıl-

dız'ın da aralarında bulunduğu
Kudüs Gecesi'ni düzenleyenler

Ankara 2 No'lu
DGM'de yargılan-
dılar. Yıldız, Şirin
ve arkadaşları için
tam 1000 sayfalık
iddianame 
hazırlandı.

Yıldız, toplam 4
yıl 7 ay ağır hapis
cezasına çarptırıldı.
Gazeteci-yazar Nu-
rettin Şirin ise 17
yıl 6 ay ağır hapis
cezası aldı.

Aynı davadan yar-
gılanan diğer sanık-
lardan belediye
görevlileri Mükremin
Kılıç, Hüseyin Avni

Yazıcıoğlu, Osman Özüpek ve Duran
Özdemir de 3 yıl 9'ar ay hapse mah-
kûm edildiler. Bekir Yıldız, 2 yıl 5 ay
hapis yattı. Nurettin Şirin ise 2004
yılında tahliye edildi.

Erdoğan ve Yıldız’da görevlerinden
alınmıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan, İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı olduğu dönemde okuduğu bir
şiir yüzünden DEVLET tarafından yar-
gılamış ve Türk Ceza Kanunu’nun
312/2 maddesi uyarınca “Halkı din ve
ırk farkı gözeterek, kin ve düşmanlığa
açıkça tahrik etmekten” hapis ve para
cezası almıştı.

Sincan Belediye Başkanı Bekir Yıl-
dız’ı, Erdoğan gibi DEVLET yargılamış
“Yasadışı Hizbullah örgütünün propa-
gandasını yapmak suretiyle yardım ve
yataklık yaptığı, halkı kin ve düşmanlığa

tahrik etmek suçunu” işlemekten hapis 
cezası almıştı.

Erdoğan ve Yıldız belediye başkanlığı gö-
revlerinden alınmış ve yerlerine belediye mec-
lisinin seçtiği üyeler belediye başkanı

seçilmişti.
***

Dün nasıl hukuka mü-
dahale edilip siyasilere
ceza veriliyorsa bugünde
aynı benzer müdahaleler
yapılıp insanlar gözaltına
alınmakta, tutuklanmakta
ve hapis cezaları almakta-
dırlar. Bugün Cumhurbaş-
kanı olan Erdoğan,
belediye başkanı iken ye-
rine kayyum atanmamış
ve yargılama sonuçlanın-
caya kadar
tutuklanmamıştı.

Bugün ise kimi belediye
başkanları hukuk karar-
ları ile görevden alınırken,
kimi belediye başkanları
hukuk kararları olmadan

görevden alınmakta yerlerine ise vali ve kay-
makamlar atanmamaktadır. Belediye meclis-
leri de feshedilerek, yasa gereği meclisin
seçmesi gereken başkan vekillerinin iradesi de
yok sayılmaktadır.

Anlayacağınız belediye başkanları görevden
alınarak, yerlerine kayyum atanarak, ardın-
dan da belediye meclisleri kapatılarak ikinci
kez millet iradesi ortadan kaldırılıyordu. Dev-
letin kendi hukukunu bile askıya alması, insan-
ların gelecekle ilgili umudunu yitirmesine
neden 

oluyordu.
Ve bunu geçmişte devletin hukuksuz uygu-

lamalarından dolayı mağdur olmuş, hukuksuz-
luğa itiraz etmiş, etraflarında bu
hukuksuzlardan dolayı dayanışma oluşmuş in-
sanların yapması ise şaşırtıyordu.

O gün devletin hukuksuzluğuna laf edenle-
rin, bugün devletin hukuksuzluğu karşısında
üç maymunu oynamaları, vesayet odaklarının
zehirli ve anti demokratik dilini kullanmaları,
yapılan hukuksuzlukları savunmaları bir gün
utanacakları bir tarih olacağı açıktır.

***
28 Şubat döneminde devle-

tin zoru ile görevden alınmış,
ceza almış, cezaevinde yatmış
olan bu iki insandan biri Erdo-
ğan, devletin en üst tepesinde
Cumhurbaşkanı; Bekir Yıldız
ise 2014-2019 yılında Ankara
Büyükşehir Belediyesi AK Parti
Gurup Başkanvekili olmuştu.

Yıldız’ın adı, Erdoğan tali-
matıyla görevden istifa ettirilen
Melih Gökçek’in yerine, Bele-
diye Başkanlığı için geçmişti.

28 Şubat darbesini yapan-
lara ne oldu?

28 Şubat darbesini planla-
yan 103 kişiye dava açıldı.
Dava yaklaşık 7 yıl sürdü ve
13 Nisan 2018 tarihinde 
sonuçlandı.

68 sanık beraat etti, 10
sanık hakkında zaman aşımı nedeniyle ve 4
sanık hakkında hayatını kaybettiği için dava-

nın düşürülmesine
karar verilirken; ara-
larında dönemin Ge-
nelkurmay Başkanı
Orgeneral İsmail
Hakkı Karadayı, dö-
nemin ikinci Başkanı
Orgenaral Çevik Bir
ve 21 kişi hakkında,
“Cebir ve şiddet kul-
lanarak Türkiye
Cumhuriyeti hükü-
metini ortadan kal-
dırmaya veya
görevini yapmasını
engellemeye teşeb-
büs etmekten”
ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapis cezası
verildi.

Müebbet hapis
cezası alan sanık-
ların duruşmadaki
iyi halleri göz
önünde bulundu-
ran mahkeme ce-
zaları müebbet
hapis cezasına
çevirirken, ardın-
dan da yaşları ve
sağlık durumları
nedeniyle tutuk-
lama kararı ver-
medi. Ancak
ceza alan sanık-
ların askeri rüt-
belerinin
sökülmesine
karar verildi.

***
28 Şubatçı-

lar yargılanıp
müebbet hapis

cezası almalarına rağmen, ce-

zaevinde bir gün bile yatmadan ödüllendirildi-
ğinde, iktidarda 28 Şubatçıların gazabına uğ-
ramış, AK Parti kadroları ve görevinden
uzaklaştırılmış olan, cezaevinde yatmış olan
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olması ise büyük
bir trajedi idi.

“28 Şubat darbecileri ceza almalarına rağ-
men neden cezaevine girmediler?” derseniz
nedeni çok basitti. 15 Temmuz darbe girişimi
sonrasında, vesayet döneminin zihniyetine tes-
lim olan, orduda ve bürokrasi de Fetö’cülerden
boşalan kadrolara yerleştirilen vesayet odakla-
rıyla koalisyon kurmuştu. Başka türlüsü müm-

kün değildi. Ve
bu AK Parti için
bu sondan önceki
son duraktı.

28 Şubatçıla-
rın ceza almaları
ve cezaevine gir-
memeleri koalis-
yonu
zedelemiyordu.
AK Parti kendi
seçmen tabanına
‘28 Şubatçılar
cezalandırıldı’
mesajı vermiş,
geçmişin vesayeti
de ordu bürokra-
sisini koruyarak
kazançlı çıkmıştı.
Sonuçta kazan
kazan politikası

sonucu herkes memnundu.
Vesayet odakları değişmedi, Erdoğan 

değişti!
Bugün Türkiye’yi son dört yılda yeniden tes-

lim alan eski vesayet zihniyeti, dün yapama-
dığı birçok anti demokratik uygulamayı bugün
AK Parti eliyle yapıyor. Dün toplumsal meşrui-
yeti yokken bugün toplumsal karşılığı olan
Cumhur İttifakı ile eski Türkiye’yi yeniden inşa
ediyor.

AK Parti iktidarı hukukun ve adaletin ol-
mamasını normalleştirecek, ülkenin bölünmesi
korkusunu büyüterek, otoriteleştirmeyi meşru-
laştırarak, teşkilatlarında ve tabanında var
olan devletçi ve milliyetçi bir zihniyeti büyüte-
rek iktidarının ömrünü uzatmaya çalışıyor,
seçmen kitlesini yeniden konsolide etmeye 
çalışıyor.

***
Bu ise kutuplaştırmayı büyütürken, bunun

bilerek ve isteyerek daha büyümesini sağlaya-
cak politikaları uygulamaya koyuyor. Çünkü
bu çatışmacı, kutuplaştırıcı politika, ekono-
mide kötüyü giderken iktidarını korumak için
yaptığı son çırpınışlar. AK Parti iktidara mec-
bur ve iktidarda kalmak için her şeyi yapabile-
cek bir durumda. Dün kendisinden ölümüne
nefret eden, iktidardan uzaklaştırmak için her
yöntemi deneyebilecek olanlarla koalisyon kur-
mak da dahil.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek,
vesayet ortaklarının Erdoğan için geçmişte
söylediklerine baktığınızda bu gerçeği tüm çıp-
laklığı ile görmek mümkün. Eski Türkiye’nin
aktörleri AK Parti’nin ve Erdoğan’ın iktidara
mecbur olduğunu biliyor ve stratejisini öyle
oluşturuyor. 

Son söz: Erdoğan ve AK Parti’nin değiştiği-
nin en büyük kanıtı ise koalisyonun en küçük
Avrasyacı binde 2’lik küçük ortağı Perinçek’in
şu açıklamasında yatıyor: “Erdoğan bizim ge-
miye bindi. Biz değişmedik. Erdoğan değişti.”

Bu yazı https://www.tukenmezhaber.com si-
tesinden alınmıştır.
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YIL 1997: RECEP TAYYİP
ERDOĞAN VE BEKİR YILDIZ…
YIL 2020: HDP’Lİ BELEDİYELER…

“

“

BUGÜN TÜRKİYE’Yİ SON DÖRT
YILDA YENİDEN TESLİM ALAN ESKİ

VESAYET ZİHNİYETİ, DÜN 
YAPAMADIĞI BİRÇOK ANTİ 

DEMOKRATİK UYGULAMAYI BUGÜN
AK PARTİ ELİYLE YAPIYOR. DÜN

TOPLUMSAL MEŞRUİYETİ YOKKEN
BUGÜN TOPLUMSAL KARŞILIĞI

OLAN CUMHUR İTTİFAKI İLE ESKİ
TÜRKİYE’Yİ YENİDEN İNŞA EDİYOR.

“
“

AK PARTİ İKTİDARI HUKUKUN VE
ADALETİN OLMAMASINI 

NORMALLEŞTİRECEK, ÜLKENİN 
BÖLÜNMESİ KORKUSUNU 

BÜYÜTEREK, OTORİTELEŞTİRMEYİ
MEŞRULAŞTIRARAK, 

TEŞKİLATLARINDA VE TABANINDA
VAR OLAN DEVLETÇİ VE MİLLİYETÇİ

BİR ZİHNİYETİ BÜYÜTEREK 
İKTİDARININ ÖMRÜNÜ 
UZATMAYA ÇALIŞIYOR

“

“
BELEDİYE BAŞKANLARI 

GÖREVDEN ALINARAK, YERLERİNE
KAYYUM ATANARAK, ARDINDAN DA

BELEDİYE MECLİSLERİ 
KAPATILARAK İKİNCİ KEZ MİLLET

İRADESİ ORTADAN 
KALDIRILIYORDU. DEVLETİN

KENDİ HUKUKUNU BİLE ASKIYA 
ALMASI, İNSANLARIN GELECEKLE

İLGİLİ UMUDUNU YİTİRMESİNE
NEDEN OLUYORDU



Y eni tip koronavirüs (Kovlid-19) sal-
gını nedeniyle birçok ülkenin sınırla-
rını kapatılması ve uçak seferlerinin 

durdurulması sebebiyle Avrupa ülkelerinde 
yaşayan Türkler mart ayından beri Tür-
kiye’ye gidemedi. Salgının yayılma hızının 
yavaşlamasıyla ülkeler Kovid-19 tedbirlerini 
gevşetmeye ve sınırlarını açmaya başladı. 
Hem tatil hem sılayırahim yapmak için izin-
lerini Türkiye’de kullanmak isteyen Av-
rupa’daki Türkler, sınırların açılmasını dört 
gözle bekliyor. Belçika'nın başkenti Brük-
sel'de yaşayan ve her yıl tatilini Türkiye’de 
geçiren Ali Yılmaz, “Bu yıl da ailemle Türki-
ye’ye gitmeyi düşünüyorum ancak Kovid-
19’dan dolayı sıkıntılı durum. Ne 
yapacağımızı bilmiyoruz." dedi. Yazları kara 
yolunu kışın ise uçağı tercih ettiğini belirten 
Yılmaz, "Belçika’daki yaşlı vatandaşlarımız 
kimi zaman yılın 6 ayını Türkiye’de geçiri-
yor. Onlar için sıkıntı oldu. Martın sonunda 
gider kasıma kadar Türkiye’de kalırlardı. 
Herkes bir belirsizlik içinde." ifadelerini kul-
landı. 

Türkiye’mizi görmeden olmaz 

66 yaşındaki Hıdır Çalışkan ise "Her sene 8 
ay Türkiye’ye giderdim. Bu sene Kovid-19 
nedeniyle gidemedim. Kara yolu, hava yolu 
fark etmez benim için; sınırlar açılırsa gide-
rim." diye konuştu. 
Brüksel'de esnaf Yasin Malak da “Türki-
ye’mizi görmeden olmaz. Aşı bulunmasa da 
gideceğim. Türkiye’nin havasını almadan 
Belçika’nın stresini atamayacağız." değerlen-
dirmesini yaptı. 

Pandemi yüzünden eylülde gideceğim 

Almanya’nın başkenti Berlin’de yaşayan 51 
yalındaki Bilal Kublay, Kovid-19’dan dolayı 
son aylarda evden dışarıya çıkmadığını be-
lirterek, şöyle devam etti: “Bu yıl bilhassa 
Türkiye’ye izine gitmeyi düşünüyorum. Ay-
lardır evdeyiz. Vatana hasret bu şekilde daha 
çok arttı. Hem memleketimizi görmek hem 
de orada özlediğimiz akrabalarımızla, in-
sanlarımızla hasret gidermek için bu yıl izine 
gideceğim.” 40 yıldan fazla Berlin’de yaşa-
yan Kublay, “Şu ana kadar pendemiden do-
layı bir sıkıntı çekmedim ama yine de arada 
bir 1 hafta, 10 gün Türkiye’ye gidiyordum 
ama şu an pandemi yüzünden eylülde gide-
ceğim inşallah.” dedi. 

Nevşehir'e gitmeyi özledim  

Her yıl Türkiye’ye tatile giden Ziya Çoban 
da yol ve sınırlardaki durumlara baktıktan 
sonra bu yıl da kendi aracıyla Türkiye’ye git-
meyi planladığını söyledi. Çoban, Türki-

ye'de akrabalarını ziyaret edeceğini belirte-
rek maliyetli olduğu için hava yolunu tercih 
etmediğini kaydetti. 
Almanya’dan emekli Ali Güney de salgın 
yüzünden bu yıl Türkiye'ye gidemediğini be-
lirterek, “Koronavirüsten dolayı havaliman-
ları kapalı olduğundan burada kaldık. Allah 
nasip eder ve ulaşım başlarsa İstanbul’a ve 
Nevşehir’e gideceğim.” diye konuştu. 
Güney, Berlin’de sıkıldığını ifade ederek, 
“Bir de yaşlılık var. Gençliğinde aramıyor-
sun ama 65-70 yaşını geçtikten sonra Türki-
ye’ye hasret artıyor." değerlendirmesinde 
bulundu. 

Türkiye tatilini bekliyoruz 

Viyana’da taksicilik yapan Beytullah Kedikli 
de her yıl olduğu gibi bu yıl da yaz tatilini 
ailesiyle Türkiye’de geçirmek istediklerini 
dile getirdi. Kedikli, salgının Avusturya’da 
etkili olduğu zaman diliminde ailece zor 
günler yaşadıklarını belirterek, “Bu zorlu sü-
reçte hem kendimizi hem de ailemizi ufuk-
taki Türkiye tatiliyle avuttuk.” ifadelerini 
kullandı. Kovid-19 nedeniyle dışarı çıkama-
manın psikolojik sorunlara yol açtığına işa-
ret eden Kedikli, “Türkiye’de yapacağımız 
tatille bu kasvetli dönemi geride bırakmak 
istiyoruz.” dedi. Kedikli, son bir aylık sü-
reçte Kovid-19 kapsamında alınan tedbirle-
rin büyük kısmının hafifletilmeye 
başlandığını, bu çerçevede hem kara hem de 
hava yoluyla Türkiye’ye gidişlerdeki engelle-
rin de kalkacağına olan inancını dile getirdi. 

Stres atmak için Türkiye’de tatil 

Ev hanımı Şükran Fırat da Kovid-19 salgını 
sürecinin, Avusturya’da da zorlu bir şekilde 
geçtiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: 
“Akrabalarımızla, tanıdıklarımızla kucakla-

şıp bu hastalığı üzerimizden atmak, bir nevi 
stresimizi atmak için yazın tatilimizi Türki-
ye’de yapmak istiyoruz.” Fırat, haziran ayı 
itibarıyla Avusturya’nın komşu ülkelere sı-
nırlarını açacağını, Türkiye’ye seyahat imka-
nının yeniden sağlanmasının kendisini 

memnun edeceğini dile getirdi.Yaklaşık 24 
yıldır Viyana’da yaşayan Emsal Durmaz da 
virüs nedeniyle çok fazla dışarı çıkamadıkla-
rını, bu nedenle hem Kurban Bayramı'nı 
hem de yaz tatilini ailesiyle birlikte Türki-
ye’de geçirmek istediğini kaydetti.
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ABD Başkanı Donald 
Trump, Floyd'un Minnea-
polis'te polis şiddeti sonucu 

yaşamını yitirmesi sonrasında, bu-
rada başlayan ve birçok eyalete yayı-
lan protestolarda yaşanan şiddet 
olaylarına ilişkin Twitter hesabından 
açıklamada bulundu. "Minneapo-
lis'teki dün geceki yağmacıların yüzde 
80'i eyalet dışındandı." ifadesini kulla-
nan Trump, bu kişilerin özelikle Afri-
kalı Amerikalılara ait küçük 
işletmelere, evlere, kamu mallarına, 
barış ve eşitlik isteyen Minneapolisli-
lere zarar verdiğini kaydetti. Trump, 
"Şiddeti kışkırtmak için eyalet sınırla-
rından geçmek, federal bir suçtur. Li-
beral valiler ve belediye başkanları 
sert önlemler almalı ya da federal hü-
kümet işin içine girer ve yapılması ge-
rekeni yapar. Buna ordumuzun 
sınırsız gücünü kullanmak ve birçok 
kişiyi gözaltına almak da dahil. Teşek-
kürler!" değerlendirmesinde bulundu. 
Gösterilerden dolayı Antifa isimli 
anti-faşist görüşlü grubu sorumlu 
tutan Trump, "Olanların sorumlusu 
Antifa ve radikal sol. Suçu başkala-
rına atmayın." dedi. 

Neden bunlar oldu? 

46 yaşındaki George Floyd, salı günü 
dolandırıcılık şüphesiyle Minneapo-
lis’te polisler tarafından gözaltına alı-
nırken bir polisin uzun süre diziyle 
boynuna basmasından dolayı dakika-
larca "Nefes alamıyorum" diye yalvar-
mıştı. Floyd'un olay yerine gelen acil 
sağlık ekiplerince kaldırıldığı hasta-
nede hayatını kaybettiği belirtilmiş, 
çevredekilerin cep telefonlarıyla kay-
dettiği görüntüler sosyal medyada 
büyük tepki toplamıştı. Görüntüler, 
ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti 
tartışmalarını tekrar alevlendirmiş ve 
Minneapolis başta olmak üzere bir-
çok şehirde protestolara yol açmıştı. 
Eyalette acil durum ilan eden Vali 
Tim Walz, bölgede polise yardımcı 
olmaları ve durumu kontrol altına al-
maları için Ulusal Muhafızları  
görevlendirdiğini açıklamıştı.

Yağmacılar  
dışarıdan geldi 

LİBYA Ordusunun yürüt-
tüğü Öfke Volkanı Operas-
yonu basın biriminden 

yapılan açıklamaya göre, ordu birlik-
leri, ülkenin doğusundaki gayrimeşru 
silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e 
bağlı milislerin işgalindeki Trablus 
Havalimanı'nı almak için operasyon 
başlattı. Topçu birliklerinin havali-
manı içindeki Hafter milislerine ait üç 
silahlı aracı imha ettiği bildirildi. Öte 
yandan, güvenlik kaynakları ordu bir-
liklerinin, Trablus Havalimanı'nın ya-
kınındaki el-Kayih mahallesini 
milislerden arındırdığını, havalima-
nına ulaştığı burada Hafter milisle-
riyle yoğun çatışmaların devam 
ettiğini paylaştı. Libya Ordusu, Haf-
ter'e bağlı milislerin karşısında son dö-
nemde pek çok askeri başarıya imza 
attı. Ordu birlikleri, son olarak 25 Ma-
yıs'ta başkentin güneyinde aralarında 
Hamza, Yermuk, Es-Savarih askeri 
kamplarının da yer aldığı geniş bir 
bölgeyi milislerden arındırmıştı. 
Başkentin güneyindeki bazı noktalar-
dan geri çekilen Hafter milislerinin, 
yerleşim bölgelerindeki konut ve yol-
lara çok sayıda patlayıcı tuzakladığı 
ortaya çıkmıştı. Hafter'e bağlı milisler, 
4 Nisan 2019'da başkenti ele geçirmek 
için saldırı başlatmış ve ülkeyi şiddet 
sarmalına sürüklemişti. Bu süre zar-
fında pek çok yerleşim alanı hedef 
alınmış ve çok sayıda sivil yaşamını yi-
tirmişti. Hafter milisleri, 6 Nisan 
2019'da başkentteki havalimanını 
işgal etmişti.

Libya Ordusu  
ilerliyor

ABD'DE salı gününden beri süren 
Floyd protestolarında, göstericilerle 
polis karşı karşıya geldi, çatışma-

larda polis araçları yakılırken, onlarca kişi 
gözaltına alındı. Protestolarda göstericiler "si-
yahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve 
"nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atar-
ken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdı-
lar. Cumartesi akşamı ülkedeki en az  

8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birlikle-
rinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyalet-
teki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı  
ilan edildi. 

Beyaz Saray güvenlik önlemleri artırıldı 

Beyaz Saray önünde öğleden sonra başlayıp 
akşam saatlerinde de devam eden olaylarda, 
polisle yüzlerce gösterici arasındaki gergin 

anlar yaşandı. Kentte Ulusal Muhafızların 
göreve çağrılırken, söz konusu muhafızların 
Beyaz Saray çevresinde konuşlanarak polisin 
yanında geniş güvenlik önlemleri aldığı gö-
rüldü. Bazı göstericiler çevrede bulunan çöp 
tenekelerini yakarken, polis göstericilere göz 
yaşartıcı gazla müdahale etti. Gece geç saat-
lere kadar devam eden olaylarda bazı gösteri-
cilerin hafif yaralandığı bildirildi.

6 milyon kişide koronavirüs çıktı

Avrupa’nın farklı  
ülkelerinde yaşayan  
Türkler, tatillerini  
Türkiye'de geçirmek için  
sınırların açılmasını ve 
uçak seferlerinin  
başlamasını bekliyor

Amerika’da gerginlik üst seviyede

KOVİD-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni va-
kalara ilişkin güncel verilerin derlendiği  
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya  
genelinde virüs nedeniyle 371 bin 175 kişi öldü, 
virüs tespit edilen 2 milyon 743 bin 911  
kişiiyileşti.  
Dünya genelinde Kovid-19 saptanan kişi sayısı, 
6 milyon 172 bin 328’e ulaştı. 

En ağır bilanço ABD'de 

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke 
oldu. Ülkede 1 milyon 816 bin 897 kişide Kovid-
19 tespit edilirken salgın nedeniyle 105 bin 557 
kişi öldü. 

Vaka sayısı 20 bini aşan ülkeler 

ABD'ye ilaveten vaka sayıları 20 binden fazla 

olan diğer ülkeler şöyle sıralandı: "Brezilya (499 
bin 966), Rusya (405 bin 843), İspanya (286 bin 
308), İngiltere (272 bin 826), İtalya (232 bin 
664), Fransa (188 bin 625), Almanya (183 bin 
294), Hindistan (182 bin 490), Türkiye (163 bin 
103), Peru (155 bin 671), İran (148 bin 950), 
Şili (94 bin 858), Kanada (90 bin 190), Meksika 
(87 bin 512), Suudi Arabistan (83 bin 384), Çin 
(83 bin 1), Pakistan (69 bin 496), Belçika  
(58 bin 186), Katar (55 bin 262), Hollanda (46 
bin 257), Bangladeş (44 bin 608), Belarus (41 
bin 658), Ekvador (38 bin 571), İsveç (37 bin 
113), Singapur (34 bin 884), Birleşik Arap Emir-
likleri (33 bin 896), Portekiz (32 bin 203), Güney 
Afrika (30 bin 967), İsviçre (30 bin 845), Kolom-
biya (28 bin 236), Kuveyt (26 bin 192),  
Endonezya (25 bin 773), İrlanda (24 bin 929), 

Ukrayna (23 bin 677), Polonya (23 bin 571)  
ve Mısır (23 bin 449)." 
Ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle: "İngil-
tere 38 bin 376, İtalya 33 bin 340, Brezilya 28 
bin 849, Fransa 28 bin 771, İspanya 27 bin 125, 
Meksika 9 bin 779, Belçika 9 bin 453, Almanya 
8 bin 600, İran 7 bin 734, Kanada 7 bin 73, Hol-
landa 5 bin 951, Hindistan 5 bin 186, Rusya 4 
bin 693, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 515, İsveç 
4 bin 395, Peru 4 bin 371, Ekvador 3 bin 334, 
İsviçre 1919, İrlanda 1651, Endonezya 1573, 
Pakistan 1483, Portekiz 1396, Polonya 1061, 
Şili 997, Mısır 913, Kolombiya 890, Ukrayna 
708, Güney Afrika 643, Bangladeş 610, Suudi 
Arabistan 480, Birleşik Arap Emirlikleri 262,  
Belarus 229, Kuveyt 205, Katar 36 ve  
Singapur 23."

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine 
New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde protesto gösterileri devam etti

AVRUPA’DAKI TURKLER 
MEMLEKET HASRETINDE

AVRUPA Birliği Komisyonu, mayıs ba-
şında Kovid-19 nedeniyle üçüncü ülkeler-
den yabancıların Schengen ülkelerine 
seyahat kısıtlamasını 15 Haziran’a uzatma 
tavsiyesinde bulundu. 
Bu tavsiyeye uyan Almanya Dışişleri Ba-
kanlığı, Kovid-19 salgınından dolayı 15 
Haziran’a kadar tüm ülkelere genel bir 
“seyahat uyarısı” yaptı. 
Salgından dolayı Avusturya, İsviçre, Dani-
marka, Lüksemburg ve Fransa’ya mart 
ayında sınırlarını kapatan Almanya, bu ay 
Fransa, Avusturya ve İsviçre sınırlarındaki 
kontrollerini gevşetti, Lüksemburg sınırın-
daki kontrolleri kaldırdı. 
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan 
açıklamada, “seyahat uyarısı”nı ilk adım 
olarak AB ve Schengen Bölgesi'ndeki ülke-
ler ile İngiltere için 15 Haziran’da kaldır-
mayı planladıklarını, Türkiye'nin de 
aralarında bulunduğu AB dışındaki diğer 
ülkeler için kararın ikinci bir adımda verile-
ceği kaydedildi. 
Avusturya ise Almanya sınırında kontrolleri 
gevşetirken başta bu ülke olmak üzere, 
Çekya, Slovakya ve Macaristan gibi komşu 
ülkelere de sınırlarını 15 Haziran’dan itiba-
ren tamamen açmayı planlıyor. 
Bu arada Macaristan ve Slovenya Avus-
turya’ya sınırlarını açarken, Slovakya, 
Schengen sınır kontrollerini 26 Haziran'a 
kadar sürdüreceğini duyurdu. 
Çekya Dışişleri Bakanı Tomas Petricek de 

15 Haziran’dan itibaren 7 ülkeye karantina 
ve Kovid-19 testi zorunluluğu olmaksızın 
sınırların açılacağını duyurdu. 
Petricek, bu çerçevede Avusturya, Al-
manya, Macaristan, Slovenya, Hırvatis-
tan, Yunanistan ve Bulgaristan’a sınırların 
koşulsuz açılacağını bildirdi. 
Macaristan hükümetinin transit geçişlerle 
ilgili yaptığı düzenlemeye göre, Hegyesha-
lom (Avusturya), Rajka ve Tornyisenzt-
miklos (Slovenya) sınır kapılarından her 
gün yerel saatle 20.00 ile ertesi gün 
12.00'ye, Romanya'dan Macaristan'a gi-
rişte Nagylak ve Artand sınır kapılarından 
yerel saatle 06.00 ile 24.00 arasında, Sır-
bistan'dan Macaristan'a geçişte ise Röszke 
sınır kapısından her gün yerel saatle 10.00-
22.00 arasında önceden izin almadan 
geçiş yapılabilecek. 
Geçiş anında yolcular sağlık taramasından 
geçirilirken Kovid-19 testi istenmiyor. 
Düzenlemeye göre kurallara uymayan yol-
cular para cezasına çarptırılacak. 
Sırbistan'da da 1 Haziran’dan itibaren 
transit geçişlere izin verildiği belirtilirken, 
Bulgaristan’da hükümete bağlı kriz ma-
sası, 1 Haziran’dan itibaren ülkeye giriş 
yapacaklara 14 günlük karantina zorunlu-
ğunun kaldırıldığını açıkladı. 
Öte yandan haziran ortasından itibaren 
Türk Hava Yollarının Avrupa'nın tama-
mına uçuşlarını kademeli olarak başlat-
ması bekleniyor.

Avrupa’daki sınırların durumu 



İstanbul Rumeli Üniversitesi, Küresel Politika-
lar Araştırma ve Uygulama Merkezi 
(RUPAM) “Covid 19 Salgın Süreci ve Son-

rasında Ülkemiz ve Dünya”da neler olacak soru-
suna cevap arama söyleşileri gerçekleştiriyor. Bu 
program çerçevesinde, moderatörlüğünü Dr. Öğr. 
Üyesi Fatih Turan Yaman’ın yaptığı Zoom uygu-
lamasıyla, interaktif olarak gerçekleşen ’Covid - 
19 Salgın Süreci ve Sonrasında Yerel Medya' 
temalı söyleşi konuğu olarak yaptığım konuşmayı 
sizlerle paylaşmak istedim. 

Basın Tarihi 

İlk önce çok kısa olarak basın tarihinden 
söz etmek istiyorum. 

İlk çağlardan günümüze dek insanlar daima 
olup bitenleri öğrenmek ve kendi yazdıklarını 
insanlara duyurmak ihtiyacı duymuştur. 

Geçmişin dile getirilmesi ve gerçeğin ortaya 
çıkarılmasında en önemli araç yazı olmuştur. 
Tarih yazı ile başlar. Basın tarihini de genel 
uygarlık tarihinden ayıramayız. 

Daha sonra kağıt ve matbaa yazılanların 
çoğalmasını ve gelecek kuşaklara ulaşmasını 
sağlamıştır. 

İlk çağda elle yazılan duvar gazeteleri, Eski 
Roma’da rahipler tarafından duvarlara asılan 
levhalar karşımıza çıkarken Orta Çağda Çin’de 
kurulan ve bugüne kadar yayınına devam eden 
KİNG PAO gazetesi ortaya çıkmıştır. 

Milattan Önce. 100 yılında imparator 
Sezar’ın senetoya ait tutanakların yayılmasını 
emretmiş böylece siyasal olayların halka 
duyulma yolu açılmıştır. 

Batı’da basın tarihinin gerçek başlangıcı 
13.YüzYılda elle yazılan, elden ele dolaşan, 
küçük haber mektupları karşımıza çıkmaktadır. 

Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman 
zamanında Venedik Savaşları sırasında savaş ha-
berleri veren Venedik mektupları bilinmektedir. 

Fransız Devrimi’ne kadar Batı’da gazetecilik 
adına pek olumlu şeylerden bahsetmek imkansız. 
Zira o günlerde gazetecilere takılan lakap utan-
maz ve yalancı başlığını taşımaktaydı. 

Fransa’da filozoflarla gazeteciler arasındaki 
düşmanlık o yıllarda hat safhadaydı. 

Fransız filozoflar “basın özgürlüğünden bah-
settiklerinde, gazetelerin değil kitapların ve her 
türden kitapçıkların özgürlüğünden bahs 
ederlerdi. 

Gazetelerden nefret eden ve sadece resmi 
gazetelere onay veren ünlü filozof Voltaire, 
“basın, toplumun belalarından biridir ve dayanıl-
maz bir eşkıyalık haline geldi” ifadesini 
kullamıştır… o yıllarda. 

Türkiye’de yerel basın 

“Türkiye'de Yerel Gazetecilik” olgusu Devlet'in 
amaçlarına uygun bir araç olarak çıkartılan ve 
“resmi basın” özelliğini taşıyan “Osmanlı 
Basını” ile baş göstermiştir. 

Osmanlı gazetelerinden sonra bu kez bazı kişi-
ler, doğrudan ya da dolaylı desteklenerek “yarı 
resmi basın” yayınlattırılmış ve daha sonra da 
Anadolu basını, taşra basını, mahalli basın, 
“vilayet gazeteleri” olarak yerel basın olgusu 
yaygınlaşmıştır… 

Vilayet gazetelerinin içeriklerine bakıldığında, 
Padişah ile ilgili haberlere ek olarak kamu görev-
lilerinin atamaları, yasal düzenlemeler, hükümet, 
vilayet ve kamu kuruluşlarının çalışmaları gibi 
merkez ve taşra yönetimlerinden bilgiler içerdiği 
görülmektedir.  

Ayrıca vilayet gazetelerinde sağlık konuları, 
yerel okul sınavları, törenler, hacıların gidişi, et ve 
ekmek fiyatları, hava durumu, doğal afetler, kol-
luk kuvvetlerinin başarıları, savaşlar, yeni buluş-
lar, yabancı konsolosların gezileri konularında da 
haberler bulunmaktadır. 

24 Temmuz 1908 tarihinde İkinci Meşruti-
yet'in ilanıyla, "sansürün kaldırılması" olarak 
adlandırılan günden itibaren, Anadolu’da da bası-
mevlerinin açılmasıyla, bu bölgede vilayet gazete-

lerinin dışında ilk özel gazeteler de 
yayımlanmaya başlamıştır. 

Çok Partili Dönemin 1946 yılında başlama-
sıyla İstanbul dışındaki illerde tekrar gazete 
sayıları artmaya başlamıştır. 

1961 Anayasası ile birlikte 212 Sayılı Basın 
Kanunu uygulanmaya konulmuş, basım teknoloji-
leri gelişmiş, Basın İlan Kurulu kurulmuş, Türk 
basın tarihinde önemli gelişmelere neden olacak 
değişikler başlamıştır. 

Günümüzde yerel medya 

Günümüzde sadece yerel basın değil, Gazeteci-
lik, televizyonculuk, radyoculuk her alanda, her 
geçen gün kan kaybediyor. Meslektaşlarımız mes-
leklerini sürdürecek sağlıklı alanlar, kurumlar, 
ortamlar bulmakta zorlanıyor. 

10 Ocak 1961 yılında çıkarılan, basın 
mensuplarının sendikal haklarının olduğu, 
ayrıcalıklı haklardan yararlandığı, maaşlarını ay 
başında aldığı, yılda en az 45 gün izin hakkını 
kullandığı haklarını barındıran 212 Sayılı Basın 
Kanunu’ndan günümüzde eser yok. 

Basın kuruluşlarında iş bulmakta zorlanan 
basın mensupları, dünün limon satarak hayatla-
rını sürdürmeğe çalışan öğretmenler gibi, geçim 
sıkıntısı yüzünden sektör gözetmeksizin ne iş 
olursa yapma yoluna yönelmekteler. 

Ülkemizde bulunan 80’e yakın iletişim fakülte-
lerinde her yıl mezun veren iletişim mezunu 
gençlerimiz mesleklerini yapmakta zorlanıyorlar. 

Türkiye genelinde toplam 17 bin basın kartı 
taşıyanının sadece yüzde 10’u iletişim fakültesi 
mezunu. 

Hadi özel sektörü geçtik bari TRT, Anadolu 
Ajansı gibi kurumlar bu durumu gözetsin 
diyeceğiz o da yok. 

Gerek sosyal medyanın artık hayatımızda 
önemli bir yer tutması ile insanların gazete alıp 
haber takip etmiyor olmaları. 

Gerek, çoğu medya kuruluşlarımızın tarafsız 
ve objektif habercilikten uzaklaşmaları. 

Gerek iktidarın medyanın büyük çoğunluğunu 
kontrol altına alma eğilimi. 

Ve gerekse, gazeteciliğe gönül verenlerin 
bütün bu sorunlarla mücadele etmekten el çeke-
rek karamsarlığa gömülmeleri, gazetecilik 
mesleğinin her geçen gün daha da kan kaybı 
yaşamasına neden olmakta. 

Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yazılı Medya 
İstatistikleri Raporu’nda da bu olumsuzluk 
rakamlara yansıdı. 

Rapora göre Türkiye’de Gazete ve dergilerin 
yıllık tirajının bir önceki yıla oranla yüzde 17,6 
oranında azaldığı ve her geçen gün basılan 
gazete ve dergi sayısı giderek azalmakta. 

Günümüzde medya dünyasının aslında en 
önemli sorunlarından birisini de, gazeteciliği 
gerçek gazetecilerin yapmaması olarak 
gösterebiliriz. 

Bu işin ruhunu taşıyan, eğitimini alan, bilgi ve 
birikime sahip kişiler yerine, bir takım güç 
odaklarını militanca destekleyen, haklının değil 
güçlünün hakkını savunan, kalemlerini vicdandan 
ve hakikatten yana değil, menfaatten yana 
kullanan birtakım kişiler üzülerek belirtmeliyim 
ki medya dünyasının her alanında söz sahibi 
olarak görev yapmaktalar. 

Bu durum, yayın organlarının gerçek sahibi 
okurların ve izleyenlerin, dinleyenlerin tepkisini 
çektiğinden, zaten okunmayan gazeteler günü-
müzde daha az okunuyorlar, haber kanalları daha 
az izleniyorlar, daha az inandırıcı geliyorlar, daha 
az güven veriyorlar. 

Tabiri caiz ise, dünün 'dördüncü güç medya' 
söylemi gitti, yerine, 'güçten yana medya' söylemi 
oturdu. Umarız ve dileriz ki; medya dünyasını 
gerçekten doğrudan, tarafsızlıktan, hakikatten, 
vicdandan yana olan insanlar yönetmeye ve 
işletmeye başlar.. 

*** 
Henüz daha ülkemizde internet basını mev-

zuatı olmadığı gibi 'Yerel Basın Mevzuatı' 
çıkarılmadı. 

İstanbul Gazeteciler Derneği olarak biz olmak 
üzere, bir çok meslek örgütü bu konuyu sürekli 
gündemde tutmasına rağmen yasa bir türlü 
çıkmadı. 

Defalarca TBMM’ye teklif sunduk, tüm siyasi 
parti merkezlerine dosya verdik, “Daha tam 
anlamı ile işleyen, sağlıklı bir altyapıya sahip, 

yasalara bağlı, yönetmelikleri olan bir medya 
mevzuatı yok. 

Bugün bir yerel yayın organı sahibi olmanız 
için, bağlı bulunduğunuz Cumhuriyet Basın Sav-
cılıklarına mevkute için müracaat etmeniz yeti-
yor. Sizden herhangi bir belge, basın kartı, 
diploma, vergi levhası, kira kontratı, matbaa an-
laşması istenmiyor.  

Bir dilekçe ile alıyorsunuz imtiyaz belgenizi ve 
ertesi gün isterseniz fotokopi makinesinden  basıp 
uyduruk bir gazete sahibi olabiliyorsunuz. 

Hesap soran yok, ilgilenen yok, takip eden yok. 
Bu durum da gerçek anlamda yerel yayın yapan-
ları bir takım haksızlıklarla karşı karşıya 
bırakıyor. 

Ciddi bir rekabet sorunu ortaya çıkıyor. Yerel 
Medya’nın kaltesine ve gelişmesine ciddi 
anlamda zarar veriyor. 

“Reklam Verenler Derneği'nin verilerine göre; 
Türkiye genelinde 700 civarında günlük yayınla-
nan yerel gazete olduğu ve bu gazetelerin toplam 
trajının ise 150 bin civarında olduğu 
belirtilmekte. 

Batılı ülkelerde gazeteler hala en fazla reklam 
alan mecranın başındayken Türkiye'de durum 
gazeteler açısından içler acısı. 

Son yıllarda dijital medya diye tabir edilen 
soyut medyanın da reklam pastasına ortak olması 
ile birlikte, ülke genelindeki reklamların yüzde 
13'ü yaygın medyaya dağıtılırken, yerel 
gazetelerin pu pastadan aldığı pay ne yazık ki 
yüzde 1'ler civarında. 

Yerel gazetecilik çoğu ülkede, yaygın basından 
daha etkin bir konuma ve işleve sahiptir. 

Türkiye'de ise yerel basın onca yıllık mazisine 
ve 1961 yılından bu yana Devlet tarafından resmi 
bir biçimde, madden desteklenmesine rağmen 
gerekli etkinliğe kavuşamamıştır. 

Ülke yetkililerinin yanı sıra halkın da yerel 
basının yararlarını hala farkına varamamış 
bulunması, sorunun bir başka boyutudur. 

Bir kentin kalkınmasında en önemli dinamik-
lerinden bir tanesi de yerel basın olmasına rağ-
men, o kentin insanları, yöneticileri bu doğruya 
sahip çıkıp destek vermedikleri için, yerel gazete-
ciler şehrin gelişme kaygısından çok, ayakta 
kalma savaşı vermekteler… 

İlkeli, tarafsız ve araştırmacı bir medya, 
ülkenin demokratik gelişmesine doğrudan katkı 
yaptığı gibi; yöneticileri uyarıcı ve yol gösterici 
yayınlar ile kamu hayatını da önemli yönde 
etkilemekte. 

Tarafsız ve ilkeli yayın anlayışıyla görev yapıl-
dığı sürece, bir basın mensubu aynı zamanda 
kamu görevi yapmış sayılır. Bu özelliklerin sağla-
dığı sorumluluk anlayışı ile görevlerini yerine 
getiren basın çalışanlarına ihtiyacımız var. 

Gazetecilik iyi bir eğitimle girilecek bir meslek 
değildir. 

Gazeteci iyi görecek, iyi bilecek, iyi bulacak, 

iyi konuşacak, iyi hissedecek. 
Günümüzde iyi eğitim alanların gazeteciliğe 

yönelmediğini söyleyebiliriz. 
Gazetecilik okuyanlardan ziyade, sporcular, 

sanatçılar, avukatlar, mankenler, şovmenler 
bu mesleği yapmaktalar. Bakın gazetelere, 
televizyonlara görürsünüz. 

Robert Murdok der ki; 

Aslında gazeteler değil, muhabirler, editörler 
ve gazete sahipleri demode oldu. Okurların 
gazetelerden neler beklediğini iyi etüd edemediler. 

Eski tip gazetecilikle bir yere varılmaz. 
Bu çöküşün nedenini yalnızca teknolojiye 

yüklemeyelim. 
Müşterilerin istediği yemekleri yapamayan 

lokantalar gibi biz de çöküyoruz…. 
Ülkelere göre gazetecilik tanımı da 

değişmekte. 
Örneğin İngiltere’de ulusal konsey gazeteci 

adaylarını yıllar süren çeşitli eğitimlerden 
geçirirler, sonra mesleğe başlatırlar. 

Gazetecinin tek sorumlu olduğu taraf, okur 
ve gerçekler olmalıdır. 

Gerçek bir medya organının amacı da bu 
olmalıdır. 

Böyle bir amaç yoksa ortada gerçek 
medya da yoktur. 

Bana medyanın başlıca sorunları  
ne diye soracak olursanız 

İlk sıraya eğitimi, öğretimi, kalifiye elemanı, 
uzmanlaşmayı koyarım… 

Sonra bireyi koyarım, yani halkı, milleti, 
kamuoyunu. Adına ne derseniz işte. 

Zira ortada var olan bilinçsiz bir toplum sa-
dece medyanın durumunu değil, o ülkenin yaşam 
kalitesini, standartını, sanata bakışını, siyasi 
seviyesini de belirliyor. 

Yani biz ortada ciddi bir medya sorunu var 
derken sanki diğer sektörlerimizde sorun yokmuş 
gibi bahsetmemizi doğru bulmuyorum… 

Üçüncü olarak da başta devlet olmak 
üzere sorumluluk sahibi ciddi sanayicilerin, 
medyaya bakışını, teknolojiye bakışını, işini 
hakkıyla yapan basın meslek organlarını 
desteklemesini koyarım… 

Zira ülkemizde ciddi sanayi şirketlerinin 
sadece yüzde 3’ü teknolojiye yatırım yapmakta. 
Teknolojiyi, bilimi önemsemeyen bir zihniyetin 
gerçek medyayı önemsemesini beklemek sanırım 
biraz hayalcilik olur… 

Bu üç sorun doğru bir şekilde ele alınır, incele-
nir ve bir takım iyileştirici adımlar atılmaya 
başlanırsa o ülkede sadece medya değil, sanat, 
spor, ekonomi, eğitim, teknoloji de ciddi bir 
aşama kaydeder… 

Gelelim “Covid - 19 Salgın Süreci ve 
Sonrasında Yerel Medya’nın nereye gittiğine. 

Dün bir mahalli gazete onlarca, yüzlerce en 

fazla binlerce basılıp dağıtılarak kendine yer 
edinmekteydi. 

Bugün artık şartlar değişti. Aslında bir 
anlamda yerel gazetecilik yapmak kolaylaştı. 
Birçok külfet ortadan kalktı. 

Matbaaa masrafı yok, kağıt masrafı yok, 
ulaşım masrafı yok. Daha fazla eleman 
barındırma masrafınız yok. 

Kuracağınız bir web sitesi-haber sitesi ile 
onlara, yüzlere değil milyonlara ulaşmanız 
mümkün. 

Demek ki gerçek anlamda gazetecilik yapmış 
olsanız bırakın bir yerel medya organını, yaygın 
medya organı gücüne ulaşmanız mümkün. 

Bütün bunlar için ne gerekiyor. Organize olun-
malı, gerçek gazeteciler ile bir araya gelerek 
dijital teknolojinin imkanlarından faydalanmalı, 
sosyal medyanın avantajlarından doğru oranda 
istifade edilmeli. 

Yapay Zeka nedir? Bir bilgisayarın insan gibi 
düşünmesini ve hareket etmesini sağlayan 
teknolojidir. 

Artık günümüzdeki robotlar, yani bilgisayarlar 
ne yapıyorlar; 

okuyorlar 
yazıyorlar— roman bile yazıyorlar 
görüyorlar 
duyuyorlar 
anlıyorlar 
Konuşuyorlar—- siri- navigasyon gibi 
kokluyorlar 
dokunuyorlar 
oyun oynuyorlar 
tartışıyorlar 
akıl okuyorlar 
Üretiyorlar—- beste yapıyorlar- resim, müzik 

yapıyorlar 
Robot muhabirler 2016 yılından bu güne 

ABD’de bir çok gazetede çalışmaya başladı. 
Heligraf denilen muhabir Washington Post’ya 

çalışıyor 
Ayda 850 makale yazıyor. 
Güçlü analiz yapıyor. 
Normal muhabirlerden daha fazla öngörü 

sahibi. 
Microsoft haber sitesi MSN için robot 

muhabirler çalıştırmaya başladı. 
Özeleştiri yapamayan toplumu da eleştiremez. 
Kriz dönemlerinde marka olmanın yolu daha 

akıllı, daha zeki, daha güçlü olmaktan geçmiyor. 
Değişime ayak uydurmaktan geçiyor. 

Değişemediğiniz zaman aynı yerde kalamazsınız, 
geri gidersiniz. 

Sorunun nedenini tesbit edip ona göre 
tedbirler alınmadığı sürece, devletten, ondan, 
şundan medet umarak ayakta kalamazsınız… 

Önce bir kendimizi tartıp biçmeliyiz. 
Yapay zeka ile rekabet edecek gücüm, bilgim, 

imkanım var mı yok mu? 
Şayet yok olduğuna kanaat getiriliyorsa 

üzgünüm ama o zaman başka işe yöneleceksiniz. 
Yok ben gazetecilik yapacağım deniliyorsa, 

o zaman yapay zeka muhabirleri ile yarışa 
hazır olacaksınız. 

İyi bir gazeteci olacaksınız. 
iyi diyalog kuracaksınız. 
Eskisinden daha çok araştıracak, daha çok 

bilgi sahibi olunacak, daha hızlı hareket edecek 
daha organize olacaksınız. 

Dürüstlükten, güvenirlikten, doğruluktan, 
objektif bakıştan asla ödün vermeyeceksiniz. 
Karekteriniz olacak. 

Toplumsal gelişmelere duyarlı olarak 
herkesten önceden sezip haber verecek pozis-
yonda olacaksınız. Gelişmeleri yorumlamakta 
ve bilgilendirmekte geç kalmayacaksınız… 

Bu bilgileri kamu yararı ışığında okurlara 
iletilirken kendi yorumlarınızı da muhakkak 
belirtmelisiniz… Daha farklı açılardan bakma 
özelliğinizi ortaya koymalısınız. 

Üstelik bizim insan olarak yapay zekadan 
daha üstün taraflarımız var. 

Sonuçta onları insan oğlu icat etti. 
Yapay Zeka’nın en azından bir insan gibi 

duygu hissi henüz yok, kalbi yok,  ahlaki değerleri 
tanımıyor. 

Bu özeliklerimizi öne çıkararak, ortaya 
koyarak, kendi beceri ve yeteneklerimizi de 
ekleyerek daha iyi gazetecilik yaparak 
savaşacağız. 

Başka çaremiz yok…

PAZARTESİ 1 HAZİRAN 202012
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CSO'DAN edinilen bilgiye 
göre, dünyanın pek çok ye-
rinde konserler veren, Lon-

dra Filarmoni ile BBC Senfoni 
orkestralarında viyola grup şefliği 
yapan Güneş, Türk bestecilerin dün-
yaya tanıtılmasına öncülük eden sanat-
çıların başında geliyordu. Londra'da 
yaşamaya başladıktan sonra ülkesiyle 
bağlarını koparmayan Güneş, İstanbul 
Mimar Sinan ve İzmir Yaşar üniversi-
telerinde master ve doktora dersleri ve-
riyor, Ankara'da viyola ustalık 
sınıflarında bilgi birikimini gençlere ak-
tarıyordu. Bir süredir kanser tedavisi 
gören 80 yaşındaki sanatçı, dün akşam 
Londra'da yaşamını yitirdi. CSO'nun 
ilk solo viyola sanatçısı Güneş, 1998'de 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca devlet 
sanatçılığına layık görülmüştü. Orhan 
Ahıskal tarafından yazılan, sanatçının 
hayat hikayesini konu alan "Viyola 
Düştü Yola: Ruşen Güneş" isimli kitap, 
Sevda Cenap And Müzik Vakfı Yayın-
larınca okuyucuyla buluşturulmuştu. 

İsmi unutulmadı 

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası-
nın sosyal medya hesabından yayınla-
nan başsağlığı mesajında, şunlar 
kaydedildi: "Ülkemizin çok sesli mü-
zikte önde gelen değerlerinden olan 
saygıdeğer büyüğümüz, viyola sanat-
çısı Ruşen Güneş'in vefat haberini 
almış bulunmanın derin üzüntüsünü 
yaşıyoruz. Başta yakınları olmak üzere 
tüm sevenleri ve camiamızın başı sağ 
olsun." Sevda Cenap And Müzik Vak-
fının mesajında da Güneş'in yurt içi ve 
dışında gösterdiği üstün başarı, kazan-
dığı uluslararası ün, Türk bestecilerin 
viyola eserlerini öncelikli olarak seslen-
dirmesi, tanıtması ve başarılı viyola öğ-
reticiliği dolayısıyla, 2014'te Vakıf Onur 
Ödülü Altın Madalyası aldığı hatırla-
tıldı. Mesajda, "Vefatını, sanat camia-
mız ve ülkemiz adına üzüntüyle 
karşılıyor, tüm yakınlarına ve sevenle-
rine baş sağlığı diliyoruz." ifadeleri  
kullanıldı. 

Fazıl Say da unutmadı  

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve 
Gülsin Onay, flüt sanatçısı Bülent 
Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol 
başta olmak üzere klasik müziğin önde 
gelen isimleri, Ruşen Güneş için sosyal 
medya hesaplarından paylaşımda bu-
lundu. Fazıl Say, paylaşımında, "Sevgili 
dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok 
ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce 
konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının 
başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, 
uzun yıllar Londra'da sanatını yapan 
büyük bir viyola üstadıydı. Onun için 
bir viyola eseri yazma sözüm vardı, ye-
tişemedim. Nurlar içinde yatsın." ifade-
lerine yer verdi. Gülsin Onay da 
"Ruşen Güneş'i kaybettik. Nur içinde 
yatsın değerli viyola sanatçımız." şek-
linde duygularını paylaştı.

B ir şeylerin “iyileştiriciliği”ne inan-
maya ihtiyacımız, dört yandan 
akan verilere ulaşma hızımıza pa-

ralel biçimde, günden güne artıyor. Kimi fi-
ziksel, kimi psikolojik öncelikli bir “iyi olma” 
algısıyla motive oluyor ya da farkında olma-
dan kaygımızı körüklüyoruz. Bazen de yal-
nızca “kötü/hasta olma” ihtimalinden 
kaçmaya çabalarken sürdürüyoruz arayışla-
rımızı. Bu hız ve arayış çağında, edebiyatın 
ve okumanın bize sunabilecekleri neler ola-
bilir? Yaşananların Psikolojisi ve Biyolo-
jisi, Düşe Kalka Büyümek, Bir Tatlı Telaş ve 
diğer pek çok kitabın yazarı, makale ve kö-
şeyazılarından tanıdığımız, özellikle çocuk 
ve gençlik alanında uzman psikiyatr Yankı 
Yazgan’la “edebiyatın iyileştiriciği” dendi-
ğinde aklımızda uyananlar üzerine konuş-
tuk. 
 
İsterseniz genelden başlayıp, önce dosya 
başlığını koyalım ortaya: Hem psikiyatrist, 
hem yazar hem de okur olarak, sizce edebi-
yatın insan için iyileştiriciliğinden söz edebi-
lir miyiz? 
Kimsenin bizi anlamadığını düşünüyoruz, 
başkaları da bizim onları anlamadığımızı… 
Başkalarını anlayabilmek, edebiyat karak-
terlerini anlamakla başlar. Kahramanlar ve 
anti-kahramanların düşünce ve duygu dün-
yasını kavramak, niyetlerini, yaşadıkları 
olaylara bakışlarını anlamak için gösterdiği-
miz çabanın çok katmanlı bir etkisi var. 
Önce beyin aktivitesi düzeyinde bakalım; 
medial frontal alandaki kan akımının arttı-
ğını gösteren bulgular var. Bunun anlamı 
şu, kurgu okumak insan beyninde başka in-
sanlarla ilgili bölgeleri net ve kesin bir şe-
kilde aktifleştiriyor. Psikoterapiyle sağlanan 
etkinin eşdeğeri bir beyinsel değişiklik. Bu 
aktivite ruhsal düzeyde bir iyileşmeye yol 
açıyor mu, bunu söylemek için yeterince 
bilgi yok. İyileştirici olup olmadığını bilme-
sek de, ruhumuza iyi geldiğinden kuşku 
duymuyorum. Edebiyat okurları, kendileri-
nin ve başkalarının hayatlarına bakışlarında 
olumlu değişiklikler belirtiyorlar. 
 
Akla aynı anda edebiyat dışı metinler de ge-
liyor. Sözgelimi, kişisel gelişim kitapları. 
Kendini anlamak, iyi hissetmek gibi amaç-
larla başvurulan bu kitaplar, büyük ve gide-
rek daha da büyüyen bir pazarı oluşturuyor. 
Kişisel gelişim kitaplarının önemli bölümü 
kişisel kanaatlerin ve bilim kaynaklarında 
yayımlanmış bulguların sadece kanaatleri 
destekleyenleriyle süslenmiş; bilimsel bir gö-
rüntü kazandırmak, kişisel deneyim ve ka-
naate pek hak etmediği nesnel ve genelleme 
zemini veriyor. Bu gözle bakınca, kişisel ge-
lişim kitaplarının önemli bölümü kurgusal 
nitelikte. Ancak, bakış açısını zenginleştirici 
bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı birçok kişi-

sel gelişim kitabı da var, bunların perspektif 
zenginleştirici etkisini yadsımayayım. Biyo-
grafileri de kişisel gelişim çerçevesinde gör-
mek mümkün, anlatı ve örneklerle 
öğrenmeye yatkınlığımızın bir sonucu belki 
de…Örneğin, 2000 Nobel Fizyoloji ve Tıp 
Ödülü’nü kazanan psikiyatr, araştırmacı 
Eric Kandel’ın In Search of Memory’si 
(Belleğin Peşinde) ya da Eric Hobs-
bawm’un Tuhaf Zamanlar’ı gibi. 
  
Diğer bir tür de, çocuk edebiyatı. Çocuk 
edebiyatında pedagoji konusu, gerçekten 
sonu gelmeyen bir problematik. Metnin 
"çocuğa görelik"i bazen salt pedagojik du-
yarlılık olarak anlaşılıyor. Ebeveyn ve öğret-
menler de bunu bir gereklilik gibi 
görebiliyorlar. Ama bu yaklaşımın, metnin 
edebi niteliğini düşürme, öykünün gerçek-
likle ilişkisini kırma, anlatımın esnekliğini 
bozma riski her zaman var. Çocuklarla, er-
genlerle, onların hayat öyküleriyle iç içesi-
niz. Onlara anlatılanlara karşı duruş ve 
tepkilerini düşündüğünüzde, sizce edebiya-
tın bu pedagojiye ne kadar ihtiyacı var? 
Ruhsal mekanizmaların sağlıklı gelişimi ço-
cukluk döneminin temel ihtiyaçlarından bi-
risi. Çocuğa görelik bu mekanizmaları göz 
önüne almak olarak tanımlanırsa, anlatının 
çocuğa ulaşmasını sağlamak için önemli bir 
öğe. Örneğin, ölüm ve hayatın sonluluğu 
kavramlarını kavramak için yaşı henüz elve-
rişli olmayan 8 yaşın altındaki bir çocuğun 
ölüm kavramının işlendiği bir metinden elde 
edecekleri sınırlı ya da kastedilenden farklı 
olabilir. Diğer yandan, çocuk adına hayal 
eden, çocuğun hayal edebilirliğini kontrol 
etmeye çalışan bir metnin edebi etkisi kadar, 
geliştirici etkisi de sınırlı kalabilir. Çocuk ve 
ergenin zihninde yeterli çabaya yol açma-
yan bir metnin, anlama/anlaşılma eksenin-
deki zihinsel/beyinsel aktiviteleri 
doğurmayacağını da düşünebiliriz. 
  
“Bibliyoterapi” yöntemini, anlayış temelleri 
Antikçağ'a uzananmasına rağmen, özellikle 
son on yıldır daha fazla duyar olduk. Bu 
yöntemin öykü ile okuru buluşturma şekli, 
edebiyatla iyileşmeye iyi bir örnek midir?  
Hayatımızdan memnun değiliz, değişsin is-
tiyoruz. Nasıl değişeceği hakkında ise pek 
fikrimiz yok. Hayatımızı değiştirecek şeyler 
arayışımızda kitaplara ihtiyacımız var; bu 
ihtiyaç bazen günümüzün süratiyle bir 
araya gelince, kitaptan beklentimizi çok yu-
karı çekebiliyor. Okuyarak kendimizi ve baş-
kalarını anlamamızda bir anlamlı değişim 
sağlayabiliyor olmamız, bibliyoterapi çerçe-
vesinde görülebilir. 
Başkalarını anlamak diyoruz; peki kendi ha-
yatına bu kadar boğulmuş bugünün insanı-
nın başka hayatlara, öykülere, anlatılara 
ilgisini, sabrını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

İçinde bulunduğu çok ka-
nallı iletişim ağı, üzerine 
çullanan eşzamanlı hız ve 
verim beklentisini düşü-
nünce… 
Pek sabırlı olduğumuz söy-
lenemez. Bir hikaye ya da 
roman karakterini anlamak 
için gereken çabanın zaman 
alması, bu çabadan uzak dur-
mamıza ve bu çabayı gerektirme-
yen derinliksiz, siyah-beyaz çizilmiş 
karakterlerin ve olay örgülerinin bulun-
duğu anlatılara yönelmemize yol açıyor. 
 
Sosyal medya kullanımımız da kendi karak-
terimizi derinliksiz bir şekilde çizmeye itiyor 
galiba bizi. Başka öyküleri okumaktan çok 
"kendi öykümüzü yansıtma" stresi yarattı 
sanki hepimizde. Hayatımızı, anlatılabilir 
bir kurgu dahilinde naklen yayımlanmalıy-
mış gibi yaşıyoruz. Bu bizim okuyucu, din-
leyici, alımlayıcı oluşumuzu etkiliyor mu? 
Kendini anlatma, yazı öncesindeki mağara 
duvarlarındaki çizgilerden başlayarak yo-
lunu bulan bir “dürtü.” Márquez’in otobi-
yografisinin adına bakın: 
[Hikâyeyi] Anlatmak için Yaşamak. Yazar-
ların da, yazmaya kalkışanların da ortak 
yanları, anlatacaklarının olması. Okunacak, 
dinlenecek nitelikte yazmak ise marifet. 
Twitter’da yazdıklarımızda bu marifeti gös-
termekten ziyade, hızlıca içimizdeki dökmek 
ön planda. Tamam, marifet iltifata tabidir, 
ancak iltifata erişmek için acele etmek, ma-
rifetin, becerinin gelişmesini önlüyor.
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EDEBIYAT IYILESTIRIR!
Ruşen Güneş  

hayatını kaybetti

YENİ tip koronavirüs 
(Kovid-19) tedbirleri çerçe-
vesinde 18 Mart'tan itiba-

ren geçici olarak ziyarete kapatılan 
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına 
bağlı müzeler, 1 ve 2 Haziran'dan iti-
baren kapılarını açacak. 
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İda-
resi Başkanlığından yapılan yazılı 
açıklamaya göre, koronavirüs salgını 
nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatı-
lan Milli Saraylar'a bağlı müzeler, nor-
malleşme sürecine giriyor. Pandemi 
sürecinde 75 gün kapalı kalan başta 
Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı 
ve Beylerbeyi Sarayı olmak üzere ta-
rihi kasırlar ziyaretçi kabul etmeye 
başlayacak. İlk ziyaretler, Topkapı Sa-
rayı'nda 1 Haziran, Dolmabahçe Sa-
rayı ve Beylerbeyi Sarayı'nda ise 2 
Haziran'da gerçekleştirilecek. 
Uluslararası müzeci-
lik kriterleri çerçe-
vesinde 
müzelerde ya-
pılacak gezi-
leri güvenli 
kılan bir takım 
tedbirler alınır-
ken, müzelere 
"sosyal mesafeyi 
kontrol etiketi" yerleş-
tirildi. Bilet gişesinden başla-
yarak bahçe alanlarının sonuna kadar 
yerleştirilen bu etiketlerle, sosyal mesa-
fenin korunması zorunlu kılındı.

Milli saraylar  
kapılarını açıyor
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UZMANLIK alanları çocuk/genç ve yetiş-
kin psikiyatrisi olan Dr Yankı Yazgan 
(1959), Marmara Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi’nde Profesör, Yale Child Study 
Center’da öğretim görevlisi 
olarak eğitim ve araş-
tırma çalışmalarını sür-
dürmüştür. Çocukluk 
ve gençlik yıllarını İz-
mir’de geçirmiştir. 
Eğitim aldığı ku-
rumlar Bornova 
Anadolu Lisesi 
(orta), Ankara Fen 
Lisesi, Ege Tıp Fakül-
tesi (tıp), Marmara Tıp 
Fakültesi (uzmanlık, psiki-
yatri) ve Yale Tıp Fakültesi (üst-
uzmanlık, çocuk ve ergen psikiyatrisi). 

Klinik uygulamalarda ve bilimsel araştır-
malarında odak alanlarını nörogelişim-
sel bozuklukların tanılanması ve 

multimodal tedavilerinin uygulama-
ları oluşturmaktadır. Beyin bi-

limleri ve psikiyatri 
alanındaki bilgilerin her-

kes tarafından anlaşıl-
masını ve 
kullanılmasını amaçla-
yan ‘popüler bilim’ te-
melli yazı ve kitap yanı 
sıra çok sayıda ulusal 

ve uluslar arası  hakemli 
bilimsel dergi makalesi ve 

kitap bölümü yazmıştır. 
 

Bu söyleşi sabitfikir.com adresin-
den alınmıştır. 

Yankı Yazgan kimdir? 
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AJAX’TAKİ kiralık sözleşmesi sona eren Hol-
landalı yıldız Ryan Babel, Galatasaray’a geri 
döneceğini ve kariyerine Türkiye’de devam 
edeceğini açıklamıştı. Transfer tekliflerine 
kapıları kapatan deneyimli futbolcunun me-

nacerinden yalnızca ABD takımlarından ge-
lecek teklifleri değerlendirmesini istedi. 
Yüksek maliyeti kadar oyun sistemine de 
uymaması nedeniyle planlama dışında 
kalan Babel, teknik direktör Fatih Terim ta-

rafından kesinlikle takımda düşünülmüyor. 
Babel’in adı daha önce MLS takımlarıyla 
anılmıştı. David Beckham’ın kulübü olan 
İnter Miami’nin başarılı oyuncuyu kadro-
suna katmak istediği ifade edilmişti. 

Babel’in hedefi ABD’ye gitmek

BELÇİKA’NIN Club Brugge takımındaki ki-
ralık macerası olaylı sona eren ve Galatasa-
ray’la daha 3 yıllık sözleşmesi bulunan 
Mbaye Diagne, Aslan’ın en büyük dertle-
rinden biri. Sarı-Kırmızılı takıma geri dön-
mesi asla düşünülmeyen oyuncu için 
teklifler bekleniyor. Yönetim, Belhanda’da 
izlediği yolun aynısını Diagne için de uygu-
lamayı planlıyor. Bu doğrultuda oyuncunun 
menaceri de dahil olmak üzere farklı ülke-
lere çalışan menacerlere de yetki verildiği 
ifade edildi. Çin futbol piyasasında oyuncu-
ların bu süreçte uzak durmasından dolayı 
Diagne için de gözler Güney ülkelerine yö-
nelecek. Sarı-Kırmızılılar’a Diagne’nin 
transferi adına şu ana kadar ulaşmış bir 
teklifin olmadığı ifade edildi. 

Diagne’yi kimse sormuyor

Y eni sezon öncesinde takımda köklü 
bir değişime gitmeye hazırlanan 
Siyah-Beyazlılar, bir yandan yollarını 

ayıracağı isimleri belirlerken diğer yandan 
da kadrosunu güçlendirmek için çalışma-
larda bulunuyor... Bu doğrultuda hem kendi 
belirlediği hem de menacerlerin önerdiği 
isimler üzerinden girişimler yapan Kara 
Kartal’ın son olarak yeni bir ismi günde-
mine aldığı ortaya çıktı. Beşiktaş'ın Suudi 
Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh'ın Brezilyalı 
10 numarası Carlos Eduardo’yu hedefleri 
arasına eklediği bildirildi. 2015 yılında Por-
to’dan 2 milyon Euro karşılığında Arap eki-
bine transfer olan 30 yaşındaki 
futbolcunun, menacerler aracılığıyla Kar-
tal’a önerildiği kaydedildi. 

Bitirici bir hücumcu 

Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bite-
cek olan ve Avrupa’ya geri dönüş hazırlık-
ları içerisinde bulunan Sambacı’nın, 
bedelsiz transfer olmasını göz önünde bu-
lunduran yönetimin, bu ismi hedefleri ara-
sına eklediği kaydedildi. Al Hilal formasıyla 
geride kalan 6 sezonda 143 maça çıkıp 69 
gollük performans ortaya koyan Carlos 
Eduardo, bu sezon da 19 kez görev yaptığı 
takımında rakip fileleri 11 kez sarsmıştı. 10 
numara bölgesine ek olarak sol açıkta da 
forma giyebilen tecrübeli oyuncu, özellikle 
bitiricilik anlamında ön plana çıkıyor. 
 

 

GALATASARAY’DA yeni sezon trans-
fer planlaması tamamen kendi kay-
naklarından toparlanıyor. Yönetim bu 
konuda bütçe oluşturmaya çalışırken 
müjdeli haberler üst üste geliyor. Alex 
Telles'in Porto’dan PSG’ye satışından 
yüzde 10 kâr payı alacak olan Sarı-
Kırmızılılar, böylece kasasına 1.850 
milyon Euro koyacak. Bu para için sa-
tışın resmen gerçekleşmesini bekleyen 
Galatasaray’a bir müjde de Mai-
con’dan geldi. 1.5 yıllığına Al Nasr'a 
kiralanan ve kiralık sözleşmesi sezon 
sonunda bitecek olan başarılı oyuncu 
için teklif geldi. Suudi Arabistan tem-
silcisiyle 30 yaşındaki oyuncu için ya-
pılan görüşmeler neticesinde 3 milyon 
Euro’ya anlaşmaya varıldı. 

Transfere artıyla girecek 

İki transferin de resmen gerçekleşme-
sinin ardından Galatasaray yeni sezon 
transfer bütçesini hiç beklemediği iki 
sürpriz gelişmeyle oluşturmuş olacak. 
Transfer dönemi Aslan için 4.8 milyon 
Euro artıyla başlayacak. Galatasaray, 
Telles’i 6.5 milyon Euro bonservisle 
satarken ikinci satışından elde edilecek 
kârın da yüzde 10’u için madde  
koydurmuştu.

CiMBOM’A PiYANGO

ANTALYA'NIN Alanya ilçe-
sinde yaşayan 4 yaşındaki 
Buğlem Cantürk'ün Fener-

bahçe ve Aytemiz Alanyaspor aşkı 
görenleri şaşırtıyor. Özellikle Fener-
bahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile 
futbolcular Emre Belözoğlu ve Vedat 
Muriç'i çok sevdiğini söyleyen minik 
Buğlem, iki takımın da maçlarını ka-
çırmıyor. Buğlem, 'Şampiyon kim?' 
sorusuna 'Fenerbahçe', 'İkinci takı-
mın?' sorusuna 'Alanyaspor' yanıtını 
veriyor. Alanya'nın Mahmutlar Ma-
hallesi'nde yaşayan Mert-Tuğba 
Cantürk çiftinin minik kızları Buğ-
lem Cantürk, tam bir futbol sevda-
lısı. Henüz 4 yaşında olan Buğlem, 
Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyas-
por'un maçlarını kaçırmadan izliyor, 
özetlerini dahi izlediğinde heyecan-
dan yerinde duramıyor. Buğlem'in 
Fenerbahçe ve Alanyaspor sevdası 
ise kendisi gibi futbol fanatiği olan 
babası Mert Cantürk'ten geliyor. 

Galatasaray kazandı ağladı  

Minik Buğlem, kendisine sorulan 
bazı futbol sorularına verdiği cevap-
larla da yüzleri güldürüyor. Buğlem, 
'Şampiyon kim?' sorusuna 'Fener-
bahçe', 'Başkan kim?' soruna 'Ali 
Koç', 'İkinci takımın?' sorusuna 
'Alanyaspor', 'En büyük kim?' soru-
suna da 'Allah' yanıtını veriyor. Fe-
nerbahçe'nin ezeli rakibi 
Galatasaray'ı da çok iyi bilen Buğ-
lem, bu sezonun ikinci yarısında oy-
nanan ve sarı-kırmızılıların 20 
yıl sonra Kadıköy'de kazandığı derbi 
maçta büyük üzüntü yaşadığını söy-
ledi. Fenerbahçe'yi çok sevdiğini dile 
getiren Buğlem, sarı-lacivertli takıma 
sevgisini babasının öğrettiğini an-
lattı. Buğlem, "Fenerbahçe maçları 
alıyor, Galatasaray kaybediyor. Bir 
keresinde Galatasaray kazandığında 
ağlamıştım" dedi.

Minik kızın sarı 
lacivert sevdası

TFF 3. Lig 2. Grup ekiple-
rinden Karşıyaka'da 4 se-
zondur forma giyen 

santrfor Hakan Kuş, 100. maçına 
çıkmak için gün saymaya başladı. 
Kariyerinde 98 kez yeşil-kırmızılı for-
mayı terleten Hakan, 18 Temmuz'da 
başlaması beklenen ligde iki karşılaş-
mada daha forma giydiği takdirde 
dalya yapacak. Taraftarı olduğu ku-
lüpte görev yapmanın kendisi adına 
büyük bir onur olduğunu belirten 26 
yaşındaki oyuncu, "Altyapıda görev 
yaparken en büyük hayalim A Takım 
da forma giymekti. Şükürler olsun 
98 kez bu güzel armayı taşıma fırsa-
tım oldu. Liglerin başlamasıyla bir-
likte umarım Karşıyaka formasıyla 
dalya yapma şansına erişeceğim. Bu 
süreçte bana her zaman destek olan 
taraftarlarımıza, yöneticilerimize, 
teknik ekiplerimize ve oyuncu arka-
daşlarıma teşekkür ederim. Geçen 
sezon Play-Off'ta yarım kalan işimizi 
bu sezon tamamlayarak bir üst lige 
çıkmak istiyoruz" diye konuştu. 
Hakan Kuş bu sezon ligde 26 maçta 
8 kez rakip fileleri havalandırırken 2 
de asist yaptı. Deneyimli golcü 98 
maçta ise 26 gol kaydetti.

Maşallah  
sana Hakan

BEDAVAYA 
10 NUMARA  
TRANSFER

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal Riyadh’ın Brezilyalı 10 numarası 
Carlos Eduardo, menacerler aracılığıyla Beşiktaş’a önerildi.  
Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki 
yıldızın, Kara Kartal’ın transfer listesine eklendiği öğrenildi

Telles’in PSG’ye satışından kasasına 1.850 milyon Euro koyacak olan Aslan’a bir müjde daha. Sarı-Kırmızılılar’ın  
1.5 yıllığına kiralık gönderdiği Maicon da Al Nasr’da kalıyor. Deneyimli stoperden 3 milyon Euro bonservis gelecek

ÖNÜMÜZDEKİ sezon Avrupa Kupaları'nı 
hedefleyecek olan Göztepe'de transfer ça-
lışmaları devam ediyor. Stoper Alpaslan 
Öztürk için başta Fenerbahçe ve Trab-
zonspor'la görüşen Sarı-Kırmızılılar, tec-
rübeli oyuncudan gelecek bonservis 
gelirini transfere yatıracak. Bu doğrultuda 
çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, 
orta saha için ilk hedefini belirledi: Alper 
Potuk... Fenerbahçe'nin gelecek planla-

rında yer almayan 29 yaşındaki futbol-
cuyu uzun süredir renklerine bağlamak is-
teyen Göz Göz bu kez transferi bitirmekte 
kararlı. oyuncu için bastıran Göztepe, 
Sarı-Lacivertliler ile anlaşma zemini arı-
yor. Kanarya da 2013'te Eskişehir'den, 7.2 
milyon Euro (54.4 milyon TL) gibi ciddi 
bir rakam karşılığında transfer ettikleri Al-
per'den az da olsa bir gelir bekliyor. Taraf-
lar arasında görüşmeler devam ediyor.

Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisi, uzun süredir renklerine 
bağlamak istediği Alper Potuk için bastırıyor. Sarı-Kırmızılılar, 29 yaşın-

daki orta saha oyuncusu için Fenerbahçe ile anlaşma zemini arıyor.

Göztepe Alper’e talip oldu
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m ehmet ali yılmaz Tesisleri Futbol
koordinasyon merkezi'nde başkan
ahmet ağaoğlu'nun katılımıyla

imza töreni düzenlendi. ağaoğlu imza töre-
ninde yaptığı konuşmada, "bildiğiniz gibi
Joao Pereira'nın yürürlükte olan sözleşmesi
bu sezon sona eriyordu. kendisiyle bir yıllık
daha sözleşme imzalamış bulunmaktayız.
Joao hepimizin yakından tanıdığı iyi bir
profesyonel. yüksek aidiyet duygusuna
sahip, Trabzon'u, Trabzonspor'u ve şehrin
insanlarını sevmiş, kendisini de sevdirmiş
önemli bir futbolcumuz. Trabzonspor olarak
temel prensibimiz kulübümüze uzun süre
hizmet eden futbolcularımız, yerli veya ya-
bancı olsun futbol kariyerlerini kulübü-
müzde tamamlamalarını temenni ediyoruz.
kendisi de futbolu Trabzonspor'da noktala-
mayı arzu ettiğini ifade etti. hem içinde bu-
lunduğumuz şartları hem de önümüzdeki
sezon dünyadaki tüm futbol kulüplerinin
ciddi bir finansal sıkıntıyla yüz yüze gelece-
ğini çok iyi ve net olarak bildiğini ifade etti.
kulübümüzün finansal imkanları doğrultu-
sunda her iki tarafı da mutlu edecek bir
sözleşmeye imza attık. kendisi bu yapının
önemli bir futbolcusu. Taraftarımızın tabi-
riyle bizim küçük eniştemiz. bize uzun süre
aidiyet duygusuyla hizmet etmiş olan her
futbolcumuz, başımızın tacıdır. Futbolu bu
kulüpte bırakmaları en büyük arzumuzdur.
Futbolu bıraktıktan sonra da profesyonel

anlamda alabilecekleri görev
varsa kulübümüzde devam et-
meleri en büyük arzumuzdur. kendisi
inanılmaz tutumlu bir arkadaşımız olduğu
için futbolu bıraktıktan sonra kulübümüzün
kasasını kendisine emanet edeceğiz. Çok
teşekkür ediyorum. kendisiyle birlikte çok

önemli başarılara imza
atacağız. Önümüzde çok

önemli kupa yarı finali, kupa finali ve
sekiz final niteliğinde lig maçımız var. bu
takımın taraftarlarının, şehrimizin bir hayali
var. inşallah o hayali gerçekleştiren insan-
lar olarak hayal ettiğimiz, arzu ettiğimiz

noktaya birlikte ulaşırız" dedi.

Camia olarak kenetlendik

ahmet ağaoğlu, diğer futbolcularla ilgili
olarak ise, "Geçtiğimiz hafta içerisinde bilal
başacıkıoğlu ve majed hosseini'nin sözleş-
melerinden doğan opsiyon hakkını kullan-
dık. bilal ve hosseini önümüzdeki sene
Pereire ile birlikte takımımızla devam ede-
cekler. bizim burada temel prensibimiz
kadro yapımızı muhafaza etmek. kaptanı-
mız Jose sosa'nın sözleşme konusunu her-
kes merak ediyordur. kesinlikle ve
kesinlikle jose sosa ile aramızda finansal
hiçbir sorun mevcut değil. kendisinin karar
vermek zorunda olduğu birkaç tane konu
var. sadece onunla ilgili olarak, ileriye
dönük kariyerini nasıl şekillendireceği ko-
nusunda. bu da çok kısa süre içerisinde
netleşecek. kaptanımız da bizimle devam
etmek istiyor. hakkında yapılan ve yaratılan
spekülasyonlara da bu sözlerle nokta koy-
muş oluyoruz. sosa bizim için sadece bir
futbolcu değil, bunu defalarca ifade ettim.
bu takımın önemli bir parçası, bu takımın
kaptanı ve bizimle birlikte sıkıntılı süreç
içerisinde çok önemli sorumluluklar aldı.
yükün de önemli bir bölümünü omuzlayan,
kulübümüzü taşıyan isimlerden biri. kapta-
nımızla herhangi bir sorunumuz yok. Ca-
miamızın, taraftarlarımızın gönlü rahat
olsun" ifadelerini kullandı. Dha

Trabzonspor, Portekizli futbolcusu Joao Pereira'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Kulüp Başkanı
Ahmet Ağaoğlu, “Böyle değerli bir futbolcuyla 1 yıl daha çalışacak olduğumuz için mutluyuz” dedi

TRABZON’UN TRABZON’UN TRABZON’UN TRABZON’UN TRABZON’UN TRABZON’UN TRABZON’UN TRABZON’UN 
PEREIRA ASKI
TRABZON’UN 

Joao Pereira ise imza töreninde yaptığı ko-
nuşmada, "sözlerime başlamadan önce
başkanımıza, hocamıza ve Trabzonspor'un
içinde yer alan herkese bana bu güveni gös-
terdikleri için çok teşekkür ediyorum. Trab-
zonspor'a ilk geldiğimde kontrat imzalarken
bu kadar uzun süre kalacağımı düşünme-
miştim. kulübe geldiğim ilk günden beri hep
en iyi savaşımı verip, en iyi perfor-
mansımı göstermek istedim.
bugün de bunun karşılı-
ğında sözleşme yeniliyo-
ruz. Takımımız yıllar
boyunca hep daha iyi-
sini yapmaya çalışı-
yor. bu yıl tarih
yazmaya çok yakınız.
sekiz final maçımız
var bu sekiz maçta
başarılı olursak hak

ettiğimiz yere ulaşacağımızı düşünüyorum.
Teşekkür etmeyi unuttuğum taraftarlarımız
ve Trabzonlular var. hem bana hem eşime
hem de oğluma çok sıcak davranıyorlar.
eğer ki biz burada mutlu ve huzurlu yaşıyor-
sak bunda onların bu içten tavırlarının da
çok büyük önemi var. belki kupa veya kupa-
ların sözünü veremem ama bireysel olarak

sözünü verebileceğim bir şey var;
her zaman buranın bir parçası

olacağıma, her zaman
Trabzonspor için elim-

den gelenin en iyisini
yapacağıma, Trab-
zonspor'un prestiji
için terimin son
damlasına kadar
koşacağıma ve sa-
vaşacağıma söz ve-

riyorum" dedi.

Trabzon halkını seviyorum

Gol demek Cisse demek
Aytemiz Alanyaspor'un golcü oyuncusu Papiss Cisse, bu
sezon görev aldığı 26 haftada kaydettiği 16 golle takımın
en golcü oyuncusu oldu. Cisse, bu performansıyla gol
krallığı yarışında da ikinci sırada yer aldı
ayTemiz Alanyaspor Süper Lig’in geride
kalan 26 haftasında rakip fileleri 44 kez ha-
valandırırken, kalesinde yalnızca 25 gol
gördü. Süper Lig'deki 4'üncü yılını geçiren
Alanyaspor, şu ana kadarki en başarılı se-
zonunu yaşıyor. Kendi lig tarihinde birçok
ilke de imza atan turuncu-yeşilliler ilk kez
artı averaja sahip. Bol gollü bir sezon geçi-
ren Alanyaspor'da Wagner Love'dan sonra
gol krallığına oynayan ikinci golcü de Pa-
piss Demba Cisse oldu. Bu sezon 26 haf-
tada 16 gol kaydeden Senegalli golcü, gol
krallığında da Trabzonsporlu Alexander
Sörloth’un ardından ikinci sırada yer
alıyor.

Rakiplerin korkulu rüyası

Geçen sezon başında Çin'in Shandong
Luneng Taishan takımından transfer edi-
len 34 yaşındaki golcü, bu sezon rakip ta-
kımların korkulu rüyası oldu. Rakip fileleri
16 kez havalandıranın Cisse’nin 1 de asisti

var. Senegalli golcü, 26 haftalık periyotta
24 maç forma giyerken bu maçların yal-
nızca 11'inde aradığı golü bulamadı. Ra-
kiplerine büyük tehdit oluşturan golcü
oyuncu, rakip fileleri havalandırdığı 13
maçın 3'ünde 2'şer gol kaydetti. Oynadığı
maçlarda sık sık kaleyi yoklayan Cisse, bu
sezon attığı gollerin 7'sini ilk yarı, 9'unu ise
ikinci yarılarda kaydetti. Bu sezon Ziraat
Türkiye Kupası'nda da 4 maç forma giyen
Cisse'nin bu maçlarda 1 gol, 1 asisti bulu-
nuyor.

Geçen seneyi aratmadı

Geçtiğimiz sezonun tamamında 26 maçta
forma giyip, 16 gol kaydeden Papiss Cisse,
bu istatistiğini liglerin tamamlanmasına 8
hafta kala yakalamış durumda.  Gol kral-
lığı yarışında da Sörloth’u takip eden Se-
negalli yıldız, kalan haftalarda 1 gol daha
bulması halinde geçen yıl yakaladığı başa-
rıyı geride bırakmış  olacak. DHA

Ali Koç sahaya indi
Fenerbahçe, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp
ve Eğitim Merkezi'nde günün ikinci antrenmanıyla
çalışmalarını sürdürdü. Başkan Ali Koç ile Yönetim
Kurulu Üyeleri Mustafa Kemal Danabaş ve 
Selahattin Baki antrenmanın bir bölümünü izledi
Fenerbahçe'De ısınma ve koordinasyon hareket-
leriyle başlayan antrenman pas çalışmasıyla devam
etti. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale
maçın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi. Bu
arada Sarı-lacivertli kulüp, seyircisiz oynayacağı
maçlar için taraftarına
yönelik projesini hayata
geçiriyor. Kulübün yap-
tığı açıklamada, "Tri-
bünlerin sessiz kaldığı
bu günlerde Fenerbah-
çeni yalnız bırakma!
#SevdikSeniHerŞey-
denÇok diyorsan sen de
hemen katıl, Kadıköy'de
tribünler Fenerbahçe
için yeniden dolsun!
Çektiğin fotoğrafın ger-
çek boyutlarda çıktısını
alıp tribündeki koltuk-
lara koyalım. Fotoğrafın
Kadıköy'de oynayacağı-
mız son 5 lig ve 1 kupa maçında tribünde yerini
alsın. Tribündeki fotoğrafını #SevdikSeniHerŞey-
denÇok etiketiyle sosyal medya hesaplarında paylaş,
desteğini herkes görsün" denildi.

Kampanya başlatıldı

Taraftarların "www.sevdikseni.fenerbahce.org" adresi
üzerinden kayıt yaptırabileceği kampanya, Fener-
bahçe üyeleri ve kombine sahipleri için 99 liradan
satışa sunulurken, genel satış fiyatı ise 129 lira olarak
belirlendi. Sağlık çalışanlarının ise kampanyadan üc-
retsiz yararlanabileceği açıklandı.Ayrıca kampan-
yaya katılan taraftarlar tribünlerdeki baskılı
fotoğraflarını maç günü "www.sevdikseni.fener-
bahce.org" adresinden görebilecek. DHA

Zafer inan etti
TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta koronavirüs salgı-
nıyla sezon durmadan önce 40 puanla yedinci sı-
rada yer alan Nazilli Belediyespor'da takım kaptanı
Zafer Özden, lig yeniden start alınca Play-Off'a
kalıp üst lige çıkma şanslarını sürdüreceklerini söy-
ledi. Bir ara liderliğe
kadar yükseldiği grupta
ikinci yarıdaki puan ka-
yıplarıyla Play-Off hat-
tının 1 puan gerisine
düşen siyah-beyazlıla-
rın tecrübeli orta saha
oyuncusu, "Şansımız
devam ediyor. Bunu da
takım olarak başarabi-
lecek güçteyiz" diye ko-
nuştu.

Elimizden geleni
yapacağız

İlk olarak 2015'te kad-
rosuna katıldığı Nazilli
formasıyla 100 maçı bu sezon geride bırakan Zafer,
"Nazilli'de birçok profesyonel kulüpte bulunmayan
imkanlarımız var. Örnek tesislere sahibiz. Türki-
ye'nin gelişime en açık kulüplerindeniz ve bunun
kıymetini bilmeliyiz. Bu sezon koronavirüs salgı-
nıyla futboldan bir süredir ayrı kaldık. Ligler yeni-
den başladığında istenen tüm kriterleri yerine
getirebilecek imkanlarımız var. Biz de futbolcular
olarak bunun değerini bilip üst lige çıkmak için eli-
mizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş temizlik yaptı
Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş-Fraport
TAV Antalyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yapa-
cak Vodafone Park'ta, koronavirüs salgınına karşı
dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Beşiktaş, koronavi-
rüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'e, 27'nci
haftada evinde oynaya-
cağı Fraport TAV Antal-
yaspor maçıyla devam
edecek. 13 Haziran Cu-
martesi günü saat
21.45'te başlayacak maç
öncesi, pandemiye karşı
alınan önlemler kapsa-
mında, Vodafone
Park'ta dezenfeksiyon
çalışması gerçekleşti-
rildi. Sağlık ekibi, dezen-
fektan ile stadın kapalı
ve açık alanlarını dezen-
fekte etti.

Sivas neşelendi
Demir Grup Sivasspor, yeni tip koronavirüs salgını
nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarını sür-
dürdü. Antrenmanda, İdari Menajer Kerem Atılmaz
için yapılan doğum günü kutlaması neşeli anlara
sahne oldu. Demir Grup Sivasspor, teknik direktör
Rıza Çalımbay yönetiminde çift kale maç yaparak
günü tamamladı. An-
trenman maçını kırmızı
takım Mert Hakan
Yandaş (2) ve Mus-
tapha Yatabare'nin gol-
leriyle 3-2 kazanırken,
sarı takımın gollerini ise
Emre Kılınç ile Arouna
Kone kaydetti. 

Pereira’nın

bordo mavili

kulüp için ciddi bir

önem taşıdığını

anlatan Ahmet

Ağaoğlu, “Biz

kulübümüz için

mutluyuz” dedi.



T üm dünyayı etkisi altına alan 
Covit 19 salgınının Türkiye 
genelinde kontrol altına alın-

masıyla birlikte normalleşme süre-
cine geçiş başladı. Normalleşme 
süreciyle birlikte her yıl milyonlarca 
yerli ve yabancı turisti ağırlayan Be-
yoğlu’nda izin verilen işletmeler belir-
lenen kurallar çerçevesinde 
kepenklerini açmaya başladı. Be-
yoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali 
Yıldız da Okmeydanı’nda bulunan 
Fatih Sultan ve Müverrih Ali Cadde-
lerini ziyaret ederek esnaf ve vatan-
daşlarla bir araya geldi. Sosyal 

mesafe kuralına uyarak esnaf ve va-
tandaşlarla sohbet eden Başkan Yıl-
dız, virüs salgınına karşı alınan 
tedbirlerin önemini anlattı. 

Bugünler geride kalacak 

Virüs salgınının alınan tedbirlere 
uyulmasıyla bertaraf edilebileceğini 
belirten Başkan Yıldız, “Normal-
leşme sürecinde tekrardan faaliyetle-
rine başlayan esnafımıza bol ve 
bereketli işler diledik. Hep beraber bu 
günleri geride bırakacağız, sadece 
biraz daha sabretmemiz ve kurallara 
uymamız gerekiyor” dedi. 

46 YAŞINA giren eşi Kenan Doğulu için 
aşk şiiri yazdığı söylenen Beren Saat, sos-
yal medya hesabından baş başa görün-
dükleri bir fotoğraf paylaştı ve eşinin 
doğum gününü kutladı. İşte Beren Saat'in 
o paylaşımı: “Ne c�ok uc�tuk konduk, dağıl-
dık toparlandık, nefesimiz bitene kadar 
gu�ldu�k hıçkırarak ağladık, idol olduk hain 
olduk, bu sefer tamam dedikçe kopamaz 

olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, 
eş olduk, zor gu�nlerde yoldaş olduk, birbi-
rimize muse olduk, tam ilişkimizin tu�m ev-
releri yaşandı bitti derken mu�zikle birlik 
olduk. Karantina gu�nlerinden sana yeni-
den hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma 
kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuz-
luğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz 
evlilik olsun…” 1 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ                                                    www.gazetedamga.com.tr 

Okmeydanı’nda bulunan Fatih Sultan ve Müverrih Ali Caddelerini  
ziyaret eden Başkan Yıldız esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek, 

virüs salgınına karşı alınan tedbirlerin önemini anlattı

Beren Saat kocasının yaş gününü kutladı 

BASKAN ALINAN  
TEDBIRLERI ANLATTI

İSTİKLAL caddesinde devam 
eden çalışmalar hakkında da 
bilgi veren Beyoğlu Belediye 
Başkanı Haydar Ali Yıldız “İs-
tiklal 2020 vizyonumuzda 
‘daha yeşil bir İstiklal’ demiştik. 
Hemen ardından da manolya 
ağaçlarıyla İstiklal Caddesi’ni 
süslemiştik. Bugün de yeni 
farklı tür ağaçları yerleştirerek 
salgın sonrası için yemyeşil bir 
İstiklal hazırlıyoruz” dedi.

Yeşile değer veriyoruz 

Email Adresi 
info@stopgrup.com 

Sabit Telefon 
0 212 868 08 90 

Faks Numarası 
0 212 868 08 87 

GSM 
0 545 868 08 90

ADRES:  

Güzelce Mah.  
İskenderun Cad. 
No:6 E-5 Üzeri 
Büyükçekmece  
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SPOT ÇİT GÜVENLİ 

BİR YAŞAM SUNAR

stopgrup@stopgrup stopgrup
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corbacıaden corbacıaden

0212 856 0 112 ADRESTEL:
Yavuz Sultan Selim Bulvarı Pınartepe 

Mah. A1 Blok No:34  
Beylikdüzü-Büyükçekmece-İstanbul

1983’ten günümüze kadar değişmeyen tek lezzet...
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Sulu yemek çeşitlerimiz mevcuttur


